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SAMMANFATTNING 
Introduktion: Allt fler barn och ungdomar får diagnosen celiaki fastställd. Celiaki är 

en livslång sjukdom som innebär att barnet under resten av livet måste följa en strikt 

glutenfri diet. Få studier har hittills undersökt hur barn med livslång sjukdom med 

kostbehandling och ökande prevalens, upplever sin hälsorelaterade livskvalitet (Health 

Related Quality of Life, HRQoL). 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur barn (8 – 18 år) med celiaki skattade 

sin HRQoL, samt att belysa om barnets ålder och sjukdomsgrad vid insjuknandet 

påverkade barnets senare skattning av HRQoL. Syftet var också att jämföra om barnens 

föräldrar skattade sina barns HRQoL lika som barnen. 

Metod: I studien ingick 160 barn, 54 pojkar och 102 flickor. I resultatet bearbetas svar 

från 149 barn/föräldrapar. DISABKIDS Chronic generic measure – DCGM – 12, i 

kortversion för både barn och föräldrar användes för mätning av HRQoL under de 

senaste fyra veckorna. 

Resultat: Det fanns inte någon skillnad i hur pojkar och flickor i olika åldrar upplevde  

sin totala HRQoL under de senaste fyra veckorna. Inte heller i de enskilda domänerna 

(mental, socialt och psykisk hälsa) sågs några skillnader. De barn som diagnostiserades 

före fyra års ålder och som var mycket påverkade av sin sjukdom vid diagnostillfället, 

skattade sin HRQoL högre än de barn som diagnostiserades efter fyra års ålder. De 

barn som hade haft sin sjukdom under längre tid (>8, 7 år) uppvisade högre grad av 

HRQoL. Föräldrarna skattade sina barns HRQoL lägre än barnens egen skattning, både 

i skattningen av total HRQoL och i de enskilda domänerna (mental, social och psykisk 

hälsa). 

Konklusion: Testet “DISABKIDS” visar att majoriteten av barn med celiaki bedömde 

sin HRQoL som mycket god under de senaste fyra veckorna. I denna studie uppvisade 

barn med celiaki högre HRQoL än alla andra diagnosgrupper som använt 

DISABKIDS. 

Sökord: Celiac disease, children, Swedish, Health Related Quality of Life 
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ABSTRACT 
Introduction: More and more children and young people get the diagnosis celiac disease 
established. Celiac is a life-long disease, which means that the child during the rest of its 
life has to be on a strictly gluten-free diet. There are few studies so far, which have 
examined how children having a life-long disease with food treatment and increasing 
prevalence really experience their health related quality of life (HRQoL). 
 
Purpose: The purpose of the study was to examine how children (8 – 18 years old) 
suffering from celiac valued their HRQoL and to illustrate as well whether the age of the 
child and its extent of disease when it was taken ill affected the child’s evaluation of 
HRQoL later in life. The purpose was also to compare whether the children’s parents 
valued the HRQoL of their children to the same extent as the children did. 
 
Method: 160 children, 54 boys and 102 girls were included in the study. Answers from 149 
children/parents are being worked up in the result.  
DISABKIDS Chronic generic measure – DCGM – 12 in a short version for both children 
and parents is used to measure HRQoL during the last four weeks. 
 
Results: There was no difference between how boys and girls of different age experienced 
their total HRQoL during the latest four weeks. Nor were there any visible dissimilarities in 
the individual domains (mental, social and psychic health). The children who were 
diagnosed before the age of four being much affected by their disease at the time of the 
diagnosis valued their HRQoL higher than the children who were diagnosed after the age of 
four. The children who had been suffering from their disease during a longer period (>8, 7 
years) showed a higher degree of HRQoL.  
 
The parental evaluation of their children’s HRQoL was lower than that of their own 
children, in the evaluation of the total HRQoL as well as in the individual domains (mental, 
social and psychic health). 
 
Conclusion: The test “DISABKIDS” shows that the majority of children suffering from 
celiac disease judged their HRQoL as very good during the last four weeks. Children 
suffering from celiac showed in this study a higher HRQoL than all the other groups of 
diagnosis having used DISABKIDS. 
 
 Keywords: Celiac disease, children, Swedish, Health Related Quality of Life. 
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1. Inledning 

”Åh, vad jag längtar efter kanelbullar. De ser så goda ut!”  

– Citat från en 16 årig flicka med celiaki 

 

Bristen på bröd under andra världskriget ledde till att barn med celiaki 

(glutenintolerans) plötsligt tillfrisknade. Den holländske barnläkaren Dicke (1950) 

fann detta samband. I Sverige är förekomsten av barn med celiaki relativt hög och 

kopplingar har dragits till att vi tidigt äter en kost med högt gluteninnehåll som 

välling och pasta. Anledningen till att vissa får celiaki och andra inte, avgörs av ett 

samspel mellan miljöfaktorer och genetiska faktorer (Hallert m.fl., 2005). I dag räknas 

celiaki närmast som en folksjukdom och drabbar såväl barn som vuxna. Sjukdomen är 

livslång (Socialstyrelsen, 2005). När en sjukdom debuterar redan under barnaåren kan 

barnets utveckling, tillväxt, självuppfattning, identitet och mentala hälsa påverkas. 

Kroniskt sjuka barn är mer utsatta för fysiska, psykiska och sociala påfrestningar än 

friska barn, vilket kan påverka barnens hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL) negativt 

(Slater, 2005, Epstein et al, 2005). Problemen kan visa sig särskilt tydliga under 

skolåldern då det blir mycket viktigt att vara som alla andra (Sawyer et al, 2005, 

Youssef, 2006). Föräldrar, syskon och andra anhöriga blir på olika sätt påverkade när 

barnet får en livslång sjukdom. Föräldrar beskriver ett stort behov av att få 

professionellt stöd, undervisning och vägledning i frågor som rör barnets sjukdom, för 

att familjens vardag skall begränsas så lite som möjligt (Clarke & Eiser, 2004, Nuutila 

& Salanterä, 2006).  

 

I mitt arbete som barnsjuksköterska möter jag barn med celiaki och deras föräldrar. I 

dessa möten uttrycker föräldrarna ofta att celiaki är ett osynligt handikapp som 

påverkar barnets livskvalitet. Få studier har hittills undersökt hur barn med celiaki i 

Sverige upplever sin hälsorelaterade livskvalitet (Ljungman & Myrdahl, 1993, 

Norberg, 2000). 
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2. Bakgrund 

2.1 Livskvalitet 

Livskvalitet beskrivs ofta som en synonym till välmående och livstillfredställelse - att 

uppleva sig ha det lilla extra i tillvaron. Livskvalitet består av en fysisk, en 

psykologisk, en social och en andlig dimension (Meeberg 1993). Faktorer som 

påverkar en persons livskvalitet är hälsa, personlighet, socialt liv, och den miljö och 

samhällsstruktur som personen lever i (Ferrans, 2002). Nordenfelt (1991) anser att 

livskvalitetens kärna är mänsklig lycka. Den enskilda människan är den som 

slutgiltigt bedömer sin egen livskvalitet. Inom medicin och vårdforskning handlar 

livskvalitet om hur sjukdomar inverkar på välbefinnandet hos den enskilde personen 

och vad denna individ anser viktigt i livet. De delar av begreppet som rör hälsan 

benämns HRQoL (Ferrans, 2002). När ett barn drabbas av en kronisk sjukdom menar 

Nelis et al (2000) att barnets välbefinnande påverkas av familjens kunskapsnivå 

angående sjukdomen samt familjens beskydd och attityder till barnets sjukdom. 

Ålder, kön eller socioekonomisk standard i familjen har inte någon påverkan på 

barnets välbefinnande. 

 

Det kan vara svårt att mäta HRQoL hos barn, eftersom förmågan att bedöma sin egen 

hälsa och livskvalitet påverkas av ålder, språkutveckling, utvecklingsnivå och mognad 

(Klockars & Österman, 1995). I skolåldern (7-18 år) kan barnet själv värdera sin 

HRQoL. När barnet ska beskriva sig själv och sin situation menar Damon & Hart 

(1988) att barnet delar in sin beskrivning i fyra områden; ett fysiskt, ett aktivt, ett 

socialt och ett psykologiskt område. Det fysiska området beskriver fysiska egenskaper 

som längd, vikt och kön. Aktivitetsområdet är barnets beskrivning av vad det gör. Det 

psykologiska området innefattar barnets beskrivning av sina inre egenskaper som att 

vara duktig och snäll. I det sociala området beskrivs barnets relationer till familj och 

vänner. Riskfaktorer för barn med kroniska sjukdomar är att den mentala, sociala och 

psykiska hälsa kan påverkas negativt och att den totala skattningen av HRQoL blir låg 

(Kolsteren et al, 2001).  

 

Inom sjukvården får ofta föräldrar eller andra personer i barnets omgivning beskriva 

barnets situation. Dessa beskrivningar kan i många fall skilja sig från barnets egen 

upplevelse (Enskär, 1999). Eiser & Morse (2001) jämförde både friska och kroniskt 
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sjuka barns skattning av HRQoL i förhållande till föräldrarnas skattning av sina barns 

HRQoL. HRQoL bedömdes lika av föräldrar och barn när det gällde hälsotillstånd 

som föräldrarna lätt kunde bedöma, till exempel att barnet hade svårt att andas eller 

hade lågt/högt blodsocker. Föräldrarna hade svårare att bedöma sitt barns emotionella 

och psykiska tillstånd. Föräldrarna ansåg att deras barn hade lägre HRQoL än vad 

barnen själva upplevde. Vidare framkom att föräldrar till kroniskt sjuka barn kunde 

bedöma sina barns HRQoL mer samstämmigt med barnen än föräldrar till friska barn.  

 

2.2 Celiaki   

 

2.2.1 Epidemiologi 

Celiaki är en underdiagnostiserad sjukdom (Pynnönen et al, 2005, Ivarsson, 2006). I 

Sverige diagnostiseras sex gånger fler fall än i Finland och 30 – 40 gånger fler än i 

Danmark. Ivarsson m.fl., (2003) och Hallert m.fl., (2005) antar att den höga 

frekvensen av celiaki hos den svenska befolkningen beror på att svenska barn har en 

hög konsumtion av glutenhaltig kost i kombination med att kunskapen om sjukdomen 

inom sjukvården har fördjupats. Tillkomsten av allt bättre analyser och blodprover har 

gjort det möjligt att tidigare upptäcka barn och vuxna med celiaki. I Europa uppgår 

prevalensen för celiaki till cirka 1 procent (Mc Loughlin et al, 2003). För övriga delar 

av världen är siffran okänd, men rapporter har börjat komma att enstaka fall av celiaki 

har diagnostiserats i Sydamerika (Guandalini, 2000). 

 

Under 1980-talet ökade antalet barn med celiaki kraftigt i Sverige – plötsligt 

drabbades fyra gånger fler, vilket inte hade någon motsvarighet i resten av världen. 

Ivarsson m.fl., (2002) anser att det berodde på att rekommendationerna för 

introduktion av gluten i spädbarnets kost förändrades. Fram till 1982 fick föräldrarna 

råd att introducera gluten vid fyra månaders ålder och under åren 1982-1996 vid sex 

månaders ålder. När gluten introducerades först vid sex månaders ålder hade de flesta 

barn slutat ammas. Samtidigt rekommenderade barnläkarkåren att andelen protein 

skulle minskas i barnmaten, vilket innebar att man minskade mängden mjölkprotein i 

välling och gröt och istället ökade mängden mjölprotein. Följden blev att barnen nu åt 

50 % mer gluten i sin kost än vad barnen gjorde under 1970-talet. Celiakifrekvensen 

hos de små barnen ökade.  
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Sedan 1996 har rekommendationerna för spädbarnskosten ändrats tillbaka, så att 

gluten introduceras successivt medan barnet fortfarande ammas. Detta har medfört att 

i dagsläget diagnostiseras inte så många förskolebarn, medan gruppen skolbarn som 

får diagnosen ökar. Forskare anser att detta beror på att med de nya 

rekommendationerna från år 1996 har sjukdomens symtom förändrats till att bli mer 

diffusa. Risken fanns att barnen hade varit sjuka under lång tid, men att symtomen 

hade varit för diffusa för att misstänka celiaki (Ludvigsson m.fl., 2003). Under de 

senaste tio åren har sjukdomen uppskattats drabba ungefär 1/100 barn 

(Socialstyrelsen, 2005), en underskattning enligt en pågående studie på svenska 

skolbarn, vars syfte är att kartlägga den verkliga förekomsten av celiaki i Sverige. 

Studien kallas ETICS (Exploring the Iceberg of Celiacs in Sweden, ”Att utforska 

isberget av celiaki i Sverige”). Inom studien erbjöds 10 000 skolbarn i årskurs 6 att 

lämna ett blodprov för testning av celiaki och 7400 valde att delta. Resultaten hittills 

visar att tre av 100 undersökta barn har celiaki, vilket är fler än vad studien hade 

förväntat (Ivarsson, 2006). 

 

Nackdelen med att få sin diagnos under skolåldern är att det blir svårare att acceptera 

sin sjukdom (Ivarsson, 2006). Ju yngre barnet är när diagnosen ställs, desto bättre 

accepterar barnet sin sjukdom. Barn som får diagnosen celiaki före fyra års ålder 

accepterar den glutenfria kosten bättre än barn som får diagnosen efter fyra års ålder 

(Högberg m.fl., 2003). Störst problem har tonåringar mellan tolv och sjutton år. De är 

enligt Cinquetti et al, (1999) avundsjuka på sina friska kamrater som slipper äta 

glutenfri kost. De känner sig annorlunda när de måste äta glutenfritt i sällskap med 

sina kamrater men i hemmiljö accepterar de den glutenfria kosten bättre. Att lära sig 

att acceptera den glutenfria maten är ett led i behandlingen av barn med celiaki 

(Hallert m.fl., 2005). Kunskap om den glutenfria kosten har stor betydelse när det 

gäller hälsan och livskvaliteten hos personer med celiaki (Ludvigsson m.fl., 2003).  

 

Fälth-Magnusson m.fl., (1996), och Ivarsson m.fl., (2002) visade att om barnet 

ammas när gluten introduceras så har amningen en skyddande effekt mot en 

utveckling av celiaki före 2 års ålder.  Studien visade också att gluten till en början 

bör ges i små mängder. Andra riskfaktorer som ökar risken för celiaki är att 1) vara 

född på sommaren, 2) vara flicka, och 3) drabbas av många infektioner tidigt i livet 

(Ivarsson, m.fl., 2003).   
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Åren 1985-1995 sågs en kraftig ökning av celiaki bland barn i Stockholm. Under de 

följande tio åren ökade nyinsjuknandet av barn med diabetes kraftigt. Sambandet 

mellan celiaki och diabetesinsjuknande uppmärksammades. En journalgranskning av 

850 barn med typ 1-diabetes visade att vart tionde barn utöver sin diabetessjukdom 

även hade en diagnostiserad celiaki (Pagels, 2005).  

 

2.2.2  Ärftlighet 

Celiaki är överrepresenterad i vissa familjer, vilket talar för att ärftligheten har viss 

betydelse för uppkomst av sjukdomen (Hoffenberg et al, 2000). Släktstudier har visat 

att upp mot sjuttio procent av enäggstvillingar och tio procent av föräldrar och syskon 

till glutenintoleranta har sjukdomen. Hälften har dock inga symtom (Ascher m.fl., 

1995).  

 

2.2.3 Patofysiologi 

I tunntarmen tas de färdigspjälkade näringsämnena i vår kost upp med hjälp av villi 

eller tarmludd. Hela tunntarmsslemhinnan är klädd av dessa millimeterhöga utskott 

villi. Vid celiaki reagerar tunntarmsslemhinnans T-lymfocyter på proteinet gluten, och 

en immunologisk process utlöses. Den immunologiska processen gör att villi 

atrofierar vilket leder till att näringsupptaget försämras (Mäki & Collin, 1997, 

Ciclitira, 2003).  

 

Hos barn visar sig symtom på celiaki en tid efter att de börjat äta mat som innehåller 

gluten dvs. vete, råg eller korn. Vanliga symtom hos barn under två års ålder är lösa, 

pösiga avföringar, kräkningar, förstoppning, gnällighet, trötthet och viktstillestånd 

eller viktnedgång. Barnen får en stor utputande mage, spinkiga armar och ben och 

lider av näringsbrist (Ciclitira, 2003). Äldre barn kan reagera med samma symtom 

men oftare ser man något eller flera av symtomen trötthet, förlångsammad vikt- och 

längdutveckling, buksmärtor och blodbrist. Tonåringar kan få försenad 

pubertetsutveckling (Mäki & Collin, 1997). Alltmer börjar depression och 

beteendestörningar uppmärksammas som tidiga symtom på celiaki hos tonåringar. 

Dessa symtom lindras när barnet behandlas med glutenfri kost (Pynnönen et al, 2004).  
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Det är viktigt att ställa diagnos för att undvika komplikationer senare i livet. Vid 

obehandlad celiaki kan komplikationer såsom anemi (blodbrist), barnlöshet, 

cancerrelaterade sjukdomar, dålig vikt- och längdutveckling, benskörhet, problem 

med munhåla och tänder, depressioner, näringsbrist och utvecklande av andra 

autoimmuna sjukdomar som sköldkörtelsjukdomar och diabetes uppstå (Ventura et al, 

1999, Laurin m.fl., 2001, Hallert m.fl., 2005).  

 

2.2.4 Diagnostik  

Vid misstanke på celiaki utreds barnet i första hand med serologiska markörer för 

analys av antikroppar av IgA-typ riktade mot gliadin, endomycium och 

transglutaminas. Vid positiva svar på dessa analyser utreds barnet vidare med 

tunntarmsbiopsi (Stenhammar m.fl., 2007)  

 

Tunntarmsbiopsi med mikroskopisk undersökning av slemhinnan är den viktigaste 

undersökningen för att fastställa diagnosen. Denna biopsi måste utföras innan gluten 

har uteslutits ur kosten. Vid en biopsi tas ett ytligt prov från slemhinnan i övre delen 

av tunntarmen. Vid celiaki är tunntarmen skadad. Tarmskadan kan visa partiell 

villusatrofi eller subtotal villusatrofi, då tarmludd helt saknas (Hallert m.fl., 2005). 

 

2.2.5 Behandling 

Behandlingen består i att alla livsmedel som innehåller vete, råg och korn utesluts ur 

kosten. När den glutenintolerante äter glutenfri kost läker tunntarmsslemhinnan och 

tarmluddet återbildas vilket leder till att näringsupptaget normaliseras. Om gluten 

införs i kosten igen skadas åter tunntarmsslemhinnan. Det behövs endast små 

mängder gluten för att tunntarmsslemhinnan skall skadas (Meeuwisse, 1970). Ju 

större glutenintaget är, desto större blir skadan (Ciclitira, 2003, Hallert m.fl., 2005). 

Jansson m.fl., (2001) fann i en glutenprovokationsstudie att ett intag av gluten på 0,5 

gram per kilo kroppsvikt och dygn skadade tunntarmsslemhinnan redan efter fyra 

veckor. Laurin m.fl., (2002) påvisar att vissa barn reagerade redan efter kortare tid än 

fyra veckor, en del direkt i samband med intag, på ytterst små mängder gluten under 

glutenprovokation.  

 
Tidigare har alla de fyra sädesslagen varit förbjudna i den glutenfria kosten. Sedan 

1999 har celiakiforskare (både för vuxna och barn), diskuterat om havre kan tillåtas i 
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den glutenfria kosten eftersom den proteinuppsättning som finns hos havre skiljer sig 

tydligt från de övriga tre sädesslagens. Vete, råg och korn tillhör en släktgren i 

gräsfamiljen, havre tillhör en annan. Trots att de tillhör gräsfamiljen är de endast 

besläktade på långt håll. Huvudproteinet benämns olika i de olika sädesslagen. I vete 

kallas det gliadin, i råg secalin, i korn hordein och i havre avenin (Stenhammar m.fl., 

2004). Störsrud m.fl., (2003) har visat att vuxna personer med celiaki tolererar havre, 

varför havre – fritt från förorening - bedömts kunna ingå i den glutenfria kosten till 

vuxna. Senare studier har påvisat att havre även tolereras av barn (Högberg m.fl., 

2004, Hollén m.fl., 2006. En glutenfri diet är ofta fiberfattig då många livsmedel med 

högt fiberinnehåll innehåller gluten. För att öka välmåendet hos glutenintoleranta är 

havre ett bra livsmedel. Det är fiberrikt, och innehåller viktiga mineraler och 

vitaminer (Högberg m.fl., 2004).  

 

2.2.6 Psykosociala aspekter 

Den glutenfria kosten kan innebära problem både för barnet och för hela familjen. Det 

kan vara både svårt att följa och acceptera den strikta kosten. Kosten måste bli en 

naturlig del av familjens vardag (Mäki & Collin, 1997). Utanförskap, skam, rädsla för 

att äta något som innehåller gluten, samt känslan av att vara till besvär är några 

faktorer som kan relateras till sjukdomen (Sverker m.fl., 2005). Föräldrar, syskon och 

andra anhöriga som förstår sjukdomens innebörd är viktiga för att den 

glutenintolerante ska uppnå hälsa och god livskvalitet, men de känner också ofta en 

stor oro. De upplever dels en oro för framtiden, över vilka komplikationer sjukdomen 

kan medföra t.ex. utvecklandet av andra autoimmuna sjukdomar, dels också över hur 

den glutenintolerante sköter sin sjukdom i vardagen så att dessa komplikationer inte 

ska uppstå (Sverker m.fl., 2007). Att hålla en strikt glutenfri kost kräver både tid, 

kunskap och planering (Hallert m.fl., 1995). Oftast har familjen olika uppsättningar av 

bröd och pasta, men i övrigt lagas samma glutenfria mat till alla i familjen. I 

skolmatsalen serveras det glutenfri kost och personalen förstår vad sjukdomen innebär 

och är noga med att servera glutenfritt (Ljungman & Myrdal 1993). I affären är de 

glutenfria produkterna ofta dyrare än övriga produkter och sällan sker några 

prissänkningar på dessa produkter. För att reducera priset på den glutenfria maten får 

barn med celiaki livsmedelsanvisningar utskrivna av läkare på specialprodukter, som 

exempelvis glutenfritt mjöl och pasta. Produkterna utlämnas via apotek och denna 

förmån gäller till dess barnet fyller 16 år. Inom de flesta landsting i Sverige betalas ett 
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kontantbidrag ut månadsvis till personer med celiaki efter 16-årsdagen. För personer 

med celiaki kommer det alltid att krävas extra omsorg och därmed viss mertid att 

konsekvent följa en specialkost. Det tar längre tid att läsa innehållsförteckningarna på 

olika livsmedel, längre tid vid inköp samt matlagning. I vissa familjer lagas dubbla 

maträtter vilket ger mertid både för matlagning och disk (Konsumentverket, 2005). 

 

De anhöriga känner även oro inför hur den glutenintolerante ska accepteras i det 

sociala livet, i umgänget med vänner, lärare, blivande arbetskamrater, 

restaurangpersonal m.m. De funderar även över deras yrkesval - om det finns 

begränsningar på grund av att man är glutenintolerant (Sverker m.fl., 2007).  

 

2.2.7 Uppföljning 

För att minimera risken för framtida komplikationer bör barn med celiaki kontrolleras 

fortlöpande.  

 

Kontroll av längd- och viktutveckling bör ske en gång per år eller vartannat år. 

Dietistkontakt bör ske årligen för kostinformation och förnyelse av 

livsmedelsanvisningar. Om det finns misstanke om att barnet fuskar med kosten bör 

serologiska markörer för gluten kontrolleras. Frågor som påverkar barnets livskvalitet 

tas upp vid besöket, till exempel hur umgänget med kamrater fungerar, hur 

skolsituation är, om några fysiska symtom som t.ex. ont i magen, trötthet, 

viktminskning förekommer. På de kliniker som ingick i denna studie sköts 

kontrollerna av barn med celiaki på dietistmottagning tillsammans med sjuksköterska 

och under läkares ledning. Inom vissa andra landsting sköts kontrollerna av 

celiakibarn av läkare på vårdcentraler (Stenhammar m.fl., 2007) 
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3. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur barn (8 – 18 år) med celiaki skattade sin 

hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL) samt att belysa om boendeort, barnets ålder och 

sjukdomsgrad vid insjuknandet påverkade barnets senare skattning av HRQoL. Syftet 

var också att jämföra om barn och föräldrar skattade barnets HRQoL lika. 

 

4. Metod 

 

4.1. Studiedesign 

Studien är en tvärsnittsstudie med konsekutivt urval. Datainsamling genomfördes med 

enkäter där mätinstrumentet DISABKIDS Chronic generic measure – DCGM – 12 

(short version) ingick (Baars et al, 2005). 

 

4.2. Studiepopulation 

160 barn (8-18 år), med diagnosen celiaki och deras föräldrar som kom för årlig 

kontroll hos läkare, och/eller dietist och sjuksköterska vid barnkliniker i sydöstra 

Sverige (Norrköping, Linköping, Motala och Västervik) under perioden 15 mars, 

2006 – 14 mars, 2007, tillfrågades om intresse att delta. Samtliga accepterade att 

delta. De barn som både hade diagnosen celiaki och diabetes, inte förstod svenska 

språket eller på grund av kognitiva svårigheter inte hade förmåga att besvara frågorna 

i enkäten, tillfrågades inte om deltagande.  

 

4.3 Instrument 

HRQoL bedömdes med den svenska versionen av DISABKIDS, ett instrument där 

barnet genom att besvara frågor, skattar sin livskvalitet utifrån domänerna; mental, 

social och psykisk hälsa. Frågeformuläret riktar sig till kroniskt sjuka barn mellan åtta 

till arton år. Instrumentet innefattar också ett formulär där föräldern skattar sitt barns 

livskvalitet. Instrumentet är validerat; α = .84 (barnversionen) och α = .86 

(föräldraversionen) (Baars et al, 2005). Instrumentet är översatt till sex språk, tyska, 

engelska, franska, holländska, svenska och grekiska. Den svenska versionen är 

översatt av Petersen m.fl., (2005). Frågeformuläret finns i två versioner; en lång och 

en kort version. Kortversionen används i denna undersökning (Bilaga 1 och 2).   

 



 14

Barnens och föräldrarnas enkät inleds med fakta om barnets kön, ålder och vilket 

hälsoproblem barnet har (olika alternativ finns eftersom enkäten kan användas för 

barn med många olika diagnoser). I föräldrarnas enkät finns ett tillägg på vem som 

har fyllt i enkäten; mamma, pappa, fosterföräldrar eller annan. Instrumentet indelar 

livskvalitet utifrån tre domäner; mental hälsa, social hälsa och psykisk hälsa.  

 

Mental hälsa innefattar fyra frågor som inkluderar självständighet: autonomi och att 

leva utan inskränkning på grund av sin sjukdom, och känsloyttringar: oro, ilska och 

bekymmer. I domänen social hälsa inkluderas två frågor om social gemenskap: 

Acceptans av andra, och goda relationer med andra och två frågor om socialt 

utanförskap: Känsla av uteslutning, skam. 

De två frågorna i domänen psykisk hälsa innefattar funktionella begränsningar, och 

upplevd psykiskt hälsostatus. Här finns även frågor som rör barnets 

läkemedelsbehandling, men dessa frågor är inte aktuella i denna studie (Petersen 

m.fl., 2005).  

 

Frågorna skall besvaras utifrån hur barnet har upplevt HRQoL de senaste fyra 

veckorna. För varje påstående finns fem svarsalternativ; aldrig, sällan, ibland, ofta 

eller alltid. I enkäten finns både negativa och positiva påståenden. Frågorna 1-2 samt 

9- 10 består av positiva påståenden medan frågorna 3-8 är negativa påståenden. I de 

positiva påståendena beräknas 5 poäng = Alltid, 4 poäng = Ofta, 3 poäng = Ibland, 2 

poäng = Sällan och 1 poäng = Aldrig. I de negativa påståendena beräknas 5 poäng = 

Aldrig, 4 poäng = Sällan, 3 poäng = Ibland, 2 poäng = Ofta och 1 poäng = Alltid. 

Höga svarspoäng avspeglar en hög HRQoL. För varje enskilt påstående skall barnet 

och föräldrarna ta ställning till vilken grad detta stämmer överens med den bild barnet 

har av sig självt eller den bild föräldrarna har av barnet (Baars et al, 2005). Vid 

analysarbetet skall poängen från varje fråga kodas om från 1-5 till 0-100 enligt en 

användarmanual för DISABKIDS. Samtidigt slås frågorna samman, så att de fyra 

frågorna som ingår i domänen mental hälsa blir en variabel. Likaså slås de fyra 

frågorna i domänen social hälsa och de två frågorna i domänen psykisk hälsa 

samman.  

 

Barnets hälsotillstånd vid insjuknandet skattades utifrån en klassificering som gjordes 

speciellt för denna studie av en erfaren barnläkare med celiakiansvar. 
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Barnets hälsotillstånd skattades utifrån tre nivåer: 

”Mycket påverkat hälsotillstånd”, vilket innebar att barnets allmäntillstånd var mycket 

nedsatt. Barnet hade albuminbrist, var trött, gnälligt, irriterat, hade dålig tillväxt med 

snabbt viktsfall, magont, stor uppsvälld buk, blek, spinkiga armar och ben, frekventa 

diarréer; tre eller fler lösa avföringar per dag och täta infektioner (> 7 dagar under 

senaste månaden).  

”Något påverkat hälsotillstånd” innebar ett långdraget förlopp. Barnet hade under 

längre tid haft ont i magen, förstoppning eller diarréer. Barnets längd och 

viktutveckling hade avplanat långsamt.  

”Föga påverkat hälsotillstånd”: Barnet hade inga tydliga symtom men 

antikroppsanalyser för celiaki hade utförts på föräldrarnas begäran, för att syskon, 

föräldrar, far- eller morföräldrar hade fått diagnosen. 

 

Vid analysarbetet poängsattes hälsotillståndets klassificering; ”mycket påverkat 

hälsotillstånd” = 1 poäng, ”något påverkat hälsotillstånd” = 2 poäng och ”föga 

påverkat hälsotillstånd” = 3 poäng.  

 

4.4. Genomförande 

De familjer som uppfyllde kriterierna för deltagande i studien fick en muntlig 

förfrågan om deltagande vid den årliga kontrollen hos läkare och/eller dietist och 

sjuksköterska vid barnklinikerna i sydöstra Sverige. Barnklinikerna är jämt fördelade 

mellan storstadsregion och småstadsregion. 

 

När föräldrarna hade godkänt deltagandet lämnades de två frågeformulären i 

anslutning till besöket. Enkäten fylldes i som avslutning på besöket hos läkare, dietist 

och sjuksköterska, vid sittande bord. Ett formulär besvarades av barnet och det andra 

av en förälder.  

 

Föräldern lade efter ifyllandet barnets och sitt eget frågeformulär i ett kuvert som 

förslöts och lämnades till sjuksköterska, läkare eller dietist på respektive klinik. Vid 

klinikerna fördes en deltagarlista av sjuksköterskan, dietisten eller den behandlande 

läkaren. Kodnummer, namn, personnummer samt året då barnet fick sin diagnos 

registrerades för varje barn. Utifrån barnets journal skattade läkaren eller 

sjuksköterskan barnets hälsotillstånd vid insjuknandet utifrån en klassificering med tre 
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nivåer. All berörd personal hade fått en muntlig genomgång av klassificeringen, men 

klassificeringen skickades även som en bilaga tillsammans med enkäterna innan 

studien påbörjades.  

 

Föräldrarna har godkänt barnens deltagande och studien är godkänd av etisk kommitté 

vid Linköpings Universitet: Diarienummer LIO-4892. 

 

4.4.1 Statistiska metoder 

Vid statistiska beräkningar har analyser genomförts med hjälp av statistikprogrammet 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS 12.0.1). Vid bearbetning av 

bakgrundsdata användes deskriptiv statistik. För analys av kvantitativ data användes t-

test (pojke/flicka) och parvis t-test vid påvisandet av skillnader mellan grupper 

(barn/föräldrar). P-värde <0, 05 betraktas som signifikant. För att undersöka om det 

fanns något samband mellan de oberoende variablerna (boendeort, ålder, antal år 

barnet varit sjukt, barnets sjukdomsgrad vid insjuknandet och om diagnosen ställdes 

före fyra års ålder eller vid fyra års ålder och senare) och den beroende variabeln 

HRQoL, utfördes en regressionsanalys. 

 

5. Resultat 

I den slutliga studiepopulationen ingick 160 barn, 55 pojkar och 105 flickor. Barnen 

fördelades i 3 åldersgrupper, 8-11 år (n= 42), 12-15 år (n= 104) samt 16-18 år (n= 14) 

(Tabell 1). Genomsnittlig ålder vid inklusionstillfället var 12,8 år (range 8-18 år). 

Barnens genomsnittliga sjukdomsduration var 8,7 år (range 1- 17 år).  
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Tabell 1 Studiepopulationens fördelning i åldersgrupp och kön samt svarsfördelning barn och föräldrar 

__________________________________________________________________   

Ålders-  antal    flickor   pojkar   Barn  Föräldra-  

kategori  (%)   antal  antal  svar   svar 

      n (%)  n (%)  n (%)  n (%)  

__________________________________________________________________  

8 – 11  42   (26)  25 (60)  17 (40)    41 (26)    42 (28) 
12- 15  104 (65)  67 (64)  37 (36)  102 (66)  100 (66) 
16-18  14   (9)  13 (93)  1 (7)    13 (8)    10 (6) 
 
Totalt  160  (100) 105 (66)  55 (34)  156 (97,5) 152 (95)              
_________________________________________________________________ 
  
 
Svarsfrekvensen på barnens enkäter var 97,5 % (n = 156) och på föräldraenkäterna 95 

% (n= 152). Mammorna besvarade de flesta föräldraenkäterna. I resultatet bearbetas 

svar från 149 dyader, barn/förälder. 

 

Bortfallet, 2,5 % (n =4) för barnenkäterna, förklaras med en sönderriven enkät och att 

tre föräldrar kom ensamma utan barnen till kontrollen. Vissa frågor hade inte 

besvarats i alla enkäter varför internt bortfall förekom. Bortfallet, 5 % (n= 8) på 

föräldraenkäterna berodde på att åtta tonåringar kom till årskontrollen själva utan sina 

föräldrar.  

 

5.1. Barnens självskattning av HRQoL  

Testet ”DISABKIDS” visar att majoriteten av barn med celiaki bedömde sin HRQoL 

som mycket god under de senaste fyra veckorna. Medelvärdet för barnens totala 

självbedömning av HRQoL var 87 poäng (range 25 poäng – 100 poäng). 

 

Medelvärdena för HRQoL blev höga även i de enskilda domänerna; mental hälsa; 81 

poäng (range 18,75-100 poäng), social hälsa; 89 poäng (range 25-100 poäng), och 

psykisk hälsa; 94 poäng (range 37,50-100 poäng). 

 

5.1.1 Könets och boendets betydelse för skattning av HRQoL 

Resultatet från studien visade att kön inte hade någon signifikant betydelse för hur 

barnen skattade sin totala HRQoL (p=0, 450). Det fanns inte heller någon signifikant 
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skillnad mellan pojkar och flickors skattning i domänerna mental, social och psykisk 

hälsa. Undantag var i frågan ”om dina kompisar tycker om att umgås med dig”, där 

pojkarna uppvisade lägre grad av HRQoL (p= 0,030).  

 

Resultat från studien visade att även om det inte fanns signifikanta skillnader mellan 

pojkars och flickors skattning som enhetlig grupp, kunde skillnader ses när pojkar och 

flickors bedömning redovisades var för sig. Pojkarnas medelvärde (76 poäng) för 

totala HRQoL, flickornas (80 poäng) (p= > 0,005). Även inom domänerna mental, 

social och psykisk hälsa hade pojkarna lägre medelvärden vid skattningen av HRQoL. 

Den största skillnaden sågs inom den psykiska domänen där medelvärdena skiljde sig 

för pojkar med 72 poäng mot flickornas 82 poäng.  

 

Boendet hade ingen betydelse för hur pojkar och flickor skattade sin totala HRQoL 

under de senaste fyra veckorna (p= 0, 279). Den enda skillnad som kunde ses i 

skattningen mellan småstadsregionens barn jämfört med storstadsregionens barn, var 

att den sociala hälsan upplevdes lägre av barnen i en av storstäderna (p = 0, 014). 

 

5.1.2 Ålderns påverkan för hur barnen skattade HRQoL 

Det hade inte någon betydelse hur gammalt barnet var vid tillfället för 

undersökningen, för hur de skattade sin totala HRQoL (p=0, 461). Majoriteten av alla 

barn skattade sin HRQoL högt (m= 87), men utstickare fanns i åldersgrupperna (8-11 

år) och (12-15 år). Figur 1. 

 

I de enskilda frågornas svar fanns signifikanta skillnader mellan barnen, beroende på 

ålder. Pojkarna i den yngsta åldersgruppen (8-11 år) värderade sin HRQoL lägre än 

pojkarna i de övriga åldersgrupperna (p= 0,045). De yngsta pojkarna skattade sin 

HRQoL lägre än flickorna i samma åldersgrupp, i ett flertal frågor i enkäten. 

Flickornas svar skiljde sig inte mellan de olika åldersgrupperna. 
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 Figur 1: Barns bedömning av deras hälsorelaterade livskvalitet i olika åldersklasser (median 

        och 95 % konfidensintervall)  

 

5.1.3 Antal år barnen hade haft sin diagnos relaterat till HRQoL 

De barn som deltog i studien hade haft celiaki mellan 1 – 17 år (m= 8,7 år, SD = 

4,28). Pojkarna hade haft celiaki i medeltal 8,2 år och flickorna i 8,9 år. Barnen hade 

diagnostiserats med hjälp av serologiska markörer och tunntarmsbiopsi mellan åren 

1989 – 2006. Den högsta procentuella andelen av tunntarmsbiopsierna (43 %) gjordes 

under åren 1992-1996.  

 

Det hade betydelse för hur många år barnet hade haft sin diagnos och hur de skattade 

sin HRQoL vid undersökningstillfället (β= 0,177, p <0, 001). De barn som hade haft 

sin diagnos i mer än 8,7 år skattade sin totala HRQoL högre (range 90 – 100 poäng) 

jämfört med de barn som hade varit diagnostiserade kortare tid än 8, 7 år (range 65,5-

87,5 poäng).  
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5.1.4 Pojkar och flickors skattning av HRQoL, beroende på diagnos före eller efter 

fyra års ålder.  

Sextio procent (n=94) av barnen fick sin celiakidiagnos före fyra års ålder. Barnen 

som fick sin diagnos före fyra års ålder skattade sin livskvalitet högre (m=89, SD= 

9,94) jämfört med de barn som diagnostiserades vid fyra års ålder eller senare (m=83, 

SD= 13,79), p=0, 029.  

 

Däremot skiljde sig inte pojkar och flickor åt i skattningen av HRQoL, beroende av 

om de diagnostiserades före eller efter fyra års ålder (p = 0, 099). Figur 2. 

 

De barn som diagnostiserades före fyra års ålder uppvisade högre grad av mental 

hälsa (p= 0,011) och social hälsa (p= 0,015) jämfört med de barn som 

diagnostiserades efter fyra års ålder.  

 

Den psykiska hälsan påverkades inte av om barnen diagnostiserades före eller efter 

fyra års ålder, (p=0, 107).  
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Figur 2: Flickors och pojkars skattning av deras hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL) som har haft 

diagnostiserad celiaki med tarmbiopsi före och efter fyra års åldrar. 

 

5.1.5 Hälsotillståndet vid diagnostillfället och dess påverkan för senare skattning av 

HRQoL. 

 

Hälsotillståndet vid diagnostillfället bedömdes hos 43 % av barnen som mycket 

påverkat, hos 48 % som något påverkat och 9 % som föga påverkat. De barn som 

bedömdes som ”mycket påverkade” vid diagnostillfället skattade sin HRQoL högst 

(m= 90, SD = 8,34) jämfört med de barn som bedömdes som ”något påverkade” (m= 

85, SD= 13,80) och ”föga påverkade” (m= 83, SD= 11,89). Resultat från studien 

visade att det fanns ett samband mellan hur påverkat barnets hälsa var vid 

diagnostillfället och barnens aktuella mentala hälsa (p= 0,021) och sociala hälsa (p= 

0, 011). Den aktuella psykiska hälsan hade inte påverkats av hälsotillståndet vid 

diagnostillfället (p= 0,064).  
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En jämförelse gjordes mellan de barn som diagnostiserades före fyra års ålder och de 

barn som diagnostiserades efter fyra års ålder, angående hälsotillståndet vid 

diagnostillfället. För de barn som diagnostiserades före fyra års ålder bedömdes 

hälsotillståndet hos 68 % av barnen som ”mycket påverkade”, 27 % som ”något 

påverkade” och 5 % som ”föga påverkade”. För de barn som diagnostiserades efter 

fyra års ålder klassades hälsotillståndet hos 6 % som ”mycket” påverkade, 79 % som 

”något” påverkade och 15 % som ”föga” påverkade. 

  

5.1.6 Utstickare 

Tjugofem barn fördelade från alla åldersgrupper, skattade sin HRQoL till maximala 

100 poäng under de senaste fyra veckorna. Arton av dessa hade diagnostiserats för 

celiaki innan de hade fyllt fyra år, varav fjorton hade klassats som mycket sjuka vid 

insjuknandet. Inom de olika domänerna (mental hälsa, social hälsa och psykisk hälsa) 

hade ålder viss betydelse för bedömningen av maximala 100 poäng. De äldsta barnen 

(16-18 år) (n=14) hade procentuellt större antal 100 poäng i bedömningen av både 

mental och social hälsa, än barn från övriga åldersgrupper. Däremot i bedömningen av 

den psykiska hälsan hade barnen från åldersgruppen 12-15 år (n= 41) den högsta 

procentuella andelen 100 poäng. Barnen var jämt fördelade mellan storstad och 

småstad. 

 

Det fanns sex barn som skattade sin totala HRQoL- poäng lågt (60 poäng eller lägre). 

Av dessa sex, bodde fyra barn i småstadsregion. Två av dem diagnostiserades före 

fyra års ålder. Inget av barnen bedömdes som ”mycket” sjuk vid insjuknandet. Köns 

och åldersfördelningen var ojämn; 8-11 år (n= 2, 1 flicka och 1 pojke) och 12- 15 år 

(n= 4, 3 flickor och 1 pojke). Ingen 16-18 åring skattade sin HRQoL så lågt. 

 

En flicka i åldern 12 – 15 år skiljde sig markant från de andra barnen i studien. Hon 

skattade sin totala HRQoL mycket lägre (25 poäng) än alla andra barn. Hon kände sig 

ofta olycklig, hon upplevde att hon alltid var annorlunda och att hon alltid var styrd av 

sjukdomen. Flickan hade haft sin celiakidiagnos i tre år. När hon var tolv år 

insjuknande hon med diffusa symtom och klassificerades som ”något” sjuk vid 

insjuknandet. Flickan bodde i en småstadsregion.  
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Ytterligare en pojke i 8-11 års ålder skiljde sig från majoriteten. Han kände sig aldrig 

som alla andra på grund av sin diagnos. Han var ”föga” påverkad vid diagnostillfället 

och diagnostiserades när han var äldre än fyra år. Nu tyckte han att sjukdomen styrde 

hans vardag. Han upplevde att han aldrig hade några kamrater som tyckte om att 

umgås med honom och levde i en småstadsregion. Hans totala HRQoL blev 48 poäng.   

 

En skillnad sågs i HRQoL poäng mellan småstadsregionens barn (n= 49) och 

storstadsbarnens (n=107). Barn från småstadsregionen svarade för alla poäng under 

58 poäng, vilket indikerar lägre livskvalitet  

 

5.2 Jämförelse mellan hur barn och föräldrar skattade barnens HRQoL 
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Figur 4. Medelvärdet för föräldrarnas respektive barnens skattning av barnens HRQoL 

 

Föräldrarnas totala poäng för HRQoL var 83 poäng jämfört med barnens 87 poäng 

(p= 0,041). Föräldrarna skattade även lägre i alla domäner (mental, social och psykisk 

hälsa) än barnen. Föräldrarnas skattning påverkades inte av barnets ålder eller kön. 

Däremot fanns det signifikanta skillnader i skattningen av HRQoL om barnet 

diagnostiserades före eller efter fyra års ålder (β= -0,170, p =0, 009). De barn som 

diagnostiserades före fyra års ålder skattades högre av sina föräldrar, än de barn som 

diagnostiserades senare. Även de barn som hade varit sjuka under längre tid skattades 

högre av sina föräldrar (β= 0,125, p= 0,004). Hur påverkade deras barn hade varit vid 

insjuknandet påverkade inte bedömningen av barnens HRQoL (p= 0,075). Den lägsta 
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skattningen gjordes av två föräldrar till två flickor som fått diagnosen efter fyra års 

ålder (50 poäng). Fyra föräldrar bedömde sina barns HRQoL till 100 poäng. 

 

Som grupp visade föräldrarna en enighet i bedömningen av HRQoL, men större 

differenser sågs när barnen var jämförda individuellt av sina föräldrar. När 

mammorna (n = 117) skattade sina barns HRQoL skiljde sig inte skattningen mellan 

flickor och pojkar (83 poäng) åt, vilket pappornas (n = 33) skattning gjorde. 

Papporna bedömer sina pojkars HRQoL (86 poäng) högre än flickornas (82 poäng). 

 

6. Diskussion 

 

6.1. Metoddiskussion 

Svarsfrekvensen var mycket god, 97,5 % för barnenkäterna respektive 95 % för 

föräldraenkäterna. Både ifyllandet och återlämnandet av enkäterna skedde i samband 

med personligt besök på barnkliniken, vilket kan ha bidragit till detta. Celiaki har en 

ojämn könsfördelning, 66 % kvinnor (Ivarsson m.fl., 2003). Urvalet i denna studie 

överensstämmer med detta då 66 % av populationen var flickor. 

 

I studien inkluderades inte barn och föräldrar till barn med både diabetes och celiaki.  

Flera av barnklinikernas celiakibarn har även diabetes. Dessa båda sjukdomar utgör 

en komplex livssituation som inte kan jämföras med barn som endast har en av 

sjukdomarna. Andra exklusionskriterier var barn och/eller föräldrar som hade 

svårigheter att förstå det svenska språket eller om barnet hade bristande kognitiv 

förmåga då de inte bedömdes kunna besvara enkäten.  

 

Flera utlandsfödda barn har celiaki. När både barn och föräldrar har svårt att förstå det 

svenska språket behövs tolksamtal för att informera om sjukdomen och dess 

behandling. I denna studie var det inte relevant att be om hjälp av tolk, men det kan 

vara så att studiens validitet hade ökat om även denna grupp av barn och föräldrar 

hade fått besvarat enkäten. Nu stödjer sig studiens resultat endast på svenskfödda 

barn, vilket medför att utlandsfödda barns HRQoL inte studerats.  
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Bortfallen berodde på att en enkät revs sönder efter ifyllandet, att det fanns tonåringar 

som ville komma ensamma till årskontrollen utan sina föräldrar eller att föräldrar kom 

ensamma utan sina barn. Vissa tonåringar ville ta eget ansvar för sin sjukdom och 

kom därför ensamma till kontrollen, medan andra inte ville eller hade möjlighet att 

följa med på grund av viktiga lektioner i skolan, så föräldrarna kom ensamma. Detta 

gjorde att antalet bedömbara föräldra- barn par sjönk. När föräldrarna kom ensamma 

till kontrollen kunde endast livsmedelsanvisningar skrivas av dietist. Kontrollerna på 

barnen som längd, vikt, pubertetsutveckling samt kostgenomgång kunde inte utföras 

vilket kan bidra till att barnen inte följer sin kostregim eller att risken för framtida 

komplikationer ökar. Enligt vårdprogrammet för celiaki bör barn med celiaki 

kontrolleras fortlöpande (Stenhammar m.fl., 2007). 

 

En styrka i studien var att instrumentet var validerat (Baars et al, 2005). Användandet 

av ett etablerat och validerat instrument stärker studiens trovärdighet.  

En svaghet med instrumentet var att frågorna var svåra att förstå för de yngsta barnen. 

Frågorna var sinsemellan lika till sin karaktär vilket innebar att de yngsta hade svårt 

att tolka innebörden i frågorna.  

  

Instrumentet kan användas för olika diagnosgrupper vilket gör det möjligt att jämföra 

hur olika sjukdomstillstånd påverkar barns HRQoL. I manualen för DISABKIDS 

finns medelvärdet för HRQoL för pilotstudiens (Baars et al, 2005) olika 

diagnosgrupper (astma, artrit, eksem, diabetes, funktionsnedsättning, cystisk fibros 

och epilepsi) redovisat. För barn med celiaki finns inga medelvärden framtagna, 

varför denna studie är den första som beräknar dessa barns HRQoL-poäng. Frågorna 

kodas om från 1-5 poäng till 0-100 poäng, vilket gör det möjligt att jämföra 

celiakibarns HRQoL med diagnosgrupperna inom DISABKIDS pilotstudie. 

Medelvärdet för HRQoL i pilotstudiens diagnosgrupper; barn med astma; 81 poäng, 

artrit; 72 poäng, eksem; 72 poäng, diabetes; 78 poäng, barn med 

funktionsnedsättning; 63 poäng, cystisk fibros; 75 poäng och epilepsi; 74 poäng. 

Föräldrarna inom DISABKIDS alla diagnosgrupper (Baars et al, 2005), bedömde sina 

barns HRQoL lägre än barnen själva. Högsta medelvärdet för HRQoL hade 

föräldrarna till barn med astma (79 poäng) och lägsta medelvärdet hade föräldrar till 

barn med funktionsnedsättning (60 poäng).  

 



 26

Barn med celiaki, uppvisade ett högre medelvärde på HRQoL än alla diagnosgrupper 

(Baars et al, 2005) inom DISABKIDS. Medelvärdet för studiepopulationens barn blev 

87 poäng.  Medelvärdet för HRQoL för denna studies föräldrar blev lägre än barnens, 

83 poäng, men högre än alla diagnosgrupper inom DISABKIDS. 

 

Flera barnkliniker medverkade i studien och studiedesignen uppfattades något olika 

på olika kliniker. Klinikerna hade olika rutiner i samband med utdelandet och 

insamlandet av enkäter. På två av fyra kliniker delade läkaren ut enkäterna, eftersom 

det var dessa som skötte årskontrollen och på övriga kliniker delade sjuksköterskan 

eller dietisten ut enkäterna, eftersom det var de som skötte årskontrollen. På en klinik 

hade läkaren inte tid att träffa alla barn på årskontroll under studietiden utan barnen 

fick vänta för länge på sin kontroll. Detta medförde att barnen inte fick möjlighet att 

delta i studien., och antalet deltagare minskade därför. Insamlandet av enkäterna 

skiljde sig inte från klinikerna. Barnen och föräldrarna fyllde i enkäten under besöket 

och föräldrarna lade enkäterna i ett kuvert som förslöts. Sjuksköterskan på respektive 

klinik ansvarade för enkäterna under studietiden. 

 

Ytterligare en svaghet var att uppgifter angående den fysiska, sociala eller 

psykologiska miljö som barnet lever i, inte inhämtades. Detta trots att barns hälsa, 

livskvalitet och utveckling nära hänger samman med föräldrarnas sociala, kulturella 

och ekonomiska situation. Jämförelser har dock gjorts mellan hur barnen från 

storstadsregioner upplever HRQoL jämfört med barnen från småstadsregioner.  

 

6.2. Resultatdiskussion 

Allt fler barn och ungdomar får diagnosen celiaki fastställd (Ivarsson, 2006). Celiaki är 

 en kronisk sjukdom som medför att barnet under resten av livet måste följa en strikt 

 glutenfri kost  (Meeuwisse, 1970). Det kan finnas en risk att kostbehandlingen kan 

 vara svår att följa för barnet, särskilt när de blir lite äldre och vill vara som alla andra. 

 Ett skäl till att använda HRQoL- instrument inom vården är att få en kombinerad 

 mental, social och psykisk bild av barnet, som kan göra det möjligt för vårdpersonal att 

 få en klarare bild av hur barnet och föräldrarna upplever kroniska  sjukdomar. I denna 

 studie var det viktigt att barn och föräldrar fick skatta barnets upplevelse av 

 HRQoL vid celiaki, för att ge ökad kunskap om celiakifamiljens levnadsvillkor och 
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 synliggöra deras behov. Detta för att vårdpersonal som möter denna patientgrupp, 

 stimuleras att utveckla och förbättra omhändertagandet för dessa familjer. 

 

Majoriteten av barnen i denna studie, ansåg att deras HRQoL hade varit hög under de 

senaste fyra veckorna. Den totala medelpoängen för barnens skattade HRQoL var 87 

poäng av 100 möjliga. Detta resultat antyder att barnen som grupp har anpassat sig väl 

till sjukdomen. Detta är i linje med två tidigare studier (Ljungman & Myrdal, 1993, 

Kolsteren, 2001), där författarna beskriver att barn som ”sköter sin” celiaki (håller 

strikt diet) har lika hög HRQoL som friska barn.  

 

Denna studie har använt diagnosgrupperna inom DISABKIDS som jämförande 

material. Celiakibarnen i vår studie uppvisar högre medelpoäng än alla andra 

diagnosgrupper (astma, artrit, eksem, diabetes, funktionsstörning, cystisk fibros och 

epilepsi) som använt DISABKIDS. Frågorna analyseras utifrån domäner; mental 

hälsa, social hälsa och psykisk hälsa. Även i domänerna uppvisar celiakibarnen högre 

HRQoL-poäng än alla andra diagnosgrupper inom DISABKIDS. Denna studie 

baserar sig på en relativt liten population vilket måste beaktas när slutsatserna dras.  

 

Att mäta och undersöka HRQoL utifrån barnens livssituation är mycket svårt, 

eftersom både subjektiva och objektiva förhållanden i en människas liv måste beaktas 

(Nordenfeldt, 1991). Den socioekonomiska faktorn i familjen har inte belysts, inte 

heller föräldrarnas yrke, utbildning eller boendemiljö. Familjernas förståelse för 

barnets sjukdom och hur följsamheten till kostbehandlingen efterlevs har inte heller 

kunnat studeras i denna studie. Faktorer som försvårar möjligheten att följa en strikt 

glutenfri kost, kan enligt Norberg (2000) vara: otillräcklig kunskap om sjukdomen 

och glutenfri kost hos nära anhöriga, bristande tillgänglighet och att den glutenfria 

maten inte är alltid ser aptitlig ut och känslan av att vara socialt avvikande. 

 

I syfte att utvärdera olika faktorers betydelse för HRQoL relaterades denna till kön, 

ålder, boendeort, antal år barnet haft sin sjukdom, om barnet diagnostiserades före eller 

efter fyra års ålder samt hur påverkat barnet var av sin sjukdom vid insjuknandet. 

Resultatet visade att kön inte hade någon betydelse för den totala skattningen av 

HRQoL. Ålder som enskild faktor hade inte heller någon betydelse för hur barnen 

skattade sin HRQoL, men i kombination med andra faktorer fanns skillnader. De barn 
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som hade haft sin diagnos under många år (>8,7 år) och som var äldre vid 

undersökningstillfället skattade sin HRQoL högst. Frågorna som innefattar den 

mentala, sociala och psykiska hälsan t.ex. hur barnet mår i sin vardag, om sjukdomen 

är ett hinder, eller om den påverkar umgänget med kamrater, kan ge en vägledning om 

barnets acceptans av sin sjukdom. De yngsta barnen ansåg att de kunde leva det liv de 

ville i högre grad än de äldre barnen, vilket kan bero på att de ännu inte jämför sig med 

andra i sin omgivning, i lika stor omfattning som de äldre barnen. I 8-11 års ålder är 

det ännu föräldrarna som har det fulla ansvaret för barnets kostregim.  

 

När pojkar och flickor jämfördes individuellt utifrån åldersgrupp, visade resultatet att 

de yngsta pojkarna värderade sin HRQoL lägst. De skattade sig lägst i alla domäner. 

Kan detta bero på att de ännu inte har hunnit lära sig att leva med sin kroniska 

sjukdom? Sjukdomen kan upplevas som ett hinder för dem när de leker med sina 

kompisar. De kan vara rädda för att bli bjudna på mat eller fika som de inte tål hos 

kompisarna, de vågar kanske inte berätta att de inte tål gluten för de vet inte om 

omgivningen förstår vad det innebär. Barnen kan känna utanförskap då de alltid måste 

ha egen matsäck vid utflykter i skolan, på träningar etc.  

 

I åldersgruppen 16-18 år finns en snedfördelning mellan könen. Av de fjorton barn 

som ingick i studiegruppen är endast en pojke, vilket gör att jämförelsen mellan 

pojkar och flickors HRQoL i denna åldersgrupp inte är representativ gentemot de 

övriga åldersgrupperna. Några jämförelser kan därför inte göras i denna studie för hur 

pojkar och flickor mår i de övre tonåren. I tidigare studier (Kolsteren et el, 2001) har 

tonårsflickor med celiaki uppvisat mer psykiska åkommor än tonårspojkarna. Detta 

har även observerats hos vuxna kvinnor med celiaki (Hallert m.fl., 2005). 

 

Många barn som får diagnosen celiaki är tonåringar. I denna studie finns det 

tonåringar som är nydiagnostiserade. Studier (Sawyer et al, 2005, Youssef, 2006, 

Cinquetti et al 1999, Greco et al, 1997) visar att det kan vara besvärligt att få en 

kronisk sjukdom som tonåring, då behovet att vara som alla andra är stort. 

Tonåringarna i denna studie skattade sin totala HRQoL högt, vilket tyder på att 

tonåringen trots vissa vardagliga bekymmer hade accepterat sin sjukdom. När 

författaren träffar tonåringarna på den årliga kontrollen berättar de att det är relativt 

problemfritt att äta glutenfritt hemma och med familjen men utanför hemmet kan det 
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vara svårare, till exempel i skolan, ute med kompisar, på restaurang och vid resor. De 

upplever att omgivningen inte alltid förstår vad sjukdomen innebär, vilket medför att 

de får ett ökat kontrollbehov. De känner sig alltid misstänksamma, frågvisa och 

oroliga för hur den glutenfria kosten tillagas när andra lagar till den. Norberg (2000) 

har i intervjuer med tonåringar med celiaki upptäckt att de ofta känner sig osäkra på 

medicinsk fakta kring sjukdomen, vilket kan innebära att de kanske inte alltid följer 

kostbehandlingen. Många barn erkänner att de ibland fuskar då de är tillsammans med 

sina kamrater. De kan vara avundsjuka på sina kamrater som inte behöver äta 

glutenfri kost (Högberg, 2003). På årskontrollen berättade ungdomarna att symtomen 

vid glutenintag kan vara diskreta, vilket också kan påverka noggrannheten av 

kostbehandlingen. Ljungman & Myrdahl (1993) såg en korrelation mellan kunskapen 

om sin sjukdom och på vilket sätt man skötte den. De visade att barn som hade 

kommit på sina årliga kontroller accepterade den glutenfria maten bättre och fuskade 

därmed aldrig, enligt dem själva. De barn som sällan eller aldrig kom till kontrollerna, 

erkände att de fuskade ofta. Pojkarna fuskade i större utsträckning än flickorna. De åt 

framför allt snacks och godis som de visste innehöll gluten. Konsekvenserna av att 

missköta sin kost kan leda till kortväxthet, blodbrist och sen pubertet hos barn, menar 

Laurin m.fl., (2002). Ju längre tid en individ med celiaki utsätter sig för gluten, ju 

större är risken att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar som diabetes eller 

sköldkörtelsjukdomar (Ventura et al, 1999). 

 

I denna studie fanns det ett fåtal barn i 16-18 års ålder som kom till årskontrollen utan 

sina föräldrar. Tonåringar bör uppmuntras att komma ensamma till besök inom 

sjukvården, eftersom de måste lära sig att själva ta ansvar för sin sjukdom. Flera 

studier visar att barn i denna åldersgrupp kan uppleva att de inte får komma till tals 

när föräldrarna är med på besök inom sjukvården, utan att all information och alla 

beslut som rör deras sjukdom går via föräldrarna (Sawyer & Aroni, 2005, Farrant & 

Watson, 2004).  

 

En väsentlig skillnad kunde urskiljas mellan de barn som diagnostiserats tidigt i livet 

och de som diagnostiserats senare. De som hade levt med sjukdomen under en längre 

tid, såg inte sjukdomen som en begränsning, varken mentalt eller socialt. Barnens 

aktuella psykiska hälsa påverkades dock inte av om de diagnostiserades tidigt i livet. 

Detta resultat överensstämmer med Högberg m.fl., (2003) som beskrev att barn som 
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fick diagnosen celiaki före fyra års ålder accepterar sin sjukdom och den glutenfria 

kosten bättre, än barn som fick diagnosen vid fyra års ålder eller senare. De har inte 

hunnit vänja sig vid smaken av glutenhaltiga produkter (bröd, bullar, pasta, kakor 

m.m.), vilket kan göra att följsamheten vid kostbehandlingen blir lättare. Vissa barn 

kan uttrycka besvikelse och längtan till vissa produkter som de nu inte längre tål. 

Författarens reflektion är att det kanske trots allt är bättre om barnen får sin diagnos 

tidigt (före fyra års ålder), än senare i livet. 

 

En annan faktor som tycktes ha betydelse för hur barnen accepterade sin sjukdom 

senare i livet, var hur sjuka de var vid diagnostillfället. De barn som hade lättast att 

acceptera sin sjukdom var de barn som av barnläkare bedömdes som ”mycket sjuka” 

vid diagnostillfället. Majoriteten av barnen som diagnostiserades före fyra års ålder, 

bedömdes av barnläkare som ”mycket sjuka” vid diagnostillfället. Sjukdomens 

symtom blir mera diffusa när barnet blir större, vilket gör det svårare att upptäcka 

sjukdomen (Ludvigsson m.fl., 2003). De barn som diagnostiserades senare i livet, 

berättar vid årskontrollen att de mår så mycket bättre när de börjat med sin kostregim, 

de slipper att ha ont i magen och i huvudet, de slipper tröttheten och håglösheten, de 

slipper att ha järnbrist, de börjar växa och en del slipper sin depression. Allt detta 

bidrar till högre livskvalitet hos både barnet och deras föräldrar. Föräldrar bör också 

göras medvetna om att kostregimen ökar barnets livskvalitet, så att de kan stötta och 

hjälpa barnet med kostbehandlingen.  

 

Det förhållandet att barn med celiaki som grupp har en god HRQoL utesluter inte att 

det i gruppen kan finnas barn som skattar sin HRQoL särskilt lågt. I studien fanns det 

några barn som skattade sin totala HRQoL extremt lågt (figur 1). Om detta beror på 

celiakisjukdomen eller om det finns andra faktorer, som inte har belysts i denna 

studie, som påverkar deras skattning kan vi inte få svar på i här. Dock är dessa barn är 

ett observandum för vårdpersonalen och de behöver ett professionellt 

omhändertagande och mycket stöttning. 

 

Enligt Eiser & Morse, (2001), kan föräldrar till kroniskt sjuka barn bättre bedöma sina 

barns HRQoL än föräldrar till friska barn. I denna studie skattade föräldrarna barnens 

HRQoL lägre än vad barnen själva gjorde. Detta är i överensstämmelse med Sawyer 

et al, (2005), som menar att sjukvårdspersonal ofta lyssnar enbart till föräldrarnas 
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beskrivning av sina barns problem, vilket kan detta bidra till att barnens HRQoL 

tolkas felaktigt av sjukvårdspersonalen och att barnen kanske också ”överbehandlas”. 

Föräldrar berättar ofta vid årskontrollerna att de är oroliga för barnets framtid, 

eventuella komplikationer, utvecklandet av andra autoimmuna sjukdomar, arbete, 

barnafödande och ärftlighet. De tänker också på allt som barnet får utstå och allt som 

det går miste om. De känner ansvar för barnets sjukdom, de måste vara observanta på 

vad utomstående serverar deras barn att äta och de måste kunna tolka 

innehållsförteckningar på livsmedel, så att barnet inte får i sig något som det inte tål.  

Att föräldrar skattar sina barns HRQoL lägre, kan bero på att föräldrarnas ansvar och 

omtanke ligger till grund för skattningen (Sawyer et al, 2005). Enligt Månsson & 

Enskär, (2000), beskriver många föräldrar att de känner skuld, sorg och bitterhet och 

svårighet att räcka till i vardagen när deras barn får en kronisk sjukdom. Föräldrarna 

frågar sig själva om de hade kunnat påverka orsaken till sjukdomen.  

 

Alla barn i studien åt havre. Sedan 2005 har havre introducerats i den glutenfria 

kosten (Högberg m.fl., 2004, Hollén m.fl., 2006), vilket kan ha bidragit till att höja 

barnens livskvalitet. Vår studie är gjord efter det att havre blivit tillåtet och vi har inga 

resultat från tiden före att jämföra med. Den ”rena” havren som odlas speciellt för 

celiakipatienter kan användas i både bakverk och matlagning (Stenhammar m.fl., 

2004). Havre ger en ökad mättnadskänsla och ökat fiberinnehåll. Den ”rena” havren 

är lätt att inhandla i matbutiken, vilket gör det lättare för den som inte är van att baka 

glutenfritt att lyckas med baket. 

 

Konklusion:  

De barn som diagnostiserades före fyra års ålder och som var mycket påverkade av 

sin sjukdom vid diagnostillfället, skattade sin HRQoL högre än de barn som 

diagnostiserades efter fyra års ålder. De barn som hade haft sin sjukdom under längre 

tid (>8, 7 år) uppvisade högre grad av HRQoL. Barnen mellan 16 – 18 år uppvisade 

de högsta HRQoL-poängen, oberoende av om de fick sin diagnos före eller efter fyra 

års ålder.  Föräldrarna skattade sina barns HRQoL lägre än barnen själva. 

Celiakibarnen fick högre HRQoL-poäng än övriga diagnosgrupper som använt 

DISABKIDS. 
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