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Titel: Integrativ vård  
En undersökning av hälsovinster - egen upplevd hälsa, för patienter som erhållit 
antroposofisk vård på Vidarklinikens öppenvårdsmottagning i Norrköping. 
 
Författare: Inger Nestor 
Handledare: Anne Göransson 
 
 
Sammanfattning  
Introduktion: WHO betonar vikten av att integrera traditionell- och 
komplementärmedicin i nationella hälsovårdssystem. I Sverige förekommer 
integrativ medicin med antroposofisk inriktning på Vidarkliniken i Järna.  
Syfte: Att studera förändringar av självskattat hälsotillstånd hos patienter som 
erhållit antroposofisk vård på Vidarklinikens öppenvårdsmottagning i Norrköping.  
Metod: En kvantitativ metod med enkäter till 26 patienter på Vidarklinikens 
öppenvårdsmottagning i Norrköping, konsekutiv datainsamling. Hälsorelaterad 
livskvalitet skattades med hjälp av EQ-5D (rörlighet, hygien, aktivitet, smärta och 
oro) och EQ-VAS (totalt hälsotillstånd) samt två enkäter, konstruerade för denna 
studie, med VAS-skalor för sömnkvalitet, fysiskt tillstånd, psykiskt tillstånd och 
förutsättningar att hantera sin livssituation, samt patienternas beskrivning av 
måluppfyllelse. Därutöver undersöktes patienternas sjukskrivningsgrad och 
läkemedelsförbrukning. 
Resultat: Patienterna hade mycket varierande diagnoser och ofta sammansatt 
problematik. Vanligast var utmattning, fibromyalgi och smärta. Resultaten varierade 
mellan diagnosgrupperna. Huvuddelen av patienterna rapporterade stor 
tillfredsställelse med vård, behandling och bemötandet från personal, till hög grad 
uppnådda förväntningar och mål, samt att överlag ha fått bättre förutsättningar att 
hantera sin livssituation. Det fanns ingen signifikant skillnad i medelvärdet för EQ-
5D index eller EQ-VAS, men trend till signifikant förbättring vad gäller sömnkvalitet 
och psykiskt tillstånd, samt signifikant förbättring av självskattat fysiskt tillstånd 
(p=0.021). Vid delanalys av de enskilda dimensionerna (EQ-5D) fann man förbättrat 
tillstånd i någon/några av dimensionerna hos 36 % av patienterna, oftast vad gäller 
rörlighet och minst vanligt vad gäller smärta.  
Slutsats: I denna grupp med omfattande och varierande och ofta mycket långvarig 
problematik påvisades stor uppskattning av vården, trender till förbättrade resultat 
vid sömnkvalitet och psykiskt tillstånd, samt signifikant förbättrade resultat vid 
självskattat fysiskt tillstånd. 
Nyckelord: Integrativ medicin, antroposofisk medicin, hälsorelaterad livskvalitet, 
EQ-5D, sömnkvalitet - fysiskt- och psykiskt tillstånd. 
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Summary  
Introduction: WHO stresses the importance of integrating traditional and 
complementary medicine into national health systems. In Sweden, integrative 
medicine with an anthroposophical focus is practised at Vidar Clinic in Järna.  
Purpose: To study changes in the self-rated health status of patients receiving 
anthroposophic care at Vidar Clinic outpatient facility in Norrköping.  
Method: A quantitative method using questionnaires to 26 patients at the Vidar 
Clinic outpatient facility in Norrköping, [using] consecutive data collection. Health-
related quality of life was estimated using EQ-5D (mobility, hygiene, activity, pain 
and anxiety) and EQ-VAS (overall health status) along with two questionnaires 
specially designed for this study, with VAS scales for sleep quality, physical 
condition, mental condition and the ability to manage their lives, as well as the 
patients’ description of whether or not they felt fulfilled in their lives. In addition, the 
patients’ sickness absence rates and drug consumption were analysed. 
Results: The patients had extremely varying diagnoses and often complex problems. 
The most common were fatigue, fibromyalgia and pain. The results varied between 
the diagnostic groups. The majority of the patients reported great satisfaction with 
their care and treatment and how they were being cared for by the staff; to a large 
extent they felt that their expectations and goals had been achieved, and that in 
general they had been given better capabilities to manage their lives. There was no 
significant difference in the mean value for the EQ-5D index or EQ-VAS, but a 
tendency to significant improvement in sleep quality and mental condition, and a 
significant improvement in self-estimated physical condition (p=0.021). When a 
partial analysis was conducted of the individual dimensions (EQ-5D), improved 
conditions were found in one/some of the dimensions in 36 per cent of the patients, 
usually in terms of mobility and least common with regard to pain.  
Conclusion: In this group, with extensive and varied and often very long-term 
problems, great appreciation of the care was shown, there were tendencies to 
improved results in sleep quality and mental condition, and significantly improved 
results in self-estimated physical condition. 
Keywords: Integrative medicine, anthroposophic medicine, health-related quality of 
life, EQ-5D, sleep quality – physical and mental condition. 
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1  Introduktion 
Integrativ vård (alternativa metoder som integreras med den konventionella 
skolmedicinen) är på stark frammarsch över hela världen. (Carlsson & Falkenberg, 
2007). Integrativ vård ser till hela människan där kropp och själ hänger samman.  
I västvärlden; Afrika, Asien, framför allt i Indien, anses att traditionell vård lämpar 
sig för vissa sjukdomar och skolmedicinsk vård (konventionell vård) för andra. I 
Sverige söker sig många tillbaka till traditionella huskurer eller andra alternativa 
behandlingar. Alltfler vill ha både skolmedicin och alternativa metoder. Efterfrågan 
på integrativ vård ökar mer och mer. Forskning inom integrativ medicin är ännu i ett 
relativt tidigt stadium, samt delvis bristfällig. Riksdagens nätverk för 
integrativ/komplementär- och alternativmedicin NIKA (bildat år 2004) efterfrågar 
mer forskning för att kunna sprida information och mer förståelse för integrativ vård 
i riksdagen. Även hälsoekonomiska analyser behövs för såväl beslutsfattare i 
vårdsektorn som för företagare både inom den offentliga och privata sektorn. 
(Carlsson & Falkenberg, 2007). 
  
Många studier och rapporter gällande flera olika slags sjukdomstillstånd, som till 
exempel reumatoid artrit, cancersjukdomar, fibromyalgi, utmattningssyndrom och 
andra kroniska sjukdomar, visar på positiva kvalitativa resultat, med integrativ vård, 
bland annat angående patienters upplevelser av vården och bemötandet från personal, 
samt även förbättring av patienters upplevda hälsotillstånd. (Arman, Hammarqvist & 
Kullberg, 2008a; Carlsson & Falkenberg, 2007; Flatters, Grymer & Schneider, 2007; 
Lilje & Schneider, 2007; Swenson, 2006). 
 
I Sverige finns ett sjukhus som bedriver integrativ vård; Vidarkliniken i Järna. 
Vidarkliniken är ett antroposofiskt sjukhus där antroposofiska läkemedel 
(naturmediciner) och antroposofiska behandlingar/terapier kompletteras med 
skolmedicin.(Vidarkliniken, 2010). Östergötlands landsting har sedan år 2000 ett 
vårdavtal med Vidarkliniken och år 2007 öppnades en filial med 
öppenvårdsmottagning i Norrköping.(Arman et al. 2008a). 
 
Vid en studie gällande uppföljning av patienter, tillhörande Östergötlands län, som 
fått vård på Vidarkliniken i Järna under år 2006, framgår att patienterna i sin helhet 
är mycket nöjda med den antroposofiska vården. De är nöjda med personalens 
bemötande och förhållningssätt, liksom med tiden de får tillsammans med personal, 
samt med den inre och yttre miljön. Patienternas hälsorelaterade livskvalitet och 
tillfredställelse visade positiva och kvarstående förbättringar. Patienternas 
självskattade hälsa och deras livstillfredsställelse över lag undersöktes med 
användning av mätinstrumenten SF-36* och frågeformuläret LSQ.**(Arman et al. 
2008a).  
 
 
 
 
 
*SF-36 är ett formulär som mäter hälsorelaterad livskvalitet inom åtta olika hälsoområden: Fysisk 
funktion (PF), Rollfunktion-Fysisk (RP), Rollfunktion-Emotionell (RE), Social funktion (SF), Smärta 
(BP) Psykiskt välbefinnande (MH), Vitalitet (VT) och Allmän hälsa (GH). Formuläret är väl validerat, 
med bred användning, innehåller hög kvalitet och är utbrett världen över. (Sullivan & Karlsson, 1994) 
**LSQ- formuläret (Life satisfaction questionnaire) består av 34 frågor inom områdena hälsa, 
upplevelser av livssituation samt, olika aspekter av livskvalitet. (Arman et al. 2008a) 
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Med en integrerad vård där alternativa behandlingar kompletterar skolmedicinen kan 
det vara möjligt att minska förbrukningen av skolmedicin. (Kienle, Kiene & 
Albonico, 2006). En minskad förbrukning av skolmedicin kan eventuellt påverka vår 
natur på ett positivt sätt. Allt oftare uppmärksammas förekomst av läkemedelsrester i 
vår miljö. Naturvårdsverket (2008) har konstaterat att syntetiska läkemedelsrester 
finns i våra sjöar och dessutom återfinns i fiskar. Vid vissa tillfällen kanske man lika 
väl, eller hellre, kan använda sig av naturläkemedel och därmed minska utsläppet av 
de kemiska medlen. Många naturläkemedel har dessutom få eller inga biverkningar. 
(SOU 1989:60; Kienle et al. 2006; SBU, 2006).  
 
De studier som gjorts på integrativ vård är relativt få och handlar främst om 
patienters upplevelse. Ett behov finns för fler studier gällande hälsovinster med 
integrativ vård. Denna studie kan bidra som underlag för en eventuell framtida 
hälsoekonomisk undersökning. Här undersöks i första hand eventuella förändringar 
av självskattat hälsotillstånd hos patienter som erhållit antroposofisk vård på 
Vidarklinikens öppenvårdsmottagning i Norrköping. Det är dels patienter som vistats 
på slutenvården i Järna och fått ordination på fortsatta terapier i öppenvård, dels 
patienter som enbart får öppenvård på mottagningen i Norrköping. Patienternas 
självskattade hälsotillstånd undersöks här med mätinstrumentet EQ-5D, samt med 
VAS-skalor för sömnkvalitet – fysiskt- och psykiskt tillstånd, var för sig. 
(Beskrivning av EQ-5D ges i punkt 4.2.1 sid.28) Även andra aspekter tas med i 
studien; som att undersöka studiepopulationens olika grad av sjukskrivning, 
arbetsgrad, eller arbetslöshet, patienternas nyttjande av skolmediciner och/eller 
antroposofiska mediciner och att undersöka om det skett någon förändring av dessa 
variabler mellan första mättillfället; före behandling och andra mättillfället; efter 
behandling. 
 
 
 
 
2   Bakgrund 
 
WHO har i ett styrprogram från 2002 poängterat vikten av ett brobyggande av flera 
aktörer som bidrar till hälso- och sjukvård, ett brobyggande mellan privata, 
konventionella och alternativa utövare. (WHO, 2002)  
 
Carlsson & Falkenberg (2007) menar att tankar om att se människan som en helhet; 
kropp och själ, har funnits redan sedan Hippokrates tid 400 år f. Kr. I till exempel 
Kina och Indien är det en självklarhet att behandla hela människan bland annat med 
hjälp av akupunktur som används för att påverka energiflödet i kroppen, eller 
ayurvedisk medicin som går ut på att behandla människans olika 
kroppskonstitutioner för att uppnå en jämn balans. Det kan till exempel ske med 
hjälp av meditation, med örter, god diet och upprätthållande dagsrutiner. I Indien 
finns beslut från parlamentet att integrera traditionell medicin med västerländsk 
medicinsk utbildning. (Carlsson & Falkenberg, 2007). I USA finns många sjukhus 
som har enheter med integrerad vård som består av en blandning av skolmedicin och 
evidensbaserad komplementär behandling som till exempel meditation, musikterapi, 
yoga, nutrition och kreativ visualisering. (Carlsson & Falkenberg, 2007; NCAM, 
2011) 
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I Sverige förekommer idag viss integrering med alternativa behandlingar, som 
akupunktur, taktilmassage, konsultation av dietist och/eller näringsterapeut. Det är 
dock sällsynt att integreringen är så pass genomarbetad så den omfattar all personal. 
Gemensamt för den integrativa vården är synen på hela människan, att hjälpa 
patienten till självläkande och att patienten får vara delaktig i sina val och beslut.  
På Vidarkliniken i Järna finns antroposofisk vård. Behandlingen bygger på Rudolf 
Steiners tankar om att påverka människan till självläkning genom bland annat 
massage, läkeeurytmi (en slags rörelseterapi), naturläkemedel, badterapi, och kost. 
Vidarkliniken är Sveriges enda integrativa sjukhus. Det är dessutom det enda 
antroposofiska sjukhuset i Norden. I Tyskland och Schweiz finns flera 
antroposofiska sjukhus. Gemensamt för dessa är integrativ vård med antroposofiska 
och skolmedicinska behandlingsmetoder. Alla läkare och sköterskor är legitimerade 
och har en vidareutbildning i antroposofisk medicin. (Carlsson & Falkenberg, 2007; 
Vidarkliniken, 2010; Weleda, 2011). 
 
Trots att det idag finns drygt 25 stycken sjukhus i Europa med specialisering på 
antroposofisk medicin och som har lång tradition med användandet av den 
antroposofiska medicinen är den ännu i ett tidigt skede, vad beträffar vetenskaplig 
utvärdering. Enstaka studier finns dock som visar på goda både kvalitativa och 
kvantitativa resultat. Flera studier inom antroposofisk medicin (dock inte alla på 
vetenskaplig grund) visar på ett klart förbättrande av patienters upplevda 
hälsotillstånd, både fysiskt och psykiskt. (Kienle, Kiene & Albonico, 2006) De visar 
att majoriteten av patienterna upplevt att de blivit sedda och tagna på allvar, att de 
fått gott om tid tillsammans med läkare och sköterskor. Patienterna känner sig 
delaktiga i sina beslut om sin vård och om ansvaret för sin egen hälsa. Den speciella 
miljön med sin arkitektur, färg och grönskande omgivning tycks också medverka till 
förbättring. Antroposofiska behandlingsmetoder visar också på bra långsiktiga 
resultat med minskad sjukdomsaktivitet vid kroniska sjukdomar, som till exempel 
reumatiska besvär, fibromyalgi och andra kroniska smärttillstånd. (Arman et al. 
2008a; Flatters, Grymer & Schneider, 2007; Kienle, Kiene & Albonico, 2006; Lilje 
& Schneider, 2007; Swenson, 2006). 
 
Bemötandet av patienten, patientens delaktighet och förändringar i levnadsvanor är 
under diskussion i den konventionella vården där man anser att en utveckling behövs 
i dessa aspekter. (Arman et al. 2008a). Flera motioner finns till den Svenska 
Riksdagen med ansökan om resurser till forskning inom integrativ medicin. Ett 
omfattande forskningsprojekt med flera olika studier påbörjades år 2005 på 
Karolinska Institutet, där både kvalitativa och kvantitativa aspekter undersöks. Sedan 
år 2007 pågår forskningsverksamheten under ledning av Martin Ingvar, professor i 
integrativ medicin vid Osher Centrum, Karolinska Institutet. (Carlsson & 
Falkenberg, 2007; Ingvar 2011). 
 
En pilotstudie som genomförts vid Vidarkliniken för kroniskt sjuka och 
långtidssjukskrivna, (patienter med reumatoid artrit som huvudsaklig sjukdom) som 
visar på positiva kvalitativa resultat borde även vara positivt ur ett ekonomiskt 
perspektiv, då en ökning av arbetsförmågan kunde påvisas för en tredjedel av 
patienterna. En större studie där hälsoekonomiska aspekter som minskat vårdbehov 
med mera utvärderas kan vara önskvärt enligt Flatters et al. (2007)  
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2.1  Centrala begrepp inom integrativ medicin 
Nedan följer förklaring och utveckling av begreppen alternativ- komplementär- 
integrativ medicin och antroposofisk medicin. 
 

2.1.1   Alternativ medicin  
• är sådant som inte ingår i vår etablerade hälso- och sjukvård, 
• har sin egen metod för att diagnostisera, förebygga och behandla/rehabilitera i 

syfte att främja hälsa och/eller åtgärda sjukdom eller skada,  
• har ingen statligt godkänd utbildningsmetod för svensk vård- och 

behandlingspersonal 
• utövas av personer som inte är legitimerade inom den svenska etablerade hälso- 

och sjukvården. (SOU, 1989:60) 
 
Alternativ medicin är ursprungligen våra uråldriga traditionella metoder, där de 
äldres erfarenheter togs tillvara och läkemedel hämtades från växter och örter.  
Traditionell metod/medicin benämns med TM. (Carlsson & Falkenberg, 2007) 
 
Den traditionella medicinen, även kallad folkmedicin, var ända fram till mitten av 
1800-talet den övervägande medicinska verksamheten i Sverige. I Norden 
härstammar stor del av folkmedicinen från den fornnordiska asatron och 
shamanismen. Läkekonsten utövades bland annat av kloka gummor och gubbar, av 
samiska shamaner, av munkar i klostren och av vanligt folk i hemmen. Med 
vikingatiden infördes kunskaper om örtmedicin och bastubad inhämtat från öst. 
Vidare kom så från Tyskland homeopati och Kneipps badkurer, från Frankrike 
hypnos, från USA kiropraktik; för att nämna några. Under de senaste decennierna har 
terapier/metoder från Asien kommit till Sverige och blivit mer och mer accepterade. 
Vanligt är numer olika former av massage, T`ai Chi, akupunktur, kiropraktik, 
naprapati, homeopati, meditation och yoga. Även intresset och införandet av indiansk 
medicin och shamanismen samt utökade kontakter mellan samer och övrig 
befolkning har lett till att den gamla folkmedicinen har börjat användas igen. Vad 
som i Sverige betecknas som alternativ medicin kan vara officiellt accepterat och 
etablerat i andra delar av världen. (SOU, 1989:60; SBU, 2006) 
 
 

2.1.2   Komplementär medicin 
Komplementär medicin: 
• har en förklaring, diagnos och behandling som i stort sett är förenlig med 

  skolmedicinen och kan användas som ett komplement till den vanliga sjukvården, 
• kan till exempel bestå av naturmedel eller taktil massage, 
• erbjuds ibland som en del av hälso- och sjukvården. 
      (Carlsson & Falkenberg, 2007) 
 
Komplementär medicin är traditionella terapier som används utanför det 
sammanhang där de först utvecklades och används som ett komplement till 
skolmedicinsk vård.(Jämför med alternativ medicin som är traditionella terapier som 
används utanför skolmedicinsk vård, det vill säga som ett alternativ.) 
Komplementära terapier omfattar både farmakologiska och icke farmakologiska 
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metoder, som till exempel både naturmedicin och manuella terapier, samt 
akupunktur. (Eklöf, 2004) 
Begreppet komplementär medicin har vuxit fram ur att alltfler människor i dag vill 
kunna använda sig av både skolmedicin och alternativa metoder. De vill kunna 
använda alternativen som ett komplement till de behandlingar läkaren föreslagit. 
Därav begreppet komplementär. Ett samlingsnamn för den traditionella medicinen 
nämns ofta som KAM (Komplementär och Alternativ Medicin) eller CAM 
(Complementary and Alternative Medicine). (Carlsson & Falkenberg, 2007)  
 
Terapier som ursprungligen varit alternativa kan idag tillämpas som 
komplementärmedicin. Sedan 1990-talet har det varit möjligt för kiropraktorer och 
naprapater att bli legitimerade i Sverige. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om att bedriva kvalitetssäkringsarbete gäller för utförandet av verksamheten.  
(Eklöf, 2000)   
 
 

2.1.3    Skolmedicin 
Skolmedicin: 
• är den vetenskapligt grundade medicin som lärs ut vid universitet och högskolor, 
• benämningen ställs ofta i motsats till icke-vetenskaplig eller alternativ medicin,  
    liksom även till folkmedicin    
   (Nationalencyklopedin, 2010) 
 
År 1915 infördes förbud för alla utom läkare att i förvärvssyfte utöva läkekonsten. 
Totalt förbud blev det dock aldrig för den alternativa verksamheten. Politikerna 
uttryckte redan i början av 1900-talet ett motstånd att ge en viss medicinsk skola 
monopol, då de ansåg att även andra än behöriga läkare kan bidra till hälso- och 
sjukvården i samhället. 
Därmed blev alternativ verksamhet, dock med få restriktioner, tillåtet på 
läkekonstens område. Detta har medfört att alternativa och komplementära 
behandlingsformer och yrkesgrupper har kunnat etableras inom hälso- och 
sjukvårdens område. (Eklöf, 2004) 
 
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) ska all behörig hälso- och 
sjukvårdspersonal bedriva sin verksamhet i enlighet med kravet på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Där anges också vilka hälso- och sjukvårdande åtgärder som är 
förbehållna behörig personal respektive förbjudna för obehöriga att använda. Bland 
annat gäller det behandling av cancer, diabetes och epilepsi, användning av hypnos 
eller radiologiska metoder, samt behandling av gravida kvinnor eller barn under 8 år. 
(SFS, 2010:659) 
 
I Sverige måste legitimerad personal avlegitimera sig om de vill arbeta med 
alternativa metoder Undantag finns dock. Så gäller exempelvis för det antroposofiska 
sjukhuset Vidarkliniken som vissa landsting slutit vårdavtal med. (Eklöf, 2000)  
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2.1.4   Integrativ medicin  
Integrativ medicin/integrativ vård: 
• är en kombination av skolmedicin och de komplementära metoder som det finns 

begynnande evidens för 
•  värnar om ett individuellt helhetsperspektiv med hälsa och helande i fokus, 
• ser patienten som samarbetspartner 
• har personal som ofta är engagerad i både sin professionella och sin personliga 

utveckling som ett sätt att bland annat öka sin självkännedom och bidra till ett 
empatiskt förhållningssätt. 

   (Carlsson & Falkenberg, 2007) 
 
Alternativ- och komplementär medicin är alltmer på väg in i hälso- och sjukvården 
som komplement till skolmedicinen Ett nytt begrepp; integrativ, har vuxit fram. Man 
pratar allt oftare om integrerad, integrerande, eller integrativ medicin. Med detta 
avses att ”alternativ- och komplementärmedicinska metoder i större utsträckning 
inlemmas i den konventionella behandlingsarsenalen på likartade villkor”. (Eklöf, 
2004 sid. 20) 
 
Begreppet integrativ medicin kommer av det amerikanska begreppet integrative 
medicine och engelskans integrated medicine, vilket korrekt översatt betyder 
integrerad medicin. Då vi i Sverige ännu ej har en fullt utvecklad integrerad 
verksamhet används begreppet integrativ vård/eller medicin. I den vetenskapliga 
litteraturen används oftast begreppet integrativ medicin. De båda begreppen är 
likställda och innebär en kombination av skolmedicin och de komplementära 
metoder som det finns evidens för. (Carlsson & Falkenberg, 2007) 
 
Önskemål om en helhetssyn och ett helhetsperspektiv i samhällets hälso- och 
sjukvård framförs allt oftare. Världshälsoorganisationen WHO har i flera decennier 
understrukit vikten av traditionell medicin i strävan mot en bättre folkhälsa och 
uppmanar sina medlemsländer att försöka kvalitetssäkra och öka tillgängligheten till 
traditionell, alternativ och komplementär medicin. De har i sin strategi för traditionell 
medicin 2002-2005 slagit fasta på fyra huvudmål (Policy, Säkerhet -kvalitet och 
effektivitet, Tillgänglighet och Rationellt användande) för det globala arbetet med 
traditionell- och komplementär medicin. (Eklöf, 2004) 
 
WHO vill med sin strategi integrera traditionell- och komplementärmedicin 
(TM/CAM) i nationella hälsovårdssystem. I första hand vill de hjälpa sina 
medlemsländer att utveckla och implementera nationella TM/CAM policy och 
föreskrifter och att stifta säkerhets- och effektivitetsformer av inhemsk TM i enlighet 
med WHO: s riktlinjer för evidens. De vill också underlätta och verka för 
informationssamarbete länder mellan. Därpå vill de öka tillgänglighet och ekonomisk 
möjlighet att utnyttja metoderna; speciellt för den fattiga populationen. Vidare vill de 
uppmuntra en dialog och samverkan mellan TM/CAM- praktiserande och allopatiskt 
(skolmedicin) praktiserande för att främja TM/CAM:s roll i hälsovårdsomsorgen. 
Ytterligare vill de öka kunskapen hos konsumenter så att de på bästa sätt kan utnyttja 
de olika metoderna. (WHO, 2002)  
 
Integrativ vård innebär att stärka faktorer som bygger på hälsa, en vård i samarbete 
med patienten själv, en vård som utgår från individens behov, en vård som inte 
endast ser till att lindra och bota sjukdomar utan även ta vara på de faktorer som 
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skapar hälsa, att ta vara på hälsans ursprung, att kombinera salutogena och patogena 
perspektiv. Med ett patogenetiskt synsätt utgår man från att vårda och bota den sjuke 
med läkemedel och operationer. Med ett salutogenetiskt synsätt utgår man från att 
vårda och bota den sjuke med hjälp av de faktorer som skapar hälsa. (Carlsson & 
Falkenberg, 2007) 

Salutogenetiskt synsätt 
Antonovsky (2005) förklarar det salutogenetiska synsättet med hjälp av så kallade 
generella motståndsresurser (GMR) som människan har för att bekämpa olika 
stressorer som kan leda till sjukdom. Han menar att med ett salutogenetiskt synsätt 
tittar man på faktorer som påverkar hälsa i stället för ohälsa; Motsatsen är ett 
patogenetiskt synsätt där man tittar på riskfaktorer; generella motståndsbrister 
(GMB), alltså vad som orsakar sjukdom. GMR kan vara sådant som pengar, kulturell 
stabilitet, jagstyrka, socialt stöd mm. Med andra ord faktorer som kan ge kraft till att 
bekämpa en mängd olika stressorer. Tre viktiga variabler i detta är individens 
förmåga att kunna se en begriplighet av de stressorer hon utsätts för, att hon har 
resurser (t.ex. egen tro, eller vänners stöd) för att hantera olika händelser och att livet 
är meningsfullt, eller att hon har något eller några saker som är betydelsefullt för just 
henne. Detta sätt att ha begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kallar 
Antonovsky för att ha en känsla av sammanhang; KASAM. (Eng. SOC; Sense of 
coherance) KASAM är något som utvecklas och byggs upp (till svag eller stark) 
under människans livslopp. Att ha en stark KASAM är en stark friskhetsfaktor. Ju 
svagare KASAM desto närmare till ohälsa. Det är styrkan i individens KASAM som 
avgör om följderna på olika livshändelser kommer att vara skadliga, neutrala eller 
hälsobringande. Antonovsky menar inte att det salutogenetiska synsättet skall ersätta 
det patogenetiska, utan att man ser båda synsätten som komplement till varandra. För 
att kunna mäta KASAM formulerade Antonovsky olika frågor gällande begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Utifrån dessa frågor konstruerade han ett väl 
strukturerat livsfrågeformulär på 29 frågor, innehållande olika påståenden, med olika 
svarsalternativ på en 7-gradig självskattningsskala Formuläret avser att mäta 
individens motståndskraft gentemot tillvarons påfrestningar. (Antonovsky, 2005) 
 

2.1.5  Antroposofisk vård och medicin(AM)*:  
• utgår från det salutogenetiska synsättet; att aktivera individens egen läkande kraft i 

läkeprocessen,  
• behandlar hela människan med samverkan av olika terapier som bl.a. 

antroposofiska mediciner, massage, omslag, bad, läkeeurytmi (en form av 
rörelseterapi), målning, modellering, sång och samtal, samt vid behov även 
konventionell medicin, 

• består av läkemedel som är tillverkade av naturprodukter enligt regler för 
antroposofiska bearbetningsprocesser, 

• används huvudsakligen efter ordination av behörig läkare, 
• är avsett att användas som ett komplement till skolmedicinen.  

(Vidarkliniken, 2010; SOU 1989:60; Kienle, Kiene & Albonico, 2006 ) 
 

 
*AM skrivs som den gemensamma förkortningen för Antroposofisk medicin och inkluderar även 
antroposofisk vård och antroposofiska terapier. Terapierna benämns även som AM-terapier. På senare 
tid har man även använt förkortningen AIM; Antroposofisk Integrativ medicin 
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Antroposofi kommer från grekiskans antropos, som betyder människa och sophia, 
som betyder vishet. Antroposofi betyder en väg till kunskap om människan. 
Antroposofin grundades av österrikaren Rudolf Steiner (1861-1925) och har sin 
främsta utbredning i Schweiz, Tyskland och Nederländerna.  (SOU, 1989:60; 
Vidarkliniken, 2010). Länssjukhus, kliniker och mottagningar finns även i Sverige, 
Holland, Italien, Brasilien och USA. I Tyskland finns 16 antroposofiska sjukhus. 
Antroposofiska mediciner och behandlingar tillämpas där även på andra sjukhus, 
inom primärvården och andra terapimottagningar. Totalt sett finns runt 30 000 läkare 
runt världen som föreskriver antroposofiska läkemedel.(Vidarkliniken, 2010; Arman, 
Ranheim, Rehnsfeldt & Wode, 2008; Weleda, 2011; Echamp, 2011) 
     
I Sverige har antroposofin funnits sedan tidigt 1900-tal och ett antroposofiskt 
centrum finns i Järna, utanför Södertälje. År 1985 öppnades där ett antroposofiskt 
sjukhus; Vidarkliniken, vilket nämndes i inledningen. Sjukhuset är utformat enligt 
antroposofiska tankar där färg- och ljussättning, inredning och såväl inom- som 
utomhusmiljön ska kunna verka i en läkande riktning. (SOU, 1989:60; Vidarkliniken, 
2010) 
 
Vidarkliniken har vårdavtal med flera landsting, bl.a. Stockholms läns landsting, 
landsting och regioner i Östergötland, Västra Götalandsregionen, samt Sörmland och 
Skåne. Patienter tillhörande landsting som tecknat vårdavtal kan via remiss komma 
till Vidarkliniken för sluten eller öppenvård. Kliniken tar även emot privatpatienter. I 
Järna finns, utöver sjukhuset en vårdcentral som innefattar såväl husläkarmottagning 
som mödravård– och barnavårdcentral. Filialer finns också i Stockholm och 
Norrköping. Där erbjuds rytmisk massage, presselmassage, läkeeurytmi, 
samtalsterapi och stresshantering i grupp, samt konstterapi. (Terapierna beskrivs 
närmare under rubriken ”Antroposofiska terapier” sid. 15.) Patienter som varit 
inlagda på Vidarkliniken kan ordineras fortsatt terapeutisk behandling inom 
Vidarklinikens öppenvård. För patienter tillhörande annan vårdcentral inom 
Stockholms län krävs dock ordination via remiss. (Vidarkliniken, 2009a; 2009b; 
2010) 
   
Antroposofisk medicin är en integration av skolmedicinska och komplementära 
behandlingsmetoder. Läkare och sjuksköterskor är legitimerade; det vill säga har en 
skolmedicinsk utbildning, samt en påbyggnadsutbildning i antroposofisk 
medicin. Förutom konventionella läkemedel används antroposofiska naturläkemedel, 
olika fysiska samt konstnärliga terapier och utvärtes behandlingar. Man lägger stor 
vikt vid individuella behandlingsplaner där olika aspekter av patientens situation och 
sjukdom vägs samman. (Vidarkliniken, 2009a; Arman et al. 2008b)  
 
Enligt antroposofin har människan ett naturligt rytmiskt system; en naturlig rytm 
mellan kroppens olika delar, mellan vila och rörelse, med det varma blodomloppet 
som ger uppbyggande krafter till alla organ. Det rytmiska systemet har till uppgift att 
upprätthålla en balans mellan uppbyggande och nedbrytande verksamheter i kroppen. 
Om den naturliga rytmen störs och det blir obalans i systemet uppstår sjukdom. 
(Benthem- van Beek et al. 1988) 
 
Antroposofin utgår från att varje människa i grunden är frisk. Man kallar det att 
”jaget” alltid är friskt, men då det uppstår en obalans mellan de olika aspekterna 
klarar inte jaget av att inverka på ett optimalt sätt och sjukdom uppstår. Med ett 
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antroposofiskt synsätt ser man till människans jag och tar tillvara på det friska, samt 
strävar efter att stärka människans egna resurser och möjligheter till läkning. 
Behandlingsplanen med uppsatta mål formuleras alltid i samråd med patienten själv. 
(Lilje & Schneider, 2007) 
 
Ett förtydligande av det antroposofiska synsättet ges här med följande citat. ”Den 
antroposofiska värdegrunden innebär att se hela människan såväl kroppsligt, socialt, 
själsligt som andligt och att tilltala hennes jag.” (Lilje & Schneider, 2007 sid. 5)  
”Kropp, själ och ande hos människan ses som en helhet, där de olika delarna 
påverkar varandra i hälsa och sjukdom.” (Flatters, Arman & Ekenbäck, 1998 sid.2) 
”Den antroposofiska vården bygger på ett helhetsperspektiv på människan som 
kropp, själ och ande i balans.” (Arman et al. 2008a sid.6) 
 
Antroposofisk vård lägger stor vikt vid att arbeta för att stärka patienternas identitet 
och självkänsla, att stärka deras känsla av sammanhang (KASAM), att patienterna 
själva ska kunna påverka sina liv; med syfte att individen inte bara ska få bättre 
hälsotillstånd, utan även bättre förutsättningar för att förbättra sin livskvalité och 
arbetsförmåga. På Vidarkliniken har man bland annat använt sig av 
Livsfrågeformuläret KASAM-29 för att studera patienters förmågor att bearbeta 
stressfulla händelser och att uppleva mening i sina liv. (Flatters et al.1998) 

Antroposofiska terapier 
Rytmisk massage grundar sig på traditionell svensk massage, men innehåller även 
andra grepp och tekniker där syftet är mer än att bara ge avslappning och ökad 
blodcirkulation. Rytmisk massage syftar till att stimulera kroppens alla vätskeflöden 
för att vitalisera hela människan, kropp och själ. Massagen utförs mjukt och varsamt 
under tystnad. 
Presselmassage är en mer dynamisk massageform där nedre och övre delen av 
kroppen masseras växelvis, vid olika behandlingstillfällen. Syftet med massagen är 
främst att stärka det friska snarare än att behandla problem. Även koppning används 
då det anses ha en förlösande verkan för bindväv och muskulatur, samt även för 
själslig smärta. 
Läkeeurytmi är en form av rörelseterapi som tilltalar hela människan. Syftet med 
läkeeurytmi är att bidra till att individen lär känna sig själv och integrera sig bättre i 
sin kropp, skapa helhet och stimulera de läkande krafterna inom sig. 
Sjukdomstillstånd som bland annat utmattningsdepression, 
ämnesomsättningsrubbningar, hjärtsvaghet, cirkulations- och andningsproblem, samt 
själslig obalans kan behandlas. Läkeeurytmi, som ordineras av en legitimerad läkare, 
ges enskilt. 
Sång- modellering- och målningsterapi syftar till att skapa balans hos individen, att 
individen får bygga upp och bearbeta sin livssituation och att själv kunna påverka sin 
situation, att trots sjukdom och svårigheter finna glädjen i att uttrycka sig, att märka 
att livskrafterna ökar och känna sig mer förbunden med sin kropp. Upplevelsen går 
via det själsliga, men har en stark inverkan både på medvetandet och kroppsliga 
processer. 
Samtalsterapi ges i en form av stödjande samtal med kognitiv psykoterapi och eller 
biografisk samtalsterapi. Den biografiska samtalsterapin baseras på den 
antroposofiska människokunskapen. Metoden är i första hand framtidsinriktad. Man 
arbetar även med nuet och det förflutna, med syfte att hjälpa patienten att styrka att 
frigöra krafter för att nå en ökad medvetenhet och självkännedom, samt ökad 
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upplevelse av samhörighet, begriplighet och mening med livet. (Vidarkliniken, 2010; 
Kjellström, 2011)  
 

Antroposofiska läkemedel 
Antroposofiska läkemedel framställs enligt speciella beredningsprinciper, (bilaga 1) 
vars huvuddrag angavs av Rudolf Steiner. Det första laboratoriet för såväl forskning 
som produktion grundades i Schweiz år 1921 med namnet Weleda. Liknande 
laboratorier har sedan startats världen över. De antroposofiska läkemedlen innehåller 
inga kemiska tillsatser och påverkar således ej naturen negativt, varken vid 
utsöndring, via avloppsnätet eller vid destruktion (Bott, 1994; Vidarkliniken, 2010; 
Weleda, 2011a; b).  
 
De antroposofiska läkemedlen kan delvis tillföras kategorin naturläkemedel, (bilaga 
1) som framställs av enkla extrakt från mineraler, växt – eller djurriket. De kan till 
viss del även tillföras kategorin homeopatiska medel, (bilaga1) då vissa medel har en 
liknande tillberedningsprocess. Samtidigt har de antroposofiska läkemedlen sin egen 
bearbetningsprocess (bilaga1) som inte förekommer vid någon annan 
läkemedelsframställning, och kan således inte helt och hållet betraktas som vare sig 
naturmedel eller homeopatiska medel. Flertalet av de antroposofiska läkemedlen 
uppges helt sakna biverkningar eller ger endast biverkningar av lindrigare slag. Den 
övervägande delen av antroposofiska läkemedlen bör enligt de antroposofiska 
företrädarna grundas på ordination och förskrivning av behörig läkare. De kan inte 
säljas på samma grunder som vare sig naturläkemedel; vilka godkänts av 
socialstyrelsen efter konstaterande att inga hälsorisker föreligger, eller homeopatiska 
medel; vilka tidigare fått säljas fritt. (SOU, 1989:60.) 
Enligt lag från 1 juli, 1993 skall homeopatiska medel registreras hos 
läkemedelsverket för att få säjas i Sverige (bilaga1). 
 
Enligt svensk läkemedelsförordning ska läkemedel genomgå detaljerade kontroller 
för att godkännas. De antroposofiska läkemedlen är individuellt framställda, de har 
mycket varierande styrkor och koncentrationer, vilket tillsammans med 
anmälningsavgift och årsavgifter för registrering medför svårigheter att anmäla alla 
läkemedel. Den svenska lagstiftningen innebär att antroposofiska läkemedel inte får 
säljas enligt läkemedelsförordningen. Regeringen har givit Vidarkliniken dispens för 
dessa medel, då de enligt tester uppfyller kraven på bakteriefrihet. Det första beslutet 
för dispens togs år 1985 och gällde då vissa medel avsedda för injektion, med 
motivering att Vidarkliniken skulle bedrivas som en försöksverksamhet. (SOU, 
1 989:60) Dispensen har sedan dess förlängts ett flertal gånger. (SOU, 1989:60; 
Läkemedelslagen, 1992:859; Läkemedelsverket, 2006; Vidarkliniken, 2010)  
 
I och med Sveriges anpassning till EU: s regelverk 1993 ändrades 
läkemedelslagstiftningen angående naturmedel för injektion och begreppet upphörde 
att gälla. Dessa naturmedel klassas numer som läkemedel. Det antroposofiska medlet 
Iscador, baserat på mistelextrakt är ett av de medlen som fått förlängt 
försäljningstillstånd mot bakgrund av att produkten använts länge utan alarmerande 
biverkningar, samt att det skall för patienter som så önskar finnas tillgång för 
alternativ behandling (Läkemedelsverket, 2006). Lagstiftningen inom EU innebär en 
harmonisering för alla typer av läkemedel, vilket medför att särskilda undantag inte 
längre kan göras för antroposofiska läkemedel. (Läkemedelsverket, 2007). Vid 
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årsskiftet 2009 var meningen att dispensen för de antroposofiska medlen helt skulle 
upphöra att gälla. Villkoren för att få dispens år 2009 var att Vidarkliniken senast den 
15 juni 2009 skulle inkomma med ansökan om registrering för minst fem läkemedel, 
klassificerade som traditionellt växtbaserade läkemedel. Därutöver pågår redan sedan 
tidigare registrering av två läkemedel.(Socialdepartementet, 2008).  
Det första antroposofiska traditionellt växtbaserade läkemedlet som godkändes i 
Sverige var Arnika Weleda, salva den 18 november 2009. (Läkemedelsverket, 2009) 
 
 
2.2  Antroposofisk medicin (AM) ur ett folkhälsovetenskapligt 
perspektiv 
För att visa på hur antroposofisk medicin, med dess värderingar och synsätt, kan ses 
som hälsofrämjande och, enligt författaren, därmed tillhöra det 
folkhälsovetenskapliga området, ges här först en sammanfattning av ämnesområdet. 
 
Folkhälsovetenskap är det kunskapsområde som lägger grunden för allt 
folkhälsoarbete. Begreppen folkhälsoarbete, sjukdomsförebyggande och 
hälsofrämjande faller alla inom den vetenskapliga disciplinen folkhälsovetenskap. 
Begreppen har de senaste tjugo åren varit/och är fortfarande under utveckling. 
Tidigare har synen på folkhälsoarbete främst inneburit sjukdomsprevention, men 
numer ser man sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande som två olika 
grundläggande ansatser i folkhälsoarbetet. Hälsofrämjande arbete berör många 
ämnen och verksamheter. Det bygger på samarbete och partnerskap och kan utföras 
av såväl globala institutioner som den enskilde individen. Sjukdomsförebyggande 
arbete utförs oftast av expertgrupper inom sjukvården och är främst riktat till 
riskgrupper för specifika sjukdomstillstånd. Sjukdomsförebyggande arbete inriktar 
sig på att stävja negativa riskfaktorer medan hälsofrämjande arbete utgörs både av att 
stävja negativa riskfaktorer och att främja friskfaktorer; det vill säga ta vara på det 
salutogena på individ- och gruppnivå. Med hälsofrämjande arbete strävar man efter 
att stärka och ta tillvara på människans/samhällets positiva krafter. Begrepp som 
empowerment och KASAM är ofta förekommande. En grundtanke inom det 
hälsofrämjande arbetet är att skapa förutsättningar för att främja hälsa. Det kan till 
exempel vara i form av att skapa stödjande miljöer, som underlättar för människan 
att göra hälsosamma val. (Pellmer & Wramner, 2007; Naidoo & Wills, 2007) 
 
 
Vid författarens jämförelse mellan den antroposofiska medicinen och det 
folkhälsovetenskapliga området påvisas här en samhörighet mellan dessa områden: 
 
Antroposofiska medicinens läkekonst grundar sig, liksom hälsofrämjande arbete, på 
ett holistiskt och salutogenetiskt synsätt. Den bygger på att hjälpa individen till att 
kunna hjälpa sig själv. Behandlingar och mediciner verkar stärkande på det friska 
och positiva krafter hos individen. Det krävs ett aktivt deltagande av individen för att 
stärka sina förmågor till bättre hälsoval, att själv kunna förstå och påverka sitt liv och 
sin livssituation. Stor vikt läggs vid att stärka individens KASAM. Med 
hälsofrämjande arbete vill man sträva efter att skapa förutsättningar för att främja 
hälsa bland annat genom stödjande miljöer, vilket hör samman med det 
antroposofiska synsättet med till exempel färgsättning och miljö vid antroposofiska 
sjukhus. 
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2.3  Antroposofisk medicin/behandlingsmetoder i förhållande till olika 
hälsofilosofier  
För att visa på hur författaren ser på AM i förhållande till olika hälsofilosofier ges 
här en samling av olika hälsofilosofers tankar om hälsobegreppet, samt några 
definitioner. 
 

2.3.1 Begreppet hälsa  
Hälsobegreppet kan ses ur många perspektiv och dimensioner. Begreppet hälsa 
definieras ofta som ett tillstånd hos en individ (eller djur). Då man pratar om hälsa 
för fler individer, på grupp – eller samhällsnivå används begreppet folkhälsa. 
(Svanström, 2002) 
Hälsa för en individ är kanske inte samma för en annan. Många frågeställningar finns 
gällande dess innebörd. Är hälsa samma sak som livskvalité? Är hälsa att inte ha 
sjukdom? Och vad är då sjukdom? Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Det finns 
olika uppfattningar och teorier inom området. Teorierna kan grovt sett delas in i två 
områden; ett kliniskt, biomedicinskt synsätt, med utgångspunkt på organnivå där 
hälsa och sjukdom är varandras motsatser. Det andra är ett holistiskt synsätt, där man 
talar om individen som en helhet och där men även tar med individens samspel med 
dess miljö, och individens förmågor att uppfylla sina mål. (Faresjö & Åkerlind, 
2005) 
 

Den Antroposofiska filosofin 
Hälsa ses som ett tillstånd av dynamisk balans. Vid sjukdom förekommer obalans i 
hela organismen. Antroposofisk behandling skiljer sig från konventionell behandling 
(som innefattar blockering av inflammationer och immunologiska reaktioner i 
kroppen) och strävar efter att återställa balansen i hela människan genom 
självläkning, där hjälp tas av individens egen livskraft, samt hennes själsliga, andliga 
och sociala resurser.(Flatters et al. 2007) Människan betraktas som en sammansatt 
helhet av kropp, själ och ande; människans jag. Det råder en naturlig strävan efter 
jämvikt både inom kroppen som mellan jaget och kroppen. Då sjukdom uppstår 
förekommer en obalans i människans rytmiska system. AM syn på hälsa blir således 
att ”hälsa är: en ömtålig jämvikt som ständigt måste återupprättas”. (Bott. 1994, 
sid.27) 
 

Biostatisk teori 
Boorse (1976; 1977) har en mycket väl genomarbetad biostatisk teori. Han menar att 
normalvärdena för ett organs funktion varierar med kön och ålder. Han talar inte bara 
om människan som individ utan även allt levande; djur eller inre organ.  
Boorse beskriver hälsobegreppet genom att först och främst ge sjukdomsbegreppet 
en definition: ”En sjukdom är ett tillstånd hos en individ som interfererar med (eller 
förhindrar) normalfunktionen hos något organ eller något organsystem hos 
tillståndets bärare.” Med den utgångspunkten övergår han till att förklara 
friskhetsbegreppet och menar att ”en människa som har minst en sjukdom är sjuk och 
den människa som saknar varje sjukdom, där samtliga funktioner faller inom 
människans normalintervall, är en frisk människa.” Därpå förklarar han begreppet 
hälsa: ”En person (eller organism) har hälsa vid varje tillfälle i proposition till att den 
inte är sjuk.” 
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Boorse (1977) analyserar också begreppet sjukdom i termerna disease och illness. 
Med disease menar han sjukdom i teoretisk mening. Han anser att en person kan ha 
en sjukdom utan att lida eller ens vara medveten om den, en sjukdom som kanske 
inte ens behandlas. Illness kan tolkas som sjukdomsbesvär. Han menar att sjukdom 
disease är en sjukdom illness endast om den är allvarlig nog för att bli ur stridbart 
skick och därför är: Icke önskvärd av sin bärare, en befogenhet för 
specialbehandling, samt att den påverkar det normala beteendet. Illness kan således 
definieras: ”En person är sjuk illness, om och endast om hon har en sjukdom disease 
som är allvarlig nog att invalidisera henne, och som därför dels är oönskad av henne, 
dels också motiverar behandling.” (Boorse, 1977) 
 
Vid författarens jämförelse mellan den antroposofiska (AM) filosofin och den 
biostatiska teorin, enligt Boorse, kan likheter ses med att behandla på organnivå, 
eftersom Antroposofisk medicin dels är konventionell behandling. AM skiljer sig 
från Boorse’ teori angående sjukdomsbegreppet då Antroposofisk medicin anser att 
det alltid finns något friskt i en människa. 
 

Holistisk teori 
Nordenfelts (1986; 1991) syn på hälsa är holistiskt inriktad, där han ser människan 
som en handlande varelse i sociala relationer. Avgörande för en persons hälsa kan 
vara faktorer som individens förmåga, eller oförmåga till handling, individens känsla 
av välbefinnande kontra lidande. Nordenfelt kritiserar Boorse´s biostatiska teori 
bland annat med motivation för att endast kön och ålder tas med som variabler för 
organsystemets funktion. Nordenfelt anser att även människans omgivning och 
hennes aktivitetsgrad har stor inverkan på organfunktioners värden. Den numeriska 
bestämningen av normalvärden måste alltså relateras till varje tänkbar situation och 
att man tittar på referensvärden, något som dagens kemister och fysiologer också 
hellre använder sig av. Nordenfelt ser inte sjukdom som enda orsak till ohälsa. Även 
andra orsaker som till exempel personliga problem kan leda till ohälsa. Det är inte 
heller alltid självklart att sjukdomar, skador, defekter och problem måste leda till 
ohälsa. En person kan ha latenta eller andra obetydliga sjukdomar som inte alls 
påverkar individens förmåga till ett socialt liv. Däremot kan sjukdomar, skador och 
defekter begränsa individens handlingsförmåga och därmed orsaka ohälsa. Den 
holistiska teorin talar om en balans mellan en persons handlingsförmåga och hennes 
mål för handling. Den grundar sig på att en person är vid hälsa om hon kan uppnå 
sina handlingsmål. Om en person inte fullt ut kan förverkliga sina mål har hon någon 
grad av ohälsa. Handlingsförmågan hänger i stor grad ihop med välbefinnande och 
lidande. En person som känner stort välbefinnande har stora möjligheter till ökad 
handlingsförmåga, medan smärta, ångest och dylikt sänker handlingsförmågan 
väsentligt. Nordenfelt vill dock inte förneka den biostatiska teorin, men går vidare 
med en holistisk syn och betraktar människan som en helhet, där hälsa/ohälsa 
relateras till den totala personens liv. Han benämner ämnen som lycka, välbefinnande 
och vitala mål som avgörande för en persons livskvalitet. Han menar att en person 
som kan utvinna åtminstone minsta möjliga lycka har någon grad av hälsa. 
Nordenfelt tar hjälp av begreppen hälsa och lycka och menar att de i sin tur relaterar 
till begreppet livskvalitet. Om personen dessutom har en grad av handlingsförmåga 
att kunna förverkliga sina vitala mål och därmed kunna uppnå minsta möjliga lycka 
är personen vid hälsa. Lycka och vitala mål är till stor del individbaserat. 
(Nordenfelt, 1986; 1991) 
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Nordenfelt nämner också att även en persons miljö och omständigheter är avgörande 
för personens hälsa. Han använder sig av begreppet standardomständigheter och 
menar då de för den personens normala förhållanden. Nordenfelt definierar 
hälsobegreppet enligt följande: Hälsa; ”P har full hälsa, om och endast om P har 
förmågan att, givet standardomständigheter, förverkliga alla sina vitala mål.”  
Ohälsa; ”P har någon grad av ohälsa, om och endast om P, givet 
standardomständigheter, inte kan förverkliga sina vitala mål eller endast delvis kan 
förverkliga dem.” (Nordenfelt, 1991) 
 
Vid författarens jämförelse mellan den antroposofiska (AM) filosofin och den 
holistiska teorin, enligt Nordenfelt, kan likheter ses genom att antroposofisk medicin 
bygger på ett holistiskt synsätt. Antroposofisk medicin strävar efter att patienten ska 
kunna ta tillvara på vad hon faktiskt kan utföra för att stärka det friska och ta tillvara 
på det för att uppnå sina mål. Detta synsätt kan liknas vid Nordenfelts teori om att en 
person som har någon grad av handlingsförmåga att kunna uppnå sina vitala mål; har 
hälsa. Nordenfelt talar även om människans grad av handlingsförmåga att kunna 
uppnå minsta möjliga lycka.  
Något som också kan relateras till det antroposofiska synsättet; människan skall ta 
vara på det hon faktiskt kan utföra och må bra av och i det. 
 

WHO (Världshälsoorganisationen) 
”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 
inte bara frånvaro av sjukdom.” (WHO, 1948) 
 
Vid författarens jämförelse mellan den antroposofiska (AM) filosofin och WHO: s 
definition kan en likhet ses med att Antroposofisk medicin strävar efter att öka 
individens grad av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, trots sjukdom. AM 
skiljer sig från WHO med tankar om fullständigt tillstånd, samt att individen kan ha 
hälsa utan helt frånvaro av sjukdom. 
 
WHO: s ursprungsversion skapades år 1948. WHO har senare utvecklat begreppet ett 
par gånger och poängterar att hälsa skall ses som en resurs att nå livets mål. (Faresjö 
& Åkerlind, 2005)  
 
Kostenius och Lindqvist (2006), Luleås Tekniska Universitet, har anammat denna 
tanke om hälsa som resurs och skapade år 2006 denna definition: ”Med begreppet 
hälsa menas ett jämviktstillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och andligt 
välmående, vilket både är en resurs och en förutsättning för mänskligt liv.” 
(Kostenius & Lindqvist, 2006) 
 
Vid författarens jämförelse mellan den antroposofiska (AM) filosofin och Kostenius 
& Lindqvists definition kan en likhet ses med den Antroposofiska medicinens 
strävan efter jämvikttillstånd av fysiskt, psykiskt emotionellt socialt och andligt 
välmående. Kostenuis & Lindqvist menar att detta jämviktstillstånd skall ses som 
både resurs och förutsättning för att nå livets mål, vilket överensstämmer med AM: s 
tankar om att individens egen livskraft, med andliga sociala och själsliga resurser 
skall tas tillvara vid läkning.  
Sammanfattningsvis anser författaren att den antroposofiska medicinen har mest 
likheter med Nordenfelts och Kostenuis & Lindqvist syn på hälsa. 
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2.4   Kritik mot antroposofin  
Hansson (2003a; b) professor i filosofi, forskare inom bland annat vetenskaps- och 
kunskapsteori, kritiserar den antroposofiska läkekonsten med att dess grundare, 
Rudolf Steiners kunskapskälla inte grundar sig på vare sig folkmedicinsk- eller 
vetenskaplig erfarenhet. Enligt Hansson är inte antroposofiska läkemedel framtagna 
som folkmedicin; genom beprövning, av lång erfarenhet med tester och misstag. Inte 
heller är den vetenskapligt korrekt beprövad med randomiserade dubbelblinda 
kliniska tester. Den antroposofiska läkekonsten grundar sig på ett andligt 
förhållningssätt till naturen. Genom att se på naturen på rätt sätt skulle man enligt 
Steiner direkt kunna se vad som är botemedel mot olika sjukdomar. Genom att 
genomskåda människan och naturen med dess uppbyggande och nedbrytande krafter, 
vet man exakt hur man i det enskilda fallet ska omgestalta naturförloppet till läkande 
faktorer. Hansson vänder sig mot detta synsätt då antroposoferna inte prioriterar 
kliniska prövningar som första kriterium på behandlingsmetoder utan främst väljer 
och framställer läkemedel efter dess andliga egenskaper. (Hansson, 2003a; b) 
 
Isaksson (2003) medicine doktor, anser inte att den antroposofiska läkekonsten hör 
hemma inom det medicinskt vetenskapliga området. Rudolf Steiner studerade aldrig 
medicin. Hans studier omfattar naturkunskap och filosofi. Steiner ansåg att 
kunskaper om insikter i andevärlden, kunde utvecklas inom medicinens område. Han 
utarbetade sina teorier tillsammans med läkaren Ita Wegman. Deras samlade åsikter 
och läror resulterade senare i en bok om hur man berikar och utvidgar läkekonsten. 
Rudolf Steiner kallade själv sin lära för ”andevetenskap”. Han menade bestämt att 
den antroposofiska läkekonsten inte är ett alternativ till den naturvetenskapliga 
medicinen, utan ett komplement eller en utvidgning till den. Något som 
antroposofiska läkare idag starkt framhåller. (Isaksson, 2003) 
 
Isaksson (2003) och Hansson (2003a; b) har en helt annan uppfattning. De menar att 
antroposofin arbetar mot den vetenskapligt grundade medicinen inom flera aspekter.  
De anser att antroposoferna är motståndare till vaccinering, speciellt beträffande 
mässlingsvaccin som, enligt Isaksson och Hansson, vetenskapligen bevisats 
förhindra såväl dödlighet som invaliditet. Både Isaksson och Hansson opponerar sig 
mot en antroposofisk retrospektiv studie, där man konstaterat att inga allvarliga 
komplikationer förekommit vid fall av mässling för 235 ovaccinerade antroposofer 
(främst barn). De menar att antroposoferna och studien spelar på andra människors 
liv och hälsa med att låta personer avstå från rekommenderade vaccinationer av detta 
slag. Dessutom grundar sig studien på ett alltför lågt antal fall, flera tusen skulle 
behövas innan slutsatser kan dras. (Isaksson, 2003; Hansson, 2003a; b) 
 
Förutom örter används även metaller vid antroposofisk medicin. Även vissa 
örtmediciner innehåller metaller som bly och silver. Doseringar förekommer även i 
vad som anses giftiga nivåer.  Läkemedelsleverantören Weleda förutser i 
läkemedelslistan att blyförgiftning kan uppstå och rekommendera då silver som 
motgift. Vilket enligt Hansson (2003 b) är helt emot den naturvetenskapliga 
rekommendationen. Här råder oenigheter om huruvida dosering förekommer i giftlig 
mängd. Enligt svenska antroposofer förekommer ordinationer med bly och 
kvicksilver i läkemedlen, men i huvudsak i mängder som inte anses giftiga. 
(Hansson, 2003 b) 
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Ofta ställs frågan om huruvida antroposofin ses som en läkekonst, huruvida den är en 
vetenskap eller religion. Antroposoferna hävdar att det inte är en religion utan en 
vetenskap, en vetenskaplig forskningsmetod, men kritikerna är av annan uppfattning.  
De påpekar att antroposofin har sitt ursprung inom en teosofisk rörelse (grundad på 
1870-talet av Madame Blavatsky, USA) i vilken Rudolf Steiner kom i kontakt med 
på 1890-talet. Antroposofernas tro på reinkarnation, som också genomsyras i 
Steiners medicinska lära, är ytterligare belägg för teosofisk tillhörighet. 
(Hansson, 2003a; b; Isaksson, 2003; Jerkert, 2003) 
 
Jerkert (2003) Fil. kand. och tekn.stud. ger en sammanfattande tolkning av den 
antroposofiska läran och beskriver den som ”att antroposofin är en livs- och 
världsåskådning med starka religiösa inslag” (Jerkert, 2003 sid. 96) 
 
Hansson (2003a; b) kritiserar Steiners påstående om att den antroposofiska 
medicinen skall ses som ett komplement till den konventionella medicinen och att 
där icke föreligger någon motsägelse mellan antroposofin och den konventionella 
vetenskapen. Hansson ser inte antroposofisk medicin som ett komplement, mer som 
en konkurrent, ej en utvidgning, snarare en undanträngning, till den vetenskapligt 
grundade medicinen. Hansson menar att man inte kan välja både och. Antingen 
bedömer man metoden enligt en andeskådande teori, eller enligt en vetenskaplig teori 
med hjälp av kliniska prövningar. (Hansson, 2003a; b) 
 
Kritik förekommer också angående placeboeffekt inom komplementär- och 
alternativmedicin. Placebons effekt ses ofta som ett negativt begrepp inom 
skolmedicinen. Framför allt är det vissa forskare, men även annan hälso- och 
sjukvårdspersonal som hävdar att forskning inom komplementär- och 
alternativmedicin är otillräcklig och att bland annat positiva resultat från behandling 
med homeopati och naturläkemedel endast är en resultat av placebo. (Schönström, 
2004) 
 
 
 
2.5   Forskning inom antroposofisk medicin 
Nedan tas här upp några exempel inom det antroposofiska forskningsområdet. 
 

2.5.1   Cancer och mistelpreparat 
Läkemedel framställt ur växten mistel används ofta vid behandling för 
cancersjukdomar. Misteln är en klotformad halvparasit och växer oftast på popplar, 
tallar, ekar eller äppelträd. Mistelns egenskaper påminner mycket om cancertumören; 
som också är en form av halvparasit och likt misteln har sin egen ämnesomsättning, 
men på bekostnad av människan/värdträdet. Misteln hämtar vatten, salter och en del 
spår av organiska ämnen från sitt värdträd, men resten av sin näring tar den från 
luften. Misteln är en ständigt grön växt och har en vattenavdunstning som är sex 
gånger högre än sitt värdträd. Dess fotosyntes är så stark att klorofyll bildas både i 
grenarnas inre, i knopparna och barken, samt i de ytliga grenarna av dess rötter som 
finns insänkta i trädets grenar. (Carlgren, 1985) De vattenhaltiga extrakten från 
misteln är både biologiskt och biokemiskt standardiserade och används vida omkring 
i Europa, speciellt i Tyskland, Österrike och Schweiz. (Maier & Fiebig, 2002)  
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Mistelpreparaten används ofta som alternativ behandling och hjälp vid många olika 
cancersjukdomar. Med dess unika egenskaper att både kunna hämma tumörtillväxt 
och samtidigt ha en stimulerande verkan på immunförsvaret skiljer sig 
mistelpreparaten från de konventionella cancermedicinerna som verkar hämmande 
på både tumörtillväxt och immunförsvar. Ett av de äldsta mistelpreparaten; Iscador 
används ofta inom den antroposofiska läkekonsten. (Carlgren, 1985; Maier & Fiebig, 
2002)  
 
Vid en studie (Maier & Fiebig 2002) där man undersökt olika iscadorstyrkors 
inverkan på 16 olika tumörceller från människor, in vitro, påvisas ingen indikation på 
tillväxt av tumörer. En hämmande aktivitet kunde också påvisas hos 
bröstcancerceller. Undersökningen gjordes på flera olika cancerformer som bland 
annat bröstcancer, mage- lung- och prostata – cancer. Andra studier (Carlsson et al. 
2004; Kienle & Kiene, 2010) visar dessutom på en ökad grad av livskvalitet för 
cancerpatienter som erhållit antroposofisk vård och behandling med mistelpreparat. 
 

2.5.2   Smärta och antroposofisk medicin 
I en jämförelse för patienter med kroniska ländryggssmärtor (Hamre et al. 2007a), 
som fått behandling inom primärvården, med antroposofisk behandling (läkemedel 
och terapier som läkeeurytmi, rytmisk massage och konstterapi) kontra konventionell 
medicin (allopatiska läkemedel som smärtlindrande, NSAID, samt sjukgymnastik 
och kiropraktik), framgick att patienter med konventionell behandling vid 
uppföljning efter 12 månader hade tre gånger högre läkemedelskonsumtion jämfört 
med AM-patienterna. De kliniska resultaten visade på tydliga förbättringar för båda 
grupperna; dock visade resultat på SF-36skalan en signifikant högre förbättring 
gällande livskvalitet för AM-gruppen. 
 

2.5.3   Svårigheter med antroposofisk forskning 
Randomiserade studier (RCT- randomised controlled trial) är svårt att genomföra på 
antroposofisk medicin, då flertalet antroposofiska patienter medvetet valt 
antroposofisk medicin där de kan vara delaktiga i de behandlingsbeslut som görs 
mellan läkaren, terapeuten och patienten själv. Flertalet av de antroposofiska 
terapierna kan inte heller blindas, till exempel: konstterapi, eurytmi, eller medicinska 
bad, då de kräver engagemang och delaktighet av patienten. Antroposofisk medicin 
grundar sig också på en integrerad behandling med flera moment och inte av enstaka 
insatser.  Det finns dock en väl utarbetad modell; Integrated Theraphy Evalution 
Study, framtagen av IFAEMM (Institutet för tillämpad kunskapsteori och medicinsk 
metodik, Tyskland) för att användas då randomisering inte kan ske. Metoden bygger 
bland annat på före- och efter förhållanden och omfattar tre steg:  
 

1. Bias Identifikation. 
2. Bias Assessment (analys, utvärdering) 
3. Bias Suppression (bortfall) 

 
I de tre olika stegen tas hänsyn till sådant som bortfall, symptomförändringar, 
positiva livsupplevelser/händelser, placeboeffekt, åtföljande terapi, samt spontan 
förbättring.  



 24 

Denna modell utarbetades främst för att användas i en mycket omfattande 
antroposofisk studie: AMOS (Anthroposophic Medicine Outcomes Study) I slutänden 
visade det sig att inblandningen av Bias-faktorerna var av liten eller ingen avgörande 
betydelse. (Kienle et al. 2006) 
 
 
2.5.4   AMOS-studien  
Anthroposophic Medicine Outcomes Study är den hit tills största GCP (Good 
Clinical Practice) godkända studien som gjorts inom antroposofisk medicin. Studien 
som är utförd i Tyskland av Hamre et al. (2004) genom en förmedling av 141 
antroposofiska läkare, inkluderande 898 patienter, i åldrarna 1-75 år, med olika 
kroniska sjukdomsdiagnoser som bland annat ländryggssmärtor, migrän, annan 
huvudvärk, astma, ångest, kronisk bihåleinflammation och depression. Syftet med 
studien var att fastställa nytta, behov och kostnadseffekt av antroposofisk medicin. 
Studien utfördes under åren 1998-2003. Alla patienter startade med ett inledande 
läkarbesök och ordinerades en individuellt anpassad behandling som läkeeurytmi, 
rytmisk massage, konstterapi, medicinering eller läkarkonsultation. Behandlingstiden 
varierade mellan 81- 195 dagar.  Uppföljningar gjordes efter 3, 6, 12, 18 och 24 
månader. Denna studie utvärderar ej var terapi för sig, utan hela 
behandlingskonceptet som ett paket, då AM- behandling för kroniska sjukdomar 
bygger på flera integrerade behandlingsinsatser. De kliniska resultaten visade en 
påtaglig förbättring på sjukdomsskalan efter 6 månader och redan efter 3 månader på 
Symptomskalan (en halvering från ca 6 till 3 på en 10-gradig skala, där 0 betyder 
ingen förekomst och 10 högsta förekomst). Därefter fortlöpte förbättringar vid senare 
uppföljningar men inte lika påtagligt. Kostnadsanalys gjordes för både direkta och 
indirekta kostnader. Vid en jämförelse för året innan studien och efter studiens första 
år påvisades en ökning av kostnader för AM-mediciner med 16,5 % per patient, samt 
en minskning av sjukhuskostnader med 23,2 % per patient. Andra kostnader visade 
obetydliga resultat.  Det totala resultatet visade en kostnadsminskning med 4 % per 
patient. Hälsorelaterad livskvalitet, mätt med SF-36, för vuxna patienter och för barn 
och tonåringar KINDL (Munich questionnaire for children), samt KITA 
(Questionnaire for documenting health-related quality of life in children aged 1-6 
years) visade påtagliga förbättringar vid både 3 och 6- månaders-uppföljningen som 
sedan stabiliserade sig och kvarstod upp till 24 månaders-uppföljningen. 
Undersökningen visade också ett föreliggande behov för patienter att kunna välja 
antroposofisk vård. (Hamre et al. 2004) 
 
Uppföljning har senare utförts efter 48 månader på olika delar av den stora AMOS-
studien som visar på ett vidmakthållande, och till och med viss förbättring, av 
resultaten från 6- månaders uppföljningen beträffande sjukdomssymptom och 
livskvalitet. Vid en uppföljning utförd med 233 patienter kunde de fysiska och i 
synnerhet de mentala tillstånden visa på en väsentlig ökning. (Hamre et al. 2007b) 
Det har även gjorts uppföljningar på enstaka terapibehandlingar, som till exempel 
läkeeurytmi och rytmisk massage. Också där kan man se påvisbara fortlöpande 
förbättrade resultat. (Hamre et al. 2007c; d) Ytterligare har det utförts uppföljningar 
på enstaka diagnoser. Vid en uppföljning inom öppenvården utförd på 97 patienter 
med kronisk depression kan man se tydliga förbättringar på depressionsskalan (CES-
D) och de tre tidigare nämnda skalorna: sjukdomssymptom, fysiskt och mentalt 
tillstånd. Sådana förbättringar för denna diagnos har man inte kunnat se vid tidigare 
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empiriska studier som gjorts inom slutenvården, där endast ett fåtal visat på positiva 
effekter med antroposofisk behandling. (Hamre et al. 2006)   
 
 
2.5.5   HTA-rapport 
HTA – Health Technology Assessment är en internationellt etablerad metod för 
utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. Den granskar 
vetenskaplig dokumentation avseende effekter i form av patientnytta och risker, 
etiska och organisatoriska aspekter, samt ekonomiska kostnader; allt enligt SBU: s 
principer. (Sahlgrenska, 2009) 
 
Antroposofiska studier är relativt få och av de studier som finns är inte alla 
evidensbaserade eller korrekt vetenskapligt utförda.  En första sammanställning har 
dock kunna göras och samlats i en HTA-rapport (Kienle et al.2006) Rapporten är 
framtagen på uppdrag av den schweiziska försäkringskassan (The Swiss Federal 
Social Insurance Office) och producerad som en del av det nationella programmet för 
utvärdering av komplementärmedicin. Denna rapport är en av fem HTA-rapporter 
som är framtagna angående komplementär medicin. Det är den första vetenskapligt 
evidensbaserade utvärderingen inom antroposofisk medicin som tar upp effektivitet, 
nytto- och kostnadseffekter, samt säkerhet. Från rapporten kan man ta del av resultat 
från 195 kliniska studier inordnade enligt nedan: 
40 prospektiva comperativa (18RCT och 22N-RCT)  
(RCT= randomised controlled trial. NRCT= non randomised controlled trial) 
45 retrospektiva, comperativa                                     
110 enkla kohort (62 prospektiva, 43 retrospektiva, 5 otillräckliga (Kienle et al. 
2006) 
 
Den stora majoriteten av de granskade studierna för denna HTA-rapport visar på 
gynnsamma kliniska resultat med antroposofiska behandlingar. De visar på positiv 
tillfredsställelse hos patienter som erhållit antroposofisk vård. Rapporten visar på att 
studierna är säkra och hållbara i enlighet med gällande gränser för studier med god 
kvalitet. Antroposofisk medicin kan också bli kostnadseffektivt genom lägre grad av 
hänvisningar till sjukhusbehandling och lägre kostnader för medicinsk behandling, 
speciellt vad beträffar kroniska sjukdomar. Det krävs dock mer forskning inom det 
hälsoekonomiska området. (Kienle et al. 2006) 
 
 
2.6   Upplevd hälsa – hälsorelaterad livskvalitet, hälsovinster och 
integrativ vård 
Den egna upplevda hälsan är individens självskattade uppfattning av sitt 
hälsotillstånd. (Eriksson, 2002) Enligt McDermott & O´Connor (1998) ses hälsa som 
en individs hela sätt att vara, som omfattar hela personen med dess miljö, beteende, 
tankar och föreställningar. Hälsa ses som en subjektiv upplevelse som påverkas av 
många faktorer som till exempel psykologiska, fysiska och näringsmässiga aspekter. 
Hur en individ uppfattar sin egen hälsa hänger samman med individens egen 
uppfattning och föreställning av begreppet hälsa. 
Med hälsorelaterad livskvalitet menas både en individs funktionella aspekter och 
dess välmående. Då man mäter den hälsorelaterade livskvaliteten tar man med 
individens egna upplevelser av hur hon mår och känner sig, samt hennes förmåga att 
fungera avseende fysiska, mentala och sociala aspekter.  Här kan man få underlag för 
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att bland annat kunna studera vilka effekter olika behandlingar/interventioner kan ge 
på människors hälsa och kunna utvärdera eventuella hälsovinster. (Eriksson, 2002) 
För att mäta människors självskattade hälsotillstånd, på individ- eller 
befolkningsnivå, finns flera olika instrument; SF-36, LSQ, KASAM-29 som tidigare 
nämnts är några exempel. Mätinstrumentet EQ-5D, som används i denna studie, är 
ett annat väl etablerat mätinstrument som består av fem enkla huvuddimensioner vars 
svar kan poängsättas och därefter tilldelas en vikt (index -1-1) och en VAS-skala där 
man skattar sitt totala hälsotillstånd på en skala mellan 0 och 100. Mätinstrumentet 
EQ-5D, förklaras närmare under rubriken Metod punkt 4.2.1 
 
Vetenskapliga studier där EQ-5D har använts inom den integrativa vården var svåra 
att finna. Några studier inom komplementär- och alternativmedicin (KAM) visade 
dock på användandet av EQ-5D enkäten.  
 
En studie (Chow et al. 2010) inom KAM där EQ-5D har använts som mätinstrument 
handlar om cancerpatienters nyttjande av KAM i Singapore och om deras läkares 
kännedom och kunskap om KAM, samt om huruvida de var medvetna om sina 
patienters nyttjande av KAM. Studien utfördes på cancerpatienter som besökt Cancer 
Centre of National University Hospital. Av studien framgår att cancerpatienterna i 
hög grad nyttjade KAM. De hade hög förväntan beträffande dess effekt och läkarnas 
kompetens. Många patienter nyttjade KAM samtidigt som de behandlades med 
kemoterapi eller strålning. Då onkologer generellt sett är ovetande huruvida deras 
patienter nyttjar KAM, ses det som en nödvändighet med en förbättrad 
kommunikation mellan dem och deras patienter. Då ett samband kunnat ses mellan 
Kamnyttjare och högre EQ-5D värden för vissa subgrupper anser författarna att det 
kan vara väl värt ytterligare forskning inom området. (Chow et al. 2010) 
 
Resultat där EQ-5D har använts inom integrativ vård finns sammanställda för år 
2009, från Vidarklinikens slutenvård. Vidarkliniken följer varje år upp vården för 
slutenvårdspatienter med hjälp av EQ-5D enkäten. Patienten får fylla i en första 
enkät; Mättillfälle 1, vid inskrivningen, före första läkarbesöket. Efter vistelsen får 
patienten fylla i en ny enkät; Mättillfälle 2, i samband med utskrivningen, efter 
läkarbesöket. Därefter sker en uppföljning per brev; Mättillfälle 3, vid 3 månader 
efter utskrivningen och slutligen ett fjärde mättillfälle, vid 9 månader efter 
utskrivningen. Vid mättillfälle 3 och 4 lämnas utöver EQ-5D enkäten även en 
kompletterande enkät från Vidarkliniken. Av resultaten framgår att EQ-5D index 
stiger med ca.15-20 % från första till andra mättillfället. Vid första mättillfället, vid 
inskrivningen låg index på värden mellan 0,35 till 0,63 och vid andra mättillfället, 
vid utskrivningen, på värden mellan 0,5 till 0,76. Vid 3-månadersuppföljningen; 
Mättillfälle 3, kvarstår nivån från Mättillfälle 2 eller ökar något för vissa 
sjukdomstillstånd, medan den för andra sjukdomstillstånd sjunkit i jämförelse med 
mättillfälle 2. Nivån har dock inte i något fall sjunkit tillbaka till inskrivningstillfället 
(första mättillfället). Mätningar på EQ-VAS-skalan visar liknande trend. Vid första 
mättillfället, vid inskrivningen låg EQ-VAS på värden mellan 38 till 55 och vid 
andra mättillfället, vid utskrivningen, på värden mellan 58 till71 (Vidarkliniken, 
2009b) 
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3   Syfte 
Syftet med denna studie var att studera eventuella förändringar av självskattat 
hälsotillstånd hos patienter som erhållit antroposofisk vård på Vidarklinikens 
öppenvårdsmottagning i Norrköping. 
 
Kan hälsovinster uppnås med integrativ vård, med inriktning på antroposofisk 
medicin, för patienter som erhållit vård/behandling på Vidarklinikens 
öppenvårdsmottagning i Norrköping? 
 
 
4   Metod  
Studien bygger på en konsekutiv metod där samtliga enkäter lämnas före första 
läkarbesöket och efter avslutande behandling i samband med avslutande läkarbesök. 
För att besvara studiens syfte görs en jämförelse mellan första och avslutande 
läkarbesök med variabler som arbets- och sjukskrivningsgrad, samt patientens  
läkemedelsförbrukning. Andra variabler som studeras är patientens upplevelse av 
eventuell hälsovinst, vilket undersöks med öppna och slutna frågor som rör 
patientens hälsorelaterade livskvalitet, inom dimensionerna rörlighet, hygien, 
aktivitet, smärta och oro, patientens skattning av det totala hälsotillståndet, av 
sömnkvalitet, samt även fysiskt- och psykiskt tillstånd var för sig.  
 
I enkäten efterfrågas även om patienterna tidigare har sökt vård för liknande besvär 
och om det i så fall har varit inom den konventionella medicinen, eller alternativa 
metoder, eller både och, samt huruvida patienterna tidigare sökt antroposofisk vård 
och i så fall var; i Järna, i Norrköping, eller både och. Dessutom efterfrågas om 
patienterna har sökt till mottagningen via remiss eller privat.  
 
Uppgifter angående fördelning inom studiepopulationen som rör ålder, kön, yrke, 
bostadsort, samt vilka besvär/diagnoser patienterna sökt vård för, inhämtades ur 
journalanteckningar. Därutöver studeras även vilka medicinska ordinationer 
patienterna tilldelats; för såväl medicinering som terapier. 
 
4.1  Urval 
Deltagarna i studien är personer som sökt läkare på Vidarklinikens 
öppenvårdsmottagning i Norrköping, under perioden 2009-12-09 – 2010- 04-29 
 
 
4.2  Mätinstrument 
För att mäta hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa har dels 
livskvalitetsinstrument EQ-5D använts (bilaga 2), dels två andra enkäter med 
övervägande del kvantitativa frågor, konstruerade för denna studie; en enkät för 
inskrivningstillfället (bilaga 3) och en för utskrivningstillfället (bilaga 4). 
 
 
 
 
 
 



 28 

4.2.1  Mätinstrumentet EQ-5D 
EQ-5D (Euroqol 5 dimensioner) är ett standardiserat icke sjukdomsspecifikt 
livskvalitetsinstrument för att mäta och beskriva hälsoutfall. Instrumentet består av 
tre följande delar: 
• Ett beskrivande frågeformulär med fem olika hälsodimensioner (rörlighet, hygien, 
huvudsakliga aktiviteter, smärtor och besvär, samt oro och nedstämdhet). Varje 
dimension har tre olika svarsalternativ (inga problem, måttliga problem eller svåra 
problem). 
• En VAS-skala (visuell analog skala), där individen markerar sitt totala upplevda 
hälsotillstånd på en termometerliknande skala med gradering från 0 till 100, där 0 
representerar sämsta tänkbara tillstånd (eller död) och 100 bästa tänkbara tillstånd 
(full hälsa). 
• Ett antal frågor om individens socioekonomiska och demografiska bakgrund. 
    (Burström, 2002) 
 
EQ-5D är framtaget av en multidisciplinär internationell forskargrupp; The 
EuroQolGruop, etablerad år 1987, (Euroqol, 2010). EQ-5D är både ett indirekt och 
direkt mätinstrument framtaget för att kunna mäta livskvalitet och kan användas i 
såväl kliniska studier som befolkningsstudier. Det beskrivande frågeformuläret är ett 
indirekt mätinstrument som består av fem enkla frågor med tre svarsalternativ 
vardera. Varje beskrivet tillstånd tilldelas en livskvalitetsvikt, vilken bestäms genom 
värderingar från ett befolkningsurval. Tariffer finns för flera olika länder anpassat för 
dess lands befolkning. För Sverige finns dock ingen nationell viktberäkning. Här 
använder man sig av vikter från den brittiska populationen, vilket är den mest 
etablerade tariffen, som rekommenderas att användas av de länder som saknar egen 
nationell viktberäkning. Denna livskvalitetsvikt kan bland annat användas i samband 
med olika folkhälsoundersökningar, eller andra hälsoanalyser inom olika 
vårdprogram, samt som underlag för hälsoekonomiska beräkningar, till exempel i 
samband QALY (Qality-adjusted life years). De olika svarsalternativen ges siffrorna 
1-3, där 1 står för inga problem, 2 för måttliga problem och 3 för svåra problem. 
Totalt kan svaren ge 243 olika kombinationer som beskriver hälsotillstånd. En 
hälsoprofil kan förslagsvis se ut enligt följande: 11223, där den första siffran 
motsvarar nivån på den första dimensionen (rörlighet) och den andra siffran 
motsvarar nivån på den andra dimensionen (hygien) och så vidare. Utgångspunkten 
är full hälsa och ger sifferkombinationen 11111 och får således livskvalitetsvikten 
1,0. Övriga svar ger ett avdrag i olika grader enligt bestämda koefficienter. 
Hälsotillståndet 11223 ger livskvalitetsvikten 0,255. Även negativa värden kan 
förekomma, vilket då skulle betyda sämre än död. Vid vissa studier räknas då detta 
som noll. Mätmetoden med VAS- skalan är ett direkt mätinstrument (Burström, 
2002; Henriksson & Burström, 2006; Euroqol, 2010). 
 
EQ-5D med de fem dimensionerna och VAS-skalan är den huvudsakliga enkäten. 
Den tredje delen med demografiska uppgifter används vid behov. Enkäten är 
utformad för att den ska vara enkel att svara på. Den är avsedd att användas för att ge 
ett mått på hälsotillstånd oavsett sjukdom eller ej. Den ska utgöra en allmän grund 
som sedan kan kompletteras med specifika sjukdomsrelaterade enkäter. Avsikten 
med enkäten var att den skulle kunna användas gemensamt över hela Europa, men 
har nu spridits världen runt. Euroqol-gruppen har idag medlemmar från 
Nordamerika, Asien, Afrika, Australien och Nya Zeeland. Enkäten finns översatt på 
en mängd olika språk. (Euroqol, 2010) 
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4.2.2   Enkäter 
Enkäterna för Vidarklinikens öppenvårdsmottagning i Norrköping (bilaga 3 och 4) 
konstruerades för att användas som ett komplement till EQ-5D formuläret, främst för 
denna studie. Terapeuterna i Norrköping tillfrågades av författaren vad de tyckte var 
de väsentligaste målen med behandlingen och vilka frågor de som terapeuter skulle 
vilja ha svar på. Terapeuterna skrev sedan ner 2-3 frågor vardera, varpå en 
sammanställning gjordes av författaren. Därpå diskuterades hur frågorna skulle 
formuleras och vinklas. Diskussioner fördes mellan författaren och Vidarklinikens 
ansvarige för Kvalitet & Utveckling; Karin Lilje, samt mellan författaren och 
terapeuterna i Norrköping. Enkäterna kom att innehålla såväl slutna som öppna 
frågor där patienterna beskrivande kunde svara på om/eller hur de upplevt 
behandling och eventuella hälsovinster. Vissa frågor är snarlika de frågor som 
Vidarklinikens slutenvårdsmottagning har på enkäter där de följer upp patienters 
tillfredsställelse med vården de erhållit där. Arbetet med konstruktion av enkäten har 
hela tiden skett i samråd med ansvarig för Kvalitet & Utvecklingsavdelningen; Karin 
Lilje, Vidarkliniken i Järna. 
 
De två enkäterna innehöll frågor som rör sömn, fysiskt- och psykiskt tillstånd var för 
sig, med en 10-gradig VAS- skala att markera på var man befinner sig. De innehöll 
också ett par öppna frågor. Vid inskrivningstillfället, före behandling, fanns frågor 
angående vilka förväntningar patienten hade inför behandlingen och vilka mål 
patienten ville uppnå med behandlingen. Vid utskrivningstillfället, efter behandling, 
fick patienten sedan markera till vilken grad dessa mål och förväntningar uppfyllts 
genom att markera på en tiogradig skala, där 0 står för ”Inte alls” och 10 för ”I 
högsta grad”. Enkäten för utskrivningstillfället innehöll också ett par öppna frågor. 
Den ena frågan handlade om huruvida patienten själv kunnat iaktta några 
förändringar i sitt tillstånd och om så var fallet, gärna beskriva hur. Sedan följde 
slutligen en fråga med plats för svar gällande om patienten hade något annat att 
tillägga.  
 
 
4.3  Procedur 
Tillvägagångssättet bestod av en konsekutiv datainsamling. Patienten fick före 
läkarkontakten, vid första läkarbesöket för en behandlings/remissomgång, fylla i 
enkäterna EQ-5D och inskrivningsenkäten för Norrköpingsmottagningen. Enkäterna 
lämnades personligen av författaren, som samtidigt gav patienten information om 
enkätens och studiens syfte, samt hur man fyller i enkäten. Patienten informerades 
även om att deltagandet var helt frivilligt och att all information behandlas 
konfidentiellt, enligt ett kodningssystem. Ett informationsbrev medföljde dessutom 
(bilaga 5). Patienten lade sedan enkäten i en speciell brevlåda på mottagningen. Alla 
enkäter var märkta med ett id-nr. Inga namn fanns på enkäterna. Uppgifter som ej 
framgick av enkäten inhämtades ur journalanteckningar tillsammans med 
sjuksköterska på mottagningen. Det rörde sig bland annat om uppgifter av ålder, 
bostadsort, yrke, diagnos och ordinationer.  
En behandlings/remissomgång startar med ett läkarbesök som sedan oftast följs av två 
terapier á åtta gånger vardera. Därtill medicinering om så behövs. En patient kan till 
exempel ordineras rytmisk massage åtta gånger och målningsterapi åtta gånger. Man 
kan tillägna sig båda terapierna under samma dag, eller under samma vecka. Några 
väljer att ta en terapi i taget, vilken då gör behandlingstiden mycket längre. När båda 
terapierna har slutförts inbokas ett avslutande läkarbesök.  
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Patienten fick i samband med det avslutande läkarbesöket en ny EQ-5D enkät och 
utskrivningsenkäten för Norrköpingsmottagningen. Enkäterna lämnades personligen 
av författaren och patienten ombads fylla i enkäten efter läkarbesöket. Detta för att få 
med hela behandlingskonceptet. Även denna gång medföljde ett informationsbrev. 
Patienten lade sedan enkäten i brevlådan som vid första tillfället. 
 
 
4.4   Etiska övervägande och tillstånd av verksamhetschef 
Någon etisk prövning, enligt patientsäkerhetslagens (SFS, 2003;460) bestämmelser, 
har inte bedömts vara nödvändig. All information har behandlats konfidentiellt. 
Deltagarna informerades både muntligt och skriftligt; att deltagandet var helt 
frivilligt och att man kunde avstå från att delta när man ville. Information från 
journaler inhämtades alltid tillsammans med sjuksköterska på mottagningen. 
Endast information som behövdes för denna studie inhämtades. Författaren hade 
ingen egen tillgång till journalerna.  
Tillåtelse att utföra studien har erhållits från Vidarklinikens verksamhetschef. 
Även tillstånd från Euroqolgruppen har erhållits, samt registrering för att få använda 
EQ-5D formuläret. 
 
 
4.5   Databearbetning och statistisk metod 
Enkätsvaren sammanställdes och bearbetades i SPSS. EQ-5D värdena (-1 - 1) var ej 
normalfördelade och analyserades således i Wilcoxon tecken-rang test, i enlighet 
med vad som gäller under sådana förhållanden, samt då studiepopulationen är liten. 
Här används medianvärden och interquartal range (Ejlertsson, 1992). Värdena på 
EQ-VAS-skalan (0-100), samt skalorna för sömnkvalitet, fysiskt tillstånd och 
psykiskt tillstånd (skala 0-10) var normalfördelade och analyserades i Parat t-test. 
Här används medelvärden (Ejlertsson, 1992). Signifikansnivå valdes till ≤ 0,05 för 
samtliga variabler. För att undersöka förhållandet mellan EQ-index och värden på 
skalorna för EQ-VAS, sömn- fysiskt och psykiskt tillstånd, samt eventuellt samband 
mellan de olika variablerna utfördes korrelationsanalys enligt Pearssons 
korrelationskoefficient (Ejlertsson, 1992). 
 
 
5    Resultat 
5.1  Baslinje  
Bortfall 
Antalet deltagare var vid första mättillfället 34 stycken, 31 kvinnliga och 3 manliga 
patienter, samtliga från Östergötland, som har avtal med landstinget. Av de 34 
patienterna kom 29 patienter till mottagningen via remiss och fem patienter hade sökt 
privat.  Ett första bortfall inträffade med åtta personer. Anledningarna till bortfallet 
har varit att någon flyttat, några hade ej lämnat enkät för första mättillfället, bland 
annat beroende på att patienten tog hem enkäten och ej återkom. Några ville tänka 
över ordinationerna och valde att avstå från vidare behandling. Alla patienter 
ordinerades inte eller önskade inte terapibehandling, utan behövde endast 
medicinering och hade inget återbesök inplanerat. 
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Studiegruppen  
Antalet deltagare i studien var 26 personer, alla kvinnor. Medelåldern för dessa var 55 
år, den yngsta 28 år och den äldsta 88 år. En av patienterna har sökt privat, övriga via 
remiss. Patienterna kommer från större städer och olika mindre orter i Östergötland. 
(Se fördelning i tabell 1) De arbets- och yrkeskategorier som förekommit i 
studiegruppen var bland annat läraryrken, kultur- och trädgårdsarbetare, läkare, 
sjuksköterska, övriga arbeten inom vård, omsorg och friskvård, samt andra 
administrativa yrkeskategorier. I studiegruppen ingick även ålders- och 
sjukpensionärer. Det är vanligt att patienterna återkommer för en eller flera 
behandlingsomgångar/remissomgångar. Av de 26 patienterna i studiegrupp uppgav 
åtta patienter att de inte tidigare sökt AM vård, 17 patienter uppgav att de tidigare 
sökt AM vård. Se tabell 1. Här framgår även fördelning över patienternas intag av 
medicin/kosttillskott vid inskrivningstillfället. Uppgift saknas för en patient vid vissa 
variabler. 
 
Tabell 1. Studiepopulationens karaktäristika vid baslinjeundersökningen. N=26, N=25  
 
Undersökta variabler  

 
Fördelning angivet i % (n)  

 
Kön, andel kvinnor  

 
100 (26) 

 
Bostadsort, storstad/mindre ort  

  
69 (18) /31 (8)   

Yrkesverksamma (är i arbete/arbetslöshet/arbetsträning/eller 
sjukskriven i olika grader)  

 
70 (18) 

 
Ålderspensionär/sjukpensionär  

 
15 (4)a /5 (4) 

 
Tidigare sökt AM 

 
68 (17) 

 
Tidigare sökt enbart skolmedicin  

 
24 (6) 

 
Tidigare sökt enbart alternativ behandling  

 
 8 (2) 

 
Tidigare sökt både skolmedicin och annat  

 
 68 (17) 

 
Besöker Norrköpingsmottagningen för omgång 1  

 
42 (11) 

 
Besöker Norrköpingsmottagningen för omgång 2  

 
38 (10) 

 
Besöker Norrköpingsmottagningen för omgång 3/4/5  

 
12 (3) /4 (1) /4 (1) 

 
AM-vård/behandling endast i Norrköping  

 
50b  (13) 

 
Tidigare AM-vård/behandling i både Norrköping och Järna  

 
50c  (13) 

 
Sökt AM-vård via remiss/privat   

  
96 (25) /4 (1) 

Aktuell medicinering  
Skolmedicin  

 
92 (23)   

 
AM-medicin  

 
68 (17) 

 
Kosttillskott  

 
 4 (1) 

a) en ålderspensionär har tidigare varit sjukpensionär flera år. 
b) 11patienter är förstagångsbesökare, två är andragångbesökare. 
c) besöker Norrköpingsmottagningen för omgång 2-5  
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Diagnoser inom studiegruppen 
Patienterna har sökt för en eller fler diagnoser vilka visas tabell 2. Därutöver kunde 
även smärta, oro och/eller sömnbesvär förekomma hos patienterna. 
Under ”Annat” nämns olika diagnoser som förekommit hos enstaka individer. 
 
Tabell 2.  Diagnoser inom studiegruppen. N=26  
Förekommande diagnoser Förekomst av 

respektive 
diagnos angivet i 
% (n) 

Utmattning   31  (8) 

Fibromyalgi   30  (7)   
Smärta   23  (6)   
Cancer   15  (4) 
Hypertoni   15 (4) 

Sömnbesvär    12  (3) 
Stress/krisreaktion      8  (2) 
Depression/ångest     8  (2) 

Reumatoid artrit     8  (2) 
Multipel skleros     4  (1) 

Annat (t ex. artros, läkemedelsbiverkning, whiplasskada, besvär med 
matsmältning, luftvägar, immunförsvar och hjärtproblem)  

 54  (14) 

 

Ordinationer av terapier vid inskrivning  
I studiegruppen har en patient ej önskat någon terapi, utan endast läkarkonsultation 
och medicinering, samt uppföljning med återbesök. Tre patienter har ej mottagit eller 
erbjudits två terapier av olika anledningar. Antal och fördelning av terapierna 
åskådliggörs i tabell 3. 
                                                               
Tabell 3. Fördelning över terapiordinationer. N=26 
 
Terapi (a) 

Förekomst av  
respektive terapi  
angivet i % (n) 

 
Rytmisk massage  

 
81  (21) 

 
Läkeeurytmi  

 
38  (10) 

 
Samtalsterapi  

 
35  (9) 

 
Målningsterapi  

 
23  (6) 

 
Rytmisk helinsmörjning  

 
  8  (2) 

 
Medicinskt bad hemma  

 
  4 (1) 

 
Ingen terapiordination  

 
  4  (1) 

(a) Antroposofiska terapier som kan erbjudas i Norrköping är rytmisk massage, presselmassage, 
 Rytmisk helinsmörjning, läkeeurytmi, målningsterapi, samt samtalsterapi.  
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5.2 Utskrivningstillfället 

Terapier och behandlingstid 
Vid utskrivningstillfället hade samtliga patienter slutfört terapi 1. Tre patienter hade 
ej slutfört terapi 2. En av dessa avbröt terapi 2 och fick fyra gånger extra av terapi 1. 
Två patienter avbröt terapi 2 av andra anledningar. En patient tilldelades även en 
tredje terapi. Behandlingarna fortlöpte med en regelbundenhet av varje eller 
varannan vecka för majoriteten av patienterna. En tredjedel svarade att 
behandlingarna i stort sett fortlöpt regelbundet. Den totala behandlingstiden, från 
första läkarbesöket till avslutande läkarbesök, har i medeltal varit 151 dagar. Tiden 
mellan första läkarbesöket till start för terapi 1 har i de flesta fall varit inom en till två 
veckor. Som högst har det varit 34 dagar. Tiden mellan sista terapitillfället och det 
avslutande läkarbesöket har i medeltal varit 44 dagar, med stora variationer från det 
lägsta på 0 dagar, för två patienter, till det högsta på 201 dagar, för en patient. En 
positiv snedfördelning förelåg; medianvärdet visade 26 dagar. (Visas ej i tabell) 
 
Medicinering  
Vad beträffar förhållandet för patienters intag av skolmedicin respektive 
antroposofisk medicin saknades uppgifter från tre patienter vid utskrivningstillfället. 
En förändring kunde ses där två patienter slutat med intag av skolmedicin och en 
patient minskat sin medicinering, två patienter hade slutat med AM-medicinering. 
Förhållandet åskådliggörs i tabell 4a. 
 
Tabell 4a. Studiepopulationens karaktäristik före och efter behandling. 
Fördelning över patienternas medicinering. N=23 
Medicinering Före behandling 

anges i % (n) 
Efter behandling  
anges i % (n) 

 
Skolmedicin 

 
91 (21) 

 
83 (19) 

 
AM-medicin  

 
61 (14) 

 
52  (12) 

 
Skolmedicin + AM     

 
52 (12) 

 
48 (11) 

 
Kosttillskott  

 
 4 (1) 

 
 9 (2) 

 
Inget intag av medicin/kosttillskott   

 
 0 (0) 

 
 9 (2) 

 
 

Arbetsgrad, sjukskrivningsgrad och arbetsträning  
Vid studietidens start var 22 patienter i arbetsför ålder Av dessa var fyra patienter 
sjukpensionärer till 100 %. Sammantaget var 18 patienter i arbete, eller sjukskrivna 
vid första mättillfället; före behandling. Av de 18 patienterna var sju patienter 
sjukskrivna till 100 %, sju patienter var deltidssjukskrivna och var i arbete i olika 
grader. Fyra patienter var i arbete till 100 %. Vid utskrivningstillfället saknas 
uppgifter för tre patienter, varpå förhållandena endast kan beräknas på 15 patienter.  
En förändring kunde ses hos fyra av de sju patienterna med 100 % 
sjukskrivningsgrad; en patient arbetade 100 % och tre patienter var på väg ut i 
arbetsträning, eller hade ökat sin grad av arbetsträning. En annan patient hade ökat 
sin arbetsgrad från 65 % till 75 % och en patient gick från 100 % arbete till 75 % 
arbete och 25 % sjukskrivning. Förhållandet åskådliggörs i tabell 4b.  
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Tabell 4b. Studiepopulationens karaktäristik före och efter behandling. 
Fördelning över patienternas arbetsgrad, sjukskrivningsgrad och arbetsträning. N=15  
Arbetsgrad, sjukskrivningsgrad 
och arbetsträning  

Före behandling 
anges i % (n) 

Efter behandling 
anges i % (n) 

Arbetsgrad  
25-50 %  

 
13 (2) 

 
13 (2) 

 
65 %  

 
  7 (1) 

 

 
75 %  

 
  7 (1) 

 
20a  (3) 

 
100 %  

 
27a (4)  

 
27b (4) 

Sjukskrivningsgrad  
25 %  

 
13 (2) 

 
20a (3) 

 
50-75 %  

 
13c (2) 

 
13c (2) 

 
100 %  

 
47b (7) 

 
40 (6) 

Arbetsträning  
25 %  

 
 7 (1) 

 

 
40 %  

  
 7 (1) 

 
Planerad arbetsträning   

  
13 (2) 

a) En patient har gått från 100 % arbetsgrad till 75 % arbetsgrad och 25 % sjukskrivningsgrad 
b) En patient har gått från 100 % sjukskrivningsgrad till 100 % arbetsgrad 
c) En patient är sjukpensionär 75 % 
 
 
Hälsorelaterad livskvalitet EQ-index, totalt hälsotillstånd EQ-VAS, sömnkvalitet, 
fysiskt- och psykiskt tillstånd 
Ingen signifikant skillnad påvisades vid EQ-5D index eller vid EQ-VAS. En trend till 
förbättrade resultat kunde ses vid sömnkvalitet och psykiskt tillstånd. 
En signifikant förbättring kunde ses vid det fysiska tillståndet. (Tabell 4c) 
 
 
Tabell 4 c. Studiepopulationens karaktäristik före och efter behandling. 
Hälsorelaterad livskvalitet enligt EQ-5D, totalt hälsotillstånd, EQ-VAS, samt VAS-skalor avseende 
sömnkvalitet (Sömn), fysisk- och psykiskt tillstånd (”Fysiskt” och Psykiskt”).  För EQ-5D anges 
medianvärde med kvartilavstånd (Interquartal range), i övriga fall medelvärden, samtliga med 
standarddeviation (SD) och p-värden  

 
Variabel (range) 

Före behandling 
Medel (SD)/Median        
 (Interquartal range) 

Efter behandling 
Medel (SD)/Median       
(Interquartal  range) 

 
p-värde 

 
EQ-5D index (-0,48-1) 
(N=25) 

 
0,62    (0,35) 

 
0,69      (0,29) 

  
 0,239 

 
EQ- VAS  (0-100) (N=26) 

   
46,5    (19,1) 

 
52,2      (17,7) 

  
 0,180 

 
Sömn   (0-10) (N=25) 

 
 4,8     (2,1) 

 
 5,6        (2,4) 

  
 0,078 

 
Fysisk   (0-10) (N=26) 

 
 4,6     (1,9) 

 
 5,5        (1,9) 

  
 0,021 

 
Psykiskt   (0-10) (N=26) 

 
 5,6     (1,9) 

 
 6,1        (1,8) 

  
 0,063 
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Hälsorelaterad livskvalitet 
 
Figur 1 visar hur värdena för EQ-5D index (n=25) förändrats för varje individ efter 
behandling. Denna visar att för tretton patienter var värdet oförändrat. Nio patienter 
hade förbättrade värden. Tre patienter hade försämrade värden.  
 
 

 
Figur 1. EQ-5D index, livskvalitetsvikt (n=25)  
Fördelning över patienternas indexvärde före respektive efter behandling. Varje markering motsvarar 
en patients värde. Observera att vissa värden förekom hos fler patienter (de helsvarta markeringarna; 
tre patienter har värdet 0,73, tre patienter 0,76 och två patienter har värdena 0,62/0,69).  
 
 
  De olika dimensionerna; Rörlighet (n=26), Hygien (n=25), Aktivitet (n=26), Smärta 
(n=26), Oro (n=26) visade en förändring från första mättillfället, före behandling, till 
andra mättillfället, efter behandling, inom samtliga dimensioner.  
För dimension ”Hygien” förekom ett bortfall med en patient, där markering saknades 
för första mättillfället. Fördelning av förbättrat respektive försämrat tillstånd för 
patienterna vid de olika dimensionerna åskådliggörs i tabell 5. 
 
Tabell 5. Antalet patienter med förbättrat, försämrat, samt oförändrat tillstånd vid de fem 
dimensionerna anges i %. N= 26, (Hygien; N=25) 
Dimension 
 

Rörlighet 
% (n) 

 Hygien 
% (n) 

Aktivitet 
 % (n) 

 Smärta 
% (n) 

 Oro 
% (n) 

 
Förbättrat tillstånd  

 
23 (6) 

 
 8  (2) 

 
19 (5) 

 
12 (3) 

 
19 (5) 

 
Försämrat tillstånd  

 
 0  (0) 

   
 0  (0) 

 
 4 (1) 

 
15 (4) 

 
 4 (1) 

 
Oförändrat tillstånd  

       
77 (20) 

        
92 (23) 

 
77 (20) 

 
73 (19) 

 
77 (20) 
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De tre svarsalternativen för varje dimension stod för: 1) inga problem, 2) måttliga 
problem och 3) svåra problem. Antalet markeringar för svarsalternativ 1 ökade från 
45, före behandling till 62 efter behandling. Antalet markeringar minskade för både 
alternativ 2 (från 70-55) och för alternativ 3 (från 14-13). 
 
 

Självskattad hälsa 

Totalt hälsotillstånd 
Vid patienternas självskattning av det totala hälsotillståndet (EQ-VAS) hade 20 av de 
26 patienterna högre värden efter behandling, varav en påtaglig förbättring kunde ses 
hos 11 patienter (en förbättring med ≥ 10 steg på skalan). 
Fyra patienter hade lägre värden, varav två en påtaglig försämring. Två patienter 
hade oförändrat värde på VAS-skalan. (Figur 2 och tabell 6) 
 
 
 

 
Figur 2. Uppskattning av det totala hälsotillståndet (EQ-VAS) (n=26)  
Fördelning över patienternas markeringar vid mättillfällena före respektive efter behandling. Varje 
markering motsvarar en patients värde. Observera att värdet 40-50 förekom hos två patienter (helsvart 
markering)   
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En sammanställning av förbättrat, försämrat och oförändrat tillstånd hos patienterna 
för variablerna hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D index), det totala hälsotillståndet 
(EQ-VAS), sömnkvalitet, fysiskt- och psykiskt tillstånd åskådliggörs i tabell 6. 
 
Tabell 6. Antal patienter, angivet i %, med förbättrat, försämrat, samt oförändrat värde, för 
variablerna hälsorelaterad livskvalitet (EQ-index), totalt hälsotillstånd (EQ-VAS), 
sömnkvalitet, fysiskt tillstånd och psykiskt tillstånd. N=26, (EQ-index och sömn; N=25) 
  

EQ-index 
% (n) 

 
EQ-VAS       
% (n) 

Sömn- 
kvalitet  
% (n) 

Fysiskt 
tillstånd   
% (n) 

Psykiskt 
tillstånd  
% (n) 

 
Förbättrat tillstånd  

 
36 (9) 

 
77 (20) 

 
56 (14) 

 
70 (18) 

 
62 (16) 

 
Försämrat tillstånd  

 
12 (3) 

 
15 (4) 

 
32 (8) 

 
23 (6) 

 
35 (9) 

 
Oförändrat tillstånd   

 
52 (13) 

 
 8 (2) 

 
12 (3) 

 
 8 (2) 

 
 4 (1) 

 

 

Sömnkvalitet  
En patient hade ej markerat på sömnskalan vid ena mättillfället. Av de 25 patienterna 
hade 14 patienter förbättrade värden efter behandlingen, varav 12 hade en förbättring 
med  ≥ 1 steg på skalan. Sex av de 12 hade förbättrade värden med  ≥ 2 steg på 
skalan. Åtta patienter hade försämrade värden, varav hälften hade en försämring med 
< 1 steg på skalan. Tre patienter hade oförändrat värde på sömnskalan. (Figur 3 och 
tabell 6). 
 

 
Figur 3. Sömnkvalitet, före/efter behandling (n= 25) 
Fördelning över patienternas markeringar vid mättillfällena före respektive efter behandling. Varje 
markering motsvarar en patients värde. Observera att värdet 7,0-7,0 förekom hos två patienter 
(helsvart markering)    
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Fysiskt tillstånd 
Förbättrade värden vid det fysiska tillståndet påvisades hos 18 patienter, varav en 
påtaglig förbättring kunde ses hos 11 av dessa patienter (en förbättring med ≥ 1 steg 
på skalan). Sex patienter hade försämrade värden, varav hälften hade en påtaglig 
försämring. Två patienter hade oförändrade resultat. (Figur 4 och tabell 6). 
 
 
 

 
Figur 4. Fysiskt tillstånd före/efter behandling (n=26). Fördelning över patienternas markeringar 
vid mättillfällena före respektive efter behandling. Varje markering motsvarar en patients värde.   
 

 

 

Psykiskt tillstånd  
Förbättrade värden vid det psykiska tillståndet påvisades hos 16 patienter, varav 12 
hade en förbättring med  ≥ 1 steg på skalan. Fem av de 12 hade förbättrade värden 
med  ≥ 2 steg på skalan.  Nio patienter hade försämrade värden, varav fem hade en 
försämring med < 1 steg på skalan. En patient hade oförändrat värde. (Figur 5 och 
tabell 6) 
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Figur 5. Psykiskt tillstånd, före/efter behandling (n=26). Fördelning över patienternas 
markeringar vid mättillfällena före respektive efter behandling. Varje markering motsvarar en patients 
värde. Observera att värdet 7,0- 8,0 förekom hos två patienter (helsvart markering)   
 
 
 

Fördelning av förändrade resultat 
Av de fem variablerna hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D index), det totala 
hälsotillståndet (EQ-VAS), sömnkvalitet, fysiskt tillstånd och psykiskt tillstånd 
förekom förbättrade resultat i minst tre variabler hos 17 patienter. Nio patienter hade 
förbättrade resultat i 1-2 variabler. Förbättrat resultat i minst en variabel förekom hos 
samtliga 26 patienter. Försämrat resultat i minst en variabel förekom hos 18 
patienter. Ingen patient hade försämrade värden i alla variabler, ej heller i fyra 
variabler. Oförändrade värden i minst en variabel förekom hos 16 patienter.  
Tabell 7 visar fördelning av antalet patienter med försämrade, förbättrade samt 
oförändrade resultat i 1-5 variabler 
 
 
Tabell 7. Fördelning av antalet patienter, angivet i %, med försämrade, förbättrade, 
samt oförändrade resultat i 1-5 variabler. N=26 
Antal  
Variabler 

Förbättrade 
värden  
anges i % (n) 

Försämrade  
värden   
anges i % (n) 

Oförändrade  
värden 
anges i % (n) 

5  12  (3)  0 (0)  0  (0) 
4  19  (5)  0  (0)  0  (0) 
3  35  (9) 12  (3)  4  (1) 
2  23  (6) 23  (6) 12  (3) 
1  12  (3) 35  (9) 46  (12) 
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Fördelning av förbättrade värden 
Tre patienter förbättrades avseende alla fem variablerna. Medelåldern hos dessa 
patienter var ca 52 år (45-56år). Patienterna hade 2-3 diagnoser vardera, samtliga 
med olika kombinationer. Diagnoser som förekom var stress/kris, fibromyalgi, 
cancer, hypertoni, samt annat. Gemensamt för dessa patienter var relativt låga värden 
före behandling i variablerna VAS (≤ 40,0), sömnkvalitet (≤ 5,0) och fysiskt tillstånd 
(≤ 3,0). Två av de tre patienterna förbättrade sina värden synbart i dessa tre variabler; 
i VAS 10 och 52 steg, i sömnkvalitet och fysiskt tillstånd mellan 3-6 steg på skalan. 
Dessa två patienter hade även en synbar förbättring på det psykiska tillståndet och på 
EQ-index.  
 
Fem patienter hade förbättrade värden i fyra variabler. Medelåldern hos dessa 
patienter var ca 54 år (36-61år). Patienterna hade 1-5 diagnoser vardera, samtliga 
med olika kombinationer. Samtliga tre patienter med sömndiagnoser förekom här. 
Övriga diagnoser som förekom hos mer än en patient var bland annat utmattning, 
fibromyalgi, smärta, samt annat. 
Av de fem patienterna hade samtliga relativt låga värden före behandling i 
sömnkvalitet (≤ 4,9). Fyra patienter hade låga värden i VAS (≤ 40,0), fysiskt tillstånd 
(≤ 4,0) och psykiskt tillstånd (≤ 4,4). Tre av de fem patienterna förbättrade sina 
värden synbart i sömnkvalitet, med 2-7 steg på skalan.  
Fyra av de fem patienterna hade oförändrat värde i den femte variabeln. En patient 
hade försämrat värde i enbart en variabel.  
 
Nio patienter hade förbättrade värden i tre variabler. Medelåldern hos dessa patienter 
var ca 51år (28- 68år). Patienterna hade 1-4 diagnoser vardera, varav sex stycken 
hade en diagnos och övriga olika kombinationer. Här förekom hälften av patienterna 
med smärtdiagnoser (3 av 6) och hälften av patienterna med utmattningsdiagnoser (4 
av 8). Av de nio patienterna hade sju relativt låga värden före behandling i det 
fysiska tillståndet (≤ 5,0), fem patienter hade låga värden i VAS (≤ 50,0) och 
sömnkvalitet (≤ 4,0). Fyra patienter hade låga värden i psykiskt tillstånd (≤ 4,9). Av 
de sju patienterna med låga värden i fysiskt tillstånd hade fem patienter synbart 
förbättrade värden (en ökning med 1-3 steg).  
 
Sex patienter hade förbättrade värden i två variabler. Medelåldern hos dessa patienter 
var ca 64 år (44-88 år). Patienterna hade 1-3 diagnoser vardera, varav tre hade en 
diagnos och övriga olika kombinationer. Fem av de sex patienterna hade höga EQ-
index värden före behandling (0,62 – 0,76). Tre av dessa patienter hade oförändrat 
värde efter behandling, en patient hade ökat värde med 0,11 steg och en patient hade 
synbart försämrat indexvärde; en försämring med -0,43 steg. Hälften av patienterna 
hade synbart låga värden före behandling i EQ-VAS (mellan 30 och 50). Dessa 
patienter förbättrade sina värden med 10-28 steg, till värden mellan 58-66 efter 
behandling. Dock kunde försämrade värden ses för två patienter med höga värden i 
EQ-VAS med -46, respektive -58 steg på skalan. Gemensamt för gruppen var 
övervägande del höga värden i flera variabler före behandling, samt synbart 
förbättrade värden vid variabler med låga värden. Uppgift saknas för en patient vid 
sömnkvalitet.  
 
Tre patienter hade förbättrade värden i en variabel. Medelåldern hos dessa patienter 
var ca 58 år (52-61 år). Patienterna hade 1-3 diagnoser vardera. Två patienter 
förbättrade sina värden i EQ-VAS, från låga till högre värden, med 8 respektive 30 
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steg på skalan. Samtliga patienter hade höga värden efter behandling på denna skala 
(53- 70). Gemensamt var även relativt höga värden vid psykiskt tillstånd före och 
efter behandling (6,0-7,0). En patient hade förbättrat värde och två hade försämrat 
värde i denna variabel. Vid övriga variabler förekom varierande värden före/efter.  
 
 

Fördelning av försämrade värden 
Tre patienter hade försämrade värden i tre variabler. Medelåldern hos dessa patienter 
var ca 61 år (52-78 år). Patienterna hade 1-2 diagnoser vardera, varav en patient hade 
en diagnos och två patienter hade två diagnoser. Diagnoser som förekom hos vardera 
patient var: Multipel skleros, reumatoid artrit, fibromyalgi, samt även annat hos två 
patienter. Samtliga patienter hade försämrade värden i det psykiska tillståndet med -
0,8 till -2,5 steg på skalan. Alla tre patienterna hade relativt höga värden i denna 
variabel före behandling (6,0-8,5). Efter behandling sänktes värdena till mellan 4,9- 
6,0. Gemensamt för gruppen var synbart förbättrade värden i EQ-VAS, Här var 
samtliga värden relativt låga före behandling (30-50). En ökning med 10-30 steg på 
skalan visade resultat mellan 58-70 efter behandling.  
 
Försämrade värden i två variabler förekom hos sex patienter. Medelåldern hos dessa 
patienter var ca 54 år (28-68år). Patienterna hade 1-3 diagnoser vardera, varav fyra 
patienter hade en diagnos, en patient två diagnoser och en patient tre diagnoser. 
Diagnoserna som förekom var: Utmattning, cancer, smärta, fibromyalgi, samt annat. 
Försämrade värden förekom för fyra av de sex patienterna i det psykiska tillståndet; 
en försämring mellan -0,2 till – 1,0 steg på skalan. Två av dessa patienter hade 
synbart låga värden både före och efter (1,7-4,9). De två andra patienterna hade 
relativt höga värden både före och efter (6,0-8,9). Ingen patient hade försämrade 
värden i EQ-index; tre stycken oförändrat index och tre förbättrat index. Fyra av de 
sex patienterna hade förbättrade värden i EQ-VAS, dock relativt små förbättringar 
(5-8 steg) och även låga värden både före och efter (7-53).  Två patienter hade 
relativt höga värden före på EQ-VAS skalan (70 och 79). En av dessa hade synbart 
försämrat värde efter 79/21. Övriga värden hos den patienten var dock höga både 
före och efter.  
 
Gemensamt för patienterna med förbättrade värden i 3-5 variabler var lägre 
medelålder än hos studiegruppen totalt. Sammantaget var medelåldern för dessa 17 
patienter 52år. (Medelvärde för hela studiegruppen 55år) Här påträffades samtliga 
patienter med förbättringar vad beträffar arbetsgrad, sjukskrivningsgrad och 
arbetsträning. 
 
Gemensamt för patienter med förbättrade värden i 4 och 5 variabler var synbart låga 
värden i flertalet variabler före behandling, med synbara förbättringar för 
övervägande delen av dessa patienter. Även patienterna med förbättrade resultat i tre 
variabler hade relativt låga värden före behandling, med synbara förbättringar i det 
fysiska tillståndet. Hälften av gruppen med förbättrade värden i tre variabler hade 
låga värden före i EQ-VAS och synbara förbättringar därtill.  
 
Gemensamt för patienterna med förbättrade värden i 1-2 variabler var högre 
medelålder än hos studiegruppen totalt. Sammantaget var medelåldern för dessa nio 
patienter 62år. Gemensamt för de sex patienterna med förbättrat värde i 2 variabler 
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var relativt höga värden i flertalet variabler före behandling, med förbättrade värden 
för hälften av patienterna. Värden vid EQ-VAS var relativt låga hos hälften hos 
patienterna före behandling, med förbättring till högre. En likhet kan här ses med de 
tre patienterna som hade försämrade värden i tre variabler. 
 
Gemensamt för patienterna med försämrade värden i 1-3 variabler var lägre 
medelålder än hos studiegruppen totalt. Sammantaget var medelåldern för dessa 18 
patienter 57år. Åtta patienter hade inte försämrade resultat i någon variabel. Dessa 
patienter förekom bland dem med förbättrade resultat i 2-5 variabler. Medelåldern 
hos de åtta patienterna var lägre än hos hela studiegruppen (51 år). För patienterna 
med förbättrade värden i en variabel var värdena ojämnt fördelade både före och 
efter, liksom hos patienterna med försämrade värden i en variabel. 
Samtliga medelåldrar för patienterna med förbättrat/försämrat resultat i olika antal 
variabler visas i tabell 8. 
 
Tabell 8. Medelålder och range för patienterna med förbättrat/försämrat resultat i 
olika antal variabler (medelålder för hela studiegruppen var 55 år) 
Antal variabler  
med förbättrat  
respektive 
försämrat resultat 

Medelålder (Range)  

Förbättrat värde i  
5 variabler 

 
52  (45-56) 

4 variabler  54   (36-61) 
3 variabler 51   (28-68) 
2 variabler 64   (44-88) 
1 variabel 58    (52-61) 
Försämrat värde i 
3 variabler 

 
61   (52-78)  

2 variabler 54   (28-68) 
1 variabel 58   (42-88) 
0 variabler 51   (36-61) 
 
 
Diagnoser och samband  
mellan hälsorelaterad livskvalitet EQ-index, totalt hälsotillstånd EQ-VAS, 
sömnkvalitet, fysiskt- och psykiskt tillstånd. 
Inget samband, eller skillnad, kunde ses mellan EQ-index och de övriga variablerna 
vad beträffar diagnoser, ej heller för de olika diagnoskombinationerna. 
Vid analys av diagnoserna var för sig kunde följande resultat påvisas. 
 
Bästa resultatet kunde ses hos patienter med diagnosen sömnbesvär (n=3), där 100 % 
förbättrade sina resultat i fyra av fem variabler. En av de tre patienterna hade negativ 
förändring i EQ- index och två av tre oförändrat värde på EQ- index. Därefter följer 
patienter med diagnoser stress/kris (n=2) och depression/ångest (n=2) med 100 % 
förbättrade resultat i tre av fem variabler. Sämst resultat visas för patienterna med 
diagnoserna multipel skleros och reumatoid artrit, där försämrade tillstånd påvisades 
i tre variabler för vardera diagnos. (Se tabell 9). 
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Tabell 9. Resultat för de enskilda diagnoserna vid variablerna hälsorelaterad livskvalitet EQ-
index, totalt hälsotillstånd EQ-VAS, sömnkvalitet, fysiskt- och psykiskt tillstånd. Förbättrat 
resultat (+), försämrat resultat (–) och oförändrat (of.) resultat angivet i %. Avrundat till hela 
procenttal. 
Diagnos EQ-index 

anges i % (n) 
 
+         -       of. 

EQ-VAS 
anges i % (n) 
 
 +        -      of. 

Sömnkvalitet 
anges i % (n) 
 
 +         -      of. 

Fysiskt 
tillstånd 
anges i % (n) 
 +        -       of. 

Psykiskt 
tillstånd 
anges i % (n) 
 +        -       of. 

 
Sömnbesvär  
N=3 

  
33 
(1)   

 
67 
(2) 

 
100 
(3) 

   
100 
(3)   

   
100 
(3)   

   
100 
(3)   

  

 
Stress/kris  
N=2 

 
50  
(1) 

  
50 
(1) 

 
100 
(2)  

   
50  
(1)  

 
50  
(1) 

  
100  
(2)  

   
100  
(2)  

  

 
Depression/ångest 
N=2  

   
100  
(2) 

 
100  
(2)  

   
50 
(1)  

 
50  
(1) 

  
100  
(2)  

   
100  
(2)  

  

 
Reumatoid artrit 
N=2  

  
50  
(1) 

 
50 
(1) 

 
100  
(2)  

    
100 
(2) 

  
100  
(2)  

   
50 
(1)  

 
50  
(1) 

 

 
Hypertoni   
N=4 (sömn; N=3) 

 
25  
(1) 

  
75  
(3) 

 
75  
(3)  

 
25  
(1) 

  
67 
(2)  

 
33 
(1) 

 
 

 
50  
(2)  

 
25  
(1) 

 
25  
(1) 

 
100  
(4)  

  

 
Cancer  
N=4 

 
25  
(1)  

  
75 
(3) 

 
75  
(3)  

 
25  
(1) 

  
75 
(3) 

  
25  
(1) 

 
75  
(3)  

 
25  
(1) 

  
50  
(2)  

 
50  
(2) 

 

 
Utmattning  
N=8  

 
38  
(3) 

 
13  
(1) 

 
50  
(4) 

 
75  
(6)  

 
13  
(1) 

 
13 
(1) 

 
63  
(5)  

 
38  
(3) 

  
88  
(7)  

 
13  
(1) 

  
50  
(4) 

 
50 
(4) 

 

 
Fibromyalgi 
N=7  

 
43  
(3) 

 
14  
(1) 

 
43  
(3) 

 
71  
(5) 

 
29  
(2) 

  
71  
(5)  

  
29  
(2) 

 
43  
(3)  

 
29 
(2) 

 
29 
(2) 

 
71  
(5)  

 
14  
(1) 

 
14 
(1) 

 
Smärta   
N=6 

 
17  
(1)  

 
17  
(1)   

 
67 
(4) 

 
67  
(4) 

 
17 
(1) 

 
17  
(1) 

 
50  
(3) 

 
33  
(2) 

 
17  
(1) 

 
67 
(4)   

 
17  
(1) 

 
17 
(1) 

 
67 
(4) 

 
33  
(2) 

 

 
Multipel skleros  
N=1 

 
100  
(1) 

   
100  
(1) 

    
100 
(1) 

   
100  
(1) 

   
100  
(1) 

 

 
 
 

Sambandsanalys 
För att undersöka eventuellt samband mellan de olika variablerna utfördes 
korrelationsanalys enligt Pearssons korrelationskoefficient. 
 
En jämförelse mellan EQ-5D-index, EQ-VAS och skalorna för sömn, fysiskt och 
psykiskt tillstånd påvisade värden (r) mellan 0,29 -0,68, där värdet 0,68 återfanns 
mellan sömnkvalitet och fysiskt tillstånd.  
Korrelationsanalys har även utförts för att undersöka förhållandet mellan hur mål och 
förväntningar uppnåtts, vilket visade ett tydligt linjärt samband, r = 0,8  
Förhållandet mellan hur målen uppnåtts och huruvida patienten ansett sig ha få fått 
bättre förutsättningar att hantera sin livssituation visade en sambandsgrad på r = 0,7  
Då behandlingstiden varit varierande för de olika patienterna utfördes ytterligare en  
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korrelationsanalys för att undersöka hur detta kan ha påverkat resultaten. Här kan 
inte något påtagligt samband ses vare för EQ-5D index (r = 0,14) eller EQ-VAS (r = 
0,26). (Visas ej i tabell) 
 
 

Förväntningar inför behandlingen 
Svaren på frågan, vid inskrivningen, om vilka förväntningar patienten hade inför 
behandlingen kan delas in i fem stycken huvudgrupper, vilka visas i tabell 10.  
Två patienter har ej svarat på frågan, men markerat på skalan vid mättillfället efter 
behandling. En patient har svarat på frågan, men ej markerat på skalan efter 
behandling. En patient har vare sig svarat på frågan eller markerat på skalan.  
 
 
Tabell 10. Fördelning över patienternas förväntningar inför behandlingen. N=24 
Kategori av förväntningar Antal svar 

anges i % (n) 
Smärtlindring  29  (7) 
Bli stärkt; få stöd, balans i tillvaron,  
förbättrat psykiskt och fysiskt tillstånd.  

 
33  (8) 

Bemötande  21  (5) 
Stresshantering  17  (4) 
Övrigt  13  (3) 
 
 
 
I kategorin smärtlindring handlade förväntningarna om att få smärtlindring eller att 
bli fri från smärta och besvär, samt att kroppen ska kunna ”läka ut”. 
Inom kategorin bli stärkt innehöll svaren sådant som att få balans, få ett förbättrat 
psykiskt och fysiskt tillstånd, få ett kroppsligt och själsligt erkännande eller att se 
livet ljusare, få stödjande hjälp i sin återhämtning och att kunna orka med sin 
sjukdom, samt att komma vidare. 
I kategorin bemötande var det förväntningar om att få ett erkännande, att bli lyssnad 
till, att bli respekterad och hjälpt, att bli bättre bemött än på landstinget, att få 
konsultation av en antroposofisk läkare beträffande andra mediciner, samt att vidga 
sina kunskaper om sin sjukdom. 
I kategorin stresshantering var det förväntningar om minskad stress, att få avkoppling 
och egen tid, eller att få balans och redskap att ”inte rusa i väg”, samt bli av med den 
stress som uppstår i samband med att vara sjuk och ha sänkt funktion. 
Övriga svar var bland annat att få bli utredd beträffande sina problem och vad de 
beror på. En patient hade svaga förhoppningar om att kunna bli friskare. 
 
Svaren på frågan huruvida förväntningarna uppnåtts markerades på en VAS-skala 0-
10 vid mättillfället efter behandlingsomgången: efter avslutande läkarbesök.  Den 
lägsta markeringen var 3,9 och den högsta 10,0. Medelvärdet var 7,8. Den kategori 
där patienternas förväntningar mest hade uppnåtts var ”bli stärkt” med ett medel på 
8,8. Den kategori med lägsta notering var ”smärtlindring” där medeltalet låg på 6,2.  
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Måluppfyllelse 
Svaren på frågan, vid inskrivningen, om vilka mål patienten ville uppnå med 
behandlingen kan delas in i fem stycken huvudgrupper, vilka visas i tabell 11. 
Fyra patienter har ej svarat på frågan, men markerat på skalan vid andra mättillfället, 
efter behandling. En patient har svarat på frågan, men ej markerat på skalan efter 
behandling. En patient har vare sig svarat på frågan eller markerat på skalan.  
 
Tabell 11. Fördelning över patienternas måluppfyllelse. N=20 
Kategori av mål att uppnå Antal svar 

Anges i % (n) 
Bli friskare  55  (11) 
Smärtlindring  40  (8) 
Psykiskt tillstånd  30  (6) 
Sömn  20  (4) 
Stresshantering  15  (3) 
 
 
I kategorin bli friskare var svaren bland annat att nå bästa möjliga allmäntillstånd, att 
må bättre, bli friskare, få både psykiskt och fysiskt välmående, att få balans mellan 
aktiviteter, ta emot en bättre livskvalitet i tillvaron, att få konkreta råd, att få hjälp av 
naturmediciner och jagstärkande terapier, samt att överlag må bättre i både själ och 
kropp, att må bättre med sig själv och tillsammans med andra. 
I kategorin smärtlindring var målen att slippa värk, läka ut, eller att värken 
underlättas, att få mindre smärta, bli smärtfri eller få lättare att möta och hantera 
smärtan, samt kunna acceptera sin sjukdom.  
I kategorin psykiskt tillstånd ville man uppnå mål som att stärka och få bättre 
psykiskt mående, samt att få antroposofiska läkemedel som hjälp till detta.  
I kategorin sömn var målen att kunna sova bättre, samt kunna koppla av före sömn, 
eller uppnå mindre trötthet.  
I kategorin stresshantering var målen att minska stress, bättre stresshantering och bli 
av med inre stress, samt bli av med den stress som uppstår i samband med att vara 
sjuk och ha sänkt funktion. 
Svaren på frågan huruvida målen uppnåtts markerades vid andra mättillfället, efter 
behandling, på en VAS-skala mellan 0 och 10. Medelvärdet var 6,7. Den lägsta 
markeringen låg på 2,0 och den högsta på 10,0. Den kategori där patienterna ansåg 
att målen mest hade uppnåtts var ”bli friskare” där medelvärdet låg på 7,2. Den 
kategori med lägsta medeltalet var ”Psykiskt tillstånd” med ett medel på 5,2.   

 

Patienternas förutsättningar att hantera sin livssituation 
Svaren på frågan, vid utskrivningen; efter behandling om patienten ansett sig fått 
bättre förutsättningar för att hantera sin livssituation markerades på VAS-skala 0-10 
där 0 står för ”Inte alls” och 10 ”I högsta grad” Den lägsta markeringen låg på 3,2 
och den högsta på 10,0. Två patienter har ej markerat på skalan. Medelvärdet för hur 
patienternas ansåg sig ha fått bättre förutsättningar att hantera sin livssituation var 6,9 
(sd. 2,1). Nio markeringar låg under 6,0 och 15 stycken över 6,0.  
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I tabell 12 åskådliggörs medelvärden samt fördelning över till vilken grad patienterna 
ansett att deras förväntningar och mål uppnåtts, samt till vilken grad de ansett sig ha 
fått bättre förutsättningar att hantera sin livssituation.  
 
Tabell 12. Medelvärde och fördelning över patienternas grad av hur förväntningar och mål 
uppnåtts, samt huruvida de ansett sig ha fått bättre förutsättningar att hantera sin 
livssituation. Svaren markerades på VAS-skala 0-10. N=20, N=24 
    
Variabel  

 
Medel 
(SD) 

Fördelning av markeringarna på VAS-skalan.  
anges i % (n) 
  
0 -2,0 

   
 2,1-4,0   

  
 4,1-6,0 

 
6,1-8,0 

 
 8,1-10,0  

Till vilken grad anser du att 
dina förväntningar uppnåtts? 
N=24 

 
7,8 (1,8) 

    
  0 (0)           

  
  4 (1) 

  
 17 (4) 

 
29 (7) 

  
 50 (12) 

Till vilken grad anser du att 
dina mål uppnåtts? N=20 

 
6,7 (2,2) 

    
  5 (1) 

 
15 (3) 

 
 25 (5) 

 
40 (8) 

 
  35 (7) 

Till vilken grad anser du att 
behandlingarna/terapierna lett 
till att du fått bättre 
förutsättningar för att hantera 
din livssituation?  N=24 

 
 
6,9 (2,1)  

    
 
  0 (0) 
      

 
 
  8 (2) 

 
 
29 (7) 
 

 
 
29 (7) 

 
 
 33 (8) 

 

Patienternas egna iakttagelser  
På frågan angående om patienterna har kunnat iaktta några förändringar beträffande 
sitt tillstånd efter behandlingsomgången, har fem patienter svarat nej. Två patienter 
har endast svarat ja, utan vidare beskrivning. En patient har ej svarat vare sig ja eller 
nej. De beskrivande svaren kan delas in i sju stycken huvudgrupper (se tabell 13). 
 
Tabell 13. Fördelning över patienternas egna iakttagelser. N=18 
Kategori av patienternas  
egna iakttagelser 

Antal svar 
anges i % (n) 

Lugnare  50   (9) 
Positivt tänkande  33   (6) 
Sömn  11   (2) 
Stress  33   (6) 
Smärta  28   (5) 
Hopp  22   (4) 
Behandlingstiden  17   (3) 
 
 
Inom kategorin lugnare har patienterna svarat att de blivit lugnare och mer 
avslappnade, fått mer harmoni, kommit mer till sig själv och blivit stärkt, samt 
känner att själ och sinnen får sitt - ”kropp och själ hör ihop”. 
Kategorin positivt tänkande innehöll svar som att: man tycker bättre om sig själv, har 
fått aha- upplevelser och insikter och rätt att ta plats, samt har fått ett mer positivt 
tänkande och känner mindre skuld av att ha en kronisk sjukdom. 
Kategorin sömn innebär att man fått bättre sömn. 
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Inom stresskategorin var svaren att terapierna har varit avstressande och stärkande, 
patienterna känner mindre stress eller klarar stress bättre och kan koncentrera sig på 
en uppgift.  
I smärtkategorin framgick att smärtan blivit mindre, värk och krämpor blivit 
lindrigare, eller att man har fått bättre förutsättningar för att klara av och att kunna 
lindra symptomen tidigare, att det är en nödvändig behandling för att kunna fungera 
utan hjälp och för att kunna klara av de hälsoproblem man fortfarande har. En patient 
som blivit av med smärta uttalar sig med orden ”kan röra mig normalt”.  En annan 
patient tar knappt smärtstillande medicin längre och orkar bättre med sina 
biverkningar från andra mediciner. 
Kategorin hopp innehöll svar som att: man kan ta sin sjukdom med ro, att man fått 
hopp om långsiktig förbättring och att behandlingen kan öppna upp för fortsatt 
läkning. 
I kategorin behandlingstiden har patienterna beskrivit sina upplever under själva 
behandlingstiden. Några nämnde också upplevelser av terapierna för sig.  
Sammantaget var svaren att: kropp och psyke kändes bra och höll i sig ett par dagar 
efter, att det kändes lättare att röra sig. En patient beskrev sina upplevelser som att 
det märkbart påverkade kroppen – ”Jag var väldigt trött under behandlingstiden”. En 
annan patient upplevde mer inspiration i sig under massagen. Ytterligare några citat 
får här påvisa svaren: ”Målningen hjälpte mej att koncentrera mej på en uppgift för 
stunden.” ”Läkeeurytmin har hjälpt mig känna min kropps naturlighet och rätt att ta 
plats.” ”Samtalen ger aha- upplevelser. Insikter som jag bär med mig” 
 

Annat att tillägga  
På enkäten för utskrivningstillfället, där patienterna frågades om de hade något att 
tillägga har sju patienter svarat nej eller inget svar alls. Övriga svar som framkommit 
kan delas in i fem huvudgrupper. (Se tabell 14). 
 
Tabell 14. Fördelning över patienternas svar över annat att tillägga. N=19 
Kategori av annat att tillägga Antal svar 

anges i % (n) 
Bemötande  21   (4) 
Önskar fortsättning  21   (4) 
Alternativ behandling  11   (2) 
Fler antal gånger  16   (3) 
Övrigt  37   (7) 
 
 
I kategorin bemötande framkom att patienterna varit mycket tillfreds med hur de 
blivit bemötta av personalen, med dess professionalitet, förståelse, värme och 
vänlighet. Det nämns bland annat med ord som: ”Förtroendeingivande!” och 
”Värdefull vård i Östergötland!” 
I kategorin önskar fortsättning framkom patienternas önskemål om ny remiss, att få 
fortsätta med terapierna för att kunna ta till sig behandlingarna och att kunna må 
ännu bättre. Även önskemål om gruppsamtal har framkommit. 
Av kategorin alternativ behandling framkom en positiv syn beträffande alternativ till 
sjukvårdens erbjudande och en tilltro till det antroposofiska tankesättet där kropp och 
själ samverkar. 
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I kategorin fler gånger framkom önskemål om längre behandlingstid, med fler 
behandlingar; åtta gånger är för lite. 
I kategorin övrigt framkom önskan om bättre samordning mellan terapitider då det är 
besvärligt med långa restider, att det är dåligt med uppföljning beträffande 
medicinering. Här framkom också att man fått insikt om sin sjukdom och dess 
samband med annan diagnos. Ytterligare poängterades hur värdefull massageterapin 
är för att kunna lindra smärta och att orka vidare. En annan patient uttrycker sin 
tacksamhet mot Landstinget över att ha fått möjlighet till den här vården. Här 
framkom även åsikter om vikten av regelbunden motion och att det saknas 
uppmaningar om det, samt att behandlingarna på Vidarkliniken även borde 
kompletteras med övningar hos sjukgymnast. En patient har inte fullt kunnat ta till 
sig terapierna på grund av tidsbrist i samband med heltidsarbete. 
 
 
 
6   Diskussion  
Integrativ vård/medicin är ett ökande område inom forskningen, där det råder en 
efterfrågan för evidensbaserade studier. Med integrativ vård tar man vara på hela 
människan, patienterna får vara delaktiga i val och beslut tillsammans med läkare. 
Vidarkliniken med dess antroposofiska profil är det enda det enda sjukhuset i Sverige 
som erbjuder integrativ vård. Antroposofisk medicin stämmer väl överens med det 
folkhälsovetenskapliga ämnet som i mycket handlar om ett salutogenetiskt synsätt. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka eventuella hälsovinster hos patienter som 
erhållit integrativ vård, med antroposofisk inriktning, på Vidarklinikens 
öppenvårdsmottagning i Norrköping. 
  
Medelåldern för de 26 patienterna i studiegruppen var ca 55 år. Andelen kvinnor var 
100 %. Vid första mättillfället var medelåldern hos de 34 patienterna också 55 år, 
andelen kvinnor var 91 %.  Det visar en överensstämmelse med övriga AM-patienter; 
i Sverige (Järna) var medelåldern 55 år och andelen kvinnor 90 % (Vidarkliniken, 
2009b) och även med andra länder, enligt HTA-rapporten (Kienle et al.2006), där 
majoriteten av patienterna var kvinnor och medelåldern låg på 30-50år. Ur denna 
HTA-rapport framkommer även att en övervägande del av populationen som söker 
antroposofisk vård tillhör en socioekonomisk grupp med högre utbildning och högre 
inkomstgrad. Vid en jämförelse med patienterna i denna studie kan liknande 
förhållande antas då flertalet yrkeskategorier som förekommit tycks vara sådana som 
kräver utbildning av olika grad. Undersökningar från flera länder enligt SBU (2010) 
visar att övervägande delen av människor som söker olika alternativa metoder 
överlag består av kvinnor och att det främst är högutbildade personer som söker sig 
till KAM (komplementär och alternativ medicin). Någon svensk sammanställning av 
KAM-nyttjare finns ännu ej att tillgå. (SBU, 2010) 
 
En anledning till att fler kvinnor än män söker alternativa och komplementära 
metoder skulle kunna vara att övervägande delen av dessa diagnoser drabbar fler 
kvinnor än män, speciellt vad beträffar sjukdomar i rörelseorganen som smärta, 
fibromyalgi och reumatologiska sjukdomar. Enligt Socialstyrelsen (2009a) tillhör 
sjukdomar i rörelseorganen också den kategori av sjukdomar med högst antal 
långtidssjukskrivningar. Det är dessutom sådana sjukdomar som inte enkelt kan botas 
med den konventionella medicinen. Människor söker då alternativa metoder som ett 
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komplement till den konventionella vården. Även diagnoserna utmattning och 
stressreaktioner är diagnoser som tillhör kategorin långtidssjukskrivna, samt som till 
högre grad drabbar kvinnor än män. Cancer däremot tycks drabba något fler män än 
kvinnor; ca 52 % av männen och 48 % av kvinnor (SBU, 2006; Socialstyrelsen, 
2009b)  
 
Av de diagnoser som förekommit i studiegruppen kan en likhet ses med 
Vidarklinikens slutenvårdspatienter i Järna beträffande förekomst då del gäller 
cancer, smärta- och stressdiagnoser. Om man ser till antalet vårdtillfällen under 2009 
(Vidarkliniken 2009b) för slutenvården så har kategorierna smärta och fibromyalgi 
utgjorts med 23 % (av totalt 620 vårdtillfällen). I denna studie utgörs en 
sammanslagning av de båda diagnoserna med 50 %, vilket kan tolkas som att 
öppenvården passar bra som uppföljande rehabilitering för dessa diagnosgrupper. 
Hälften av patienterna i denna studie har dessutom tidigare erhållit vård på 
Vidarkliniken i Järna. 
 
 
 
6.1  Resultatdiskussion    
Resultaten beträffande förändring av arbetsgrad och sjukskrivning visade endast få 
förändringar. Att en förbättring ändock kunde ses för fem patienter kan tolkas som 
att den antroposofiska vården på Norrköpings öppenvårdsmottagning givit 
förbättrade hälsoresultat för dessa patienter. 
 
Att ingen signifikant skillnad kunde påvisas för den hälsorelaterade livskvaliteten 
(EQ-5Dindex) eller det totala hälsotillståndet (EQ-VAS) kan bero på ett för lågt antal 
deltagare i studien, eller relativt små förändringar för flertalet av patienterna.  
 
En notering kan göras att för över hälften av patienterna kunde ingen förändring ses 
på EQ-5D index, vilket i sig inte behöver vara likvärdigt med att ingen förändring 
skett, då man vet att EQ-5D har lägre sensibilitet för små förändringar. Så gäller 
bland annat för diagnosen hypertoni (Wenemark, Kristenson & Noorlind Brage, 
2004), vilken förekommit i denna studie, där tre av fyra med den diagnosen hade 
oförändrat indexvärde. Positivt är dock att av de tolv patienterna som hade ett 
förändrat värde var 75 % till ett förbättrat värde. Intressant är också att för 
dimensionerna (EQ-5D) ökade markering för svarsalternativ 1 med 38 % från första 
till andra mättillfället; det vill säga en förbättring från måttliga eller svåra problem 
till inga problem. 
 
För drygt hälften av de 20 patienterna med förhöjt värde på EQ-VAS, påvisades 
synbara förbättringar, med 10-58 steg på skalan, vilket kan ses kan ses som ett 
positivt resultat av det totala självskattade hälsotillståndet för dessa patienter. 
Märkligt är att tre patienter med försämrat index, med försämringar i dimensionen 
”Smärta” ändå hade förbättrats vid en eller två dimensioner, samt ökat EQ-VAS med 
mellan 25-30 steg. Dessutom ansåg patienterna att deras förväntningar blivit 
uppnådda med markering mellan 6,5-10,0 på skalan (0-10), samt att de även fått 
bättre förutsättningar att hantera sin livssituation. Även de patienter med 
smärtdiagnos som inte förbättrats i den dimensionen ansåg sig ha fått bättre 
förutsättningar att klara sin livssituation. Majoriteten av dessa patienter har även ökat 
sitt totala hälsotillstånd. Detta överensstämmer med resultat från flertalet större 
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antroposofiska studier (Hamre et al. 2004; 2007d; Carlsson et al. 2004; Kienle & 
Kienle 2010) där man kunnat påvisa signifikanta förbättringar vid kroniska 
sjukdomstillstånd, samt förbättring av patienters livskvalitet och ökning det 
själskattade hälsotillståndet. Även vid jämförelse med konventionell vård har man 
kunnat se en signifikant högre förbättring gällande livskvalitet för AM-patienter 
(Hamre et al. 2007a) 
 
Vid en jämförelse Vidarklinikens slutenvård. (Vidarkliniken, 2009b) där signifikanta 
förbättringar kunde påvisas av både patienternas självskattade hälsotillstånd (EQ-
VAS) och den hälsorelaterade livskvalitén (EQ-5Dindex) för patienter med 
stressdiagnoser kan en likhet ses vid denna studie beträffande det fysiska tillståndet 
och för patienter med stressdiagnoser/besvär vilket framgår av de öppna svaren då 
sex patienter svarat att de känner sig mindre stressade och kan koncentrera sig bättre. 
Även de nio svaren där patienterna påtalar hur de upplever sig lugnare i både kropp 
och själ visar på ett förbättrat tillstånd för dessa patienter. 
Patienternas förväntningar och mål har också bland annat varit att få ett förbättrat 
fysiskt- och psykiskt tillstånd, samt bättre sömnkvalitet. På frågorna om huruvida 
dessa patienters förväntningar och mål uppfyllts visas även här ett medelvärde på den 
högra delen av skalan. 
 
Bäst resultat i denna studie påvisades för de åtta patienterna med förbättrade resultat i 
fyra och fem variabler, där övervägande delen av värdena förändrades från låga till 
höga, samt för fem av de nio patienterna med förbättrade resultat i tre variabler, där 
synbart förbättrade värden kunde ses i fysiskt- och psykiskt tillstånd, samt vid det 
totala hälsotillståndet (EQ-VAS) för hälften av patienterna. Här fanns även de 
patienterna med förbättrat läge beträffande arbetsgrad, sjukskrivning och 
arbetsträning. 
 
Sammantaget visades bästa resultat för patientgruppen med diagnos sömnbesvär. 
Därefter följer patienter med diagnoser stress/kris och depression/ångest. Dessa 
patienter ansåg sig också i mycket hög grad ha fått bättre förutsättningar att hantera 
sin livssituation, samt mål och förväntningar uppnådda till högre grad än medeltalet 
för hela studiegruppen. Även hos patienter med diagnoserna cancer, fibromyalgi och 
utmattning visades positiva resultat; främst för diagnoserna cancer och fibromyalgi 
där drygt 70 % av patienterna visade på både förbättrade resultat och stor 
uppfyllelsegrad av uppnådda mål, förväntningar och bättre förutsättningar. Sämst 
resultat visades för patienterna med diagnoserna multipel skleros och reumatoid 
artrit, men även här visades tillfredsställelse i hög grad vid uppnådda mål, 
förväntningar och bättre förutsättningar. 
 
Beträffande patienter med smärtdiagnos/besvär kunde både förbättrade och 
försämrade tillstånd ses. Att tre patienter förbättrat sitt tillstånd i den dimensionen 
(EQ-5D) ses positivt. Negativt är dock att fyra patienter har försämrat tillstånd, samt 
att det är den dimensionen med högst antal markeringar för svarsalternativ 2 och 3 (= 
måttliga och svåra problem). Att smärta är ett komplext och svårbotat problem är väl 
känt (SBU, 2006). De patienter som i denna studie har försämrat eller oförändrat 
tillstånd i EQ-5D dimension ”Smärta” har ändå erhållit förbättrade resultat i andra 
dimensioner och variabler. Diskussioner kan föras runt de hälsovinster som erhållits 
trots försämrat smärttillstånd. Enligt SBU:s (2010) granskningar riktas vissa 
rehabiliteringar till både minskad sjukskrivningsgrad och ökad livskvalitet för 
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patienter med långvarig smärta. Andra rehabiliteringar utgår från ett 
delaktighetsperspektiv där patienterna skall få möjlighet att lära sig hantera smärtan, 
vilket kan medföra att patientens eventuella rädsla och eller ångest för smärtan kan 
minska, vilket i sig kan leda till ökad smärtintensitet som en följd av patientens 
ökade delaktighet i sitt liv. Här ställer sig även SBU (2010) frågandes om ett 
försämrat smärttillstånd kan vara ett bra eller dåligt resultat.  Enligt SBU (2006) är 
smärtupplevelser som är förenade med emotionella och psykologiska reaktioner 
svåra att mäta på ett objektivt sätt. Studier har bland annat visat att kognitiv 
beteendeterapi med coopingstrategier för att hantera smärta givit positiva resultat. 
Även multimodala insatser, med ett helhetsperspektiv där medicinska och sociala 
åtgärder integreras har visat på positiva resultat beträffande minskad sjukskrivning 
och återgång till arbete (SBU, 2006). Senare forskning tyder dock att på att 
multimodala insatser inte leder till minskad smärta eller ökad aktivitetsförmåga då 
det gäller vardagssysslor och socialt liv (SBU, 2010). Däremot leder 
beteendemedicinsk behandling till större förbättring av aktivitetsförmågan. Även 
fysisk aktivitet/träning, samt manuella och fysikaliska behandlingar visar var för sig 
positiva resultat på lång sikt.(SBU, 2010) 
Ett behov föreligger dock att fastställa bästa möjliga behandling för patienter med 
dessa smärtbesvär. Ett mer individanpassat omhändertagande och även mer satsning 
där primärvården kan erbjuda beteendemedicinska behandlingar som inkluderar 
fysisk träning skulle enligt SBU (2010) kunna leda till tydliga förbättringar för 
patienter med smärtbesvär. Fler studier som ger djupare kunskap om olika 
multimodala insatser och effekter på lång sikt behövs, samt även studier som belyser 
såväl patientens upplevelser av den vård de erhållit som behandlingsresultat och 
hälsoekonomiska aspekter. (SBU, 2010) 
 
Svaren på frågorna angående huruvida patienternas förväntningar och mål uppnåtts 
visade ett medelvärde som låg på den högra delen av skalan, vilket kan påvisa att 
patienterna över lag är nöjda. Framförallt kunde detta ses på markeringarna för hur 
förväntningar uppnåtts där cirka 80 % av patienterna har markerat mellan 7,0- 10,0 
på skalan.  Att förhållandet mellan hur mål och förväntningar uppnåtts påvisade ett 
tydligt linjärt samband kan dock förklaras med att svaren på dessa frågor i mycket 
liknade varandra. 
 
Även svaren på frågan där patienterna markerat om och i vilken grad de ansett att  
behandlingarna lett till att de fått bättre förutsättningar att hantera sin livssituation, 
ger svar på patienternas tillfredsställelse, där 50 % av patienterna markerat mellan 
7,0 och 10,0 på en 10-gradig skala och cirka 40 % har markerat mellan 5,0 till 6,9. 
Här visas också ett linjärt samband mellan huruvida patienten ansett sig ha få fått 
bättre förutsättningar och hur målen uppnåtts vilket kan tolkas som bra resultat, då 
svaren på dessa frågor var för sig också hade ett positivt medelvärde.  
 
Bästa sambandet mellan de olika variablerna sågs här mellan sömn- och den fysiska 
skalan. Detta kan tolkas som att bättre sömn leder till bättre fysiskt tillstånd och vice 
versa, vilket också stöds av forskning (Åkerstedt, 2010) inom detta område, som 
påvisat att fysisk aktivitet är ett av de vanligaste korrelaten till sömnkvalitet, samt att 
sömnen är också en av de mest grundläggande faktorerna för våra 
återhämtningsfunktioner. Åkerstedt (2010) nämner dessutom att lätt motion anses ha 
bäst effekt för sömnkvalitén, vilket man kanske bör anamma, speciellt då synpunkter 
framkommit inom detta i denna studie.  
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Samtliga resultat som framkommit gäller endast för patienter i denna studie, för 
kvinnor i åldern vars medelålder ligger på 55 år och som innehar dessa diagnoser och 
kombinationer. Hur andra hälsovinster på samhällsnivå – ekonomiska hälsovinster 
kan uppnås i detta sammanhang kan endast spekuleras i.  
 
 
 
6.2  Metoddiskussion  
Kvantitativa studier finns relativt få av inom ämnet integrativ medicin. En kvantitativ 
studie kan ge mätbara resultat i siffror och eventuellt användas som underlag för 
olika beslutsfattare. Mätinstrumentet EQ-5D har här använts, då det är ett väl 
etablerat mätinstrument som håller både god reliabilitet och validitet. Det har även 
används för att validera andra mätinstrument, (Garcia-Campayo, Pascual. Alda & 
Gonzalez Ramirez, 2007).  
 
Valet att använda EQ-5D som mätinstrument grundade sig på att använda samma 
instrument som används på Vidarklinikens slutenvård. 
 
EQ-5D är framtaget för att vara enkelt att fylla i, samt inte ta någon större tid i 
anspråk, vilket kan passa väl i denna situation där patienterna kommer för att träffa 
läkare och inte är förberedda på någon annan uppgift, vilket då kan upplevas som ett 
stressmoment för patienten. EQ-5D är också ett instrument som ofta används till 
underlag för hälsoekonomiska studier (Anell, 2009), vilket man om man så önskar 
skulle kunna gå vidare med i denna studie.  
 
Vid granskningar som genomförts på livskvalitetsinstrumentet EQ-5D har det 
framkommit att instrumentet väl återger hälsobesvär och de flesta sjukdomar, så som 
förväntas. Det kan skilja sjuk från frisk. I jämförelser som gjorts med 
livsstilsinstrumentet SF-36 ser man många likheter, men även vissa olikheter.  
Båda instrumenten fungerar mycket väl som breda hälsomått och kan klart urskilja 
sjuka från friska. Vid frågorna om smärta och uppskattning av hälsotillstånd skiljer 
sig EQ-5D från SF-36 där EQ-5D endast har en fråga vardera. EQ-5D har både 
smärta och besvär som gemensam punkt. SF-36 har smärta uppdelat på två frågor. 
Fördelen med EQ-5D enkäten kan vara att även andra besvär förutom smärta kan 
komma fram här. Beträffande det upplevda hälsotillståndet har EQ-VAS en 
gemensam skala för det totala hälsotillståndet. SF-36 har frågorna om uppskattat 
hälsotillstånd uppdelat i tre områden; fysiskt välbefinnande, psykiskt välbefinnande 
och socialt välbefinnande. Detta medför att SF-36 kan ge ett mer nyanserat resultat 
av upplevt hälsotillståndet än EQ-5D. (Wenemark, Kristenson & Noorlind Brage, 
2004; Erica, Luetkin, Haomiao, Jia & Marte R Gold, 2004)  
 
Kritik har dock förekommit beträffande EQ-5D enkäten, då den endast mäter större 
förändringar (Anell, 2009). Så gäller bland annat för diagnoser som hypertoni och 
magbesvär (Wenemark, Kristenson & Noorlind Brage, 2004). 
Behovet av att enkäten är anpassad för rätt befolkning anses också nödvändig, vilket 
konstaterats vid en studie med kines-amerikanska primärvårdspatienter (Erica et al. 
2004). 
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Då EQ-5D endast mäter större förändringar och har stora skalsteg konstruerades 
ytterligare två enkäter för att få ett vidare perspektiv (en för inskrivningstillfället och 
en för utskrivningstillfället) för detta tillfälle som ett komplement till EQ-5D, där 
man kan fylla i det fysiska och psykiska tillståndet för sig, samt även sömnkvalitet. 
Även öppna frågor togs med för att ge både bredd och djup i studien. VAS-skalor 
användes för att ge patienterna möjlighet att enkelt kunna svara/ange var de tyckte att 
de befann sig, samt för att få ett enhetligt mått att utgå från. VAS-skalor har också 
visat sig vara ett mycket bra sätt att mäta självupplevd hälsa, då ett tydligt samband 
har påvisats mellan självrapporterad hälsa och mortalitet (Faresjö & Åkerlind, 2005).  
 
Resultaten från EQ-5D kan ge en fingervisning om patienternas hälsotillstånd. 
Variablerna på de andra enkäterna visade ej alltid enhetliga resultat som för EQ-5D 
vilket kan tolkas som att ett mer nyanserat resultat framkom. Flertalet patienter 
visade på positiva resultat på EQ-5D, men kunde samtidigt ha negativa resultat på en 
eller flera av variablerna på de andra enkäterna och vice versa. Att dessutom ha med 
öppna frågor visade sig ge en ännu mer komplett bild av patienternas resultat. Flera 
av de öppna svaren överensstämde även med de kvantitativa resultaten. 
Vid en jämförelse mellan EQ-5D index, EQ-VAS och skalorna för sömn, fysiskt och 
psykiskt tillstånd visade det sig finnas visst linjärt samband (r = 0,44 – 0,68), med 
undantag för förhållandet mellan EQ-5Dindex och den psykiska skalan (r =0,29). 
Förhållandet mellan EQ-VAS och den psykiska skalan var däremot högre (r = 050). 
Möjligen kan det vara så att patienternas psykiska tillstånd framgår mer med 
mätinstrumentet EQ-VAS än med EQ-5D. Den variabel EQ-5D index hade mest 
samband med var det fysiska tillståndet (r =0,58). Även andra studier har kunnat 
påvisa samband mellan dessa variabler (Wolfe, Michaud, Li & Katz, 2010). 
  
Då behandlingstiden varit varierande för de olika patienterna har även 
korrelationsanalys utförts för att undersöka hur detta kan ha påverkat resultaten.  Här 
kunde inte något påtagligt samband ses vare för EQ-5D index (r = 0,14) eller EQ-
VAS (r = 0,26). Det vill säga behandlingstiden påverkar inte resultaten. Då tiden 
mellan sista behandlingstillfället och det avslutande läkarbesöket ibland kan vara upp 
till över 40 dagar och i enstaka fall 200 dagar kan man inte med säkerhet veta om 
något inträffat där emellan som skulle ha kunnat påverka resultatet. Ett ytterligare 
mättillfälle vid terapiavslut skulle kunna ge svar på denna fråga. Syftet med denna 
studie var dock att studera resultat utifrån hela behandlingskonceptet. 
 
Validitet och reliabilitet är ej prövat för tilläggsenkäterna. Vid jämförelser av öppna 
frågor relaterat till svar på VAS-skalor och korrelation med andra variabler, anser 
författaren det föreligga en god validitet för dessa enkäter. Studiens reproducerbarhet 
anses hög då material och tillvägagångssätt är väl dokumenterat. En svarsfrekvens på 
100 % kunde uppnås då författaren lämnat enkäterna personligt. 
 
Det faktum att några patienter ej svarat på frågorna vid första mättillfället, före 
behandling, men ändå markerat att förväntningar och mål uppnåtts vid mättillfället 
efter behandling kan tolkas som att patienterna inte kom ihåg vad de svarat vid första 
mättillfället. Frågan kan uppstå hur pass tillförlitliga svaren är vid andra mättillfället 
för dessa två frågor. En diskussion kan föras huruvida patienten skall ha möjlighet att 
få se enkäten från första mättillfället då de svarar på enkäten vid andra mättillfället. 
Svaren från de öppna frågorna vid mättillfället efter behandling, där patienten själv 
kunnat göra tillägg och beskriva eventuella förändringar som behandlingen tillfört, 
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stärker dock påståendet att mål och förväntningar uppfyllts, samt att patienterna över 
lag är mycket nöjda med den antroposofiska vården de erhållit i Norrköping.  
 
Antalet deltagare i studien är lågt, vilket medför svårigheter att erhålla statistiskt 
signifikanta skillnader. Resultaten får här ses som individuella resultat. Ytterligare 
problem är att kontrollgrupp saknas. Det vill säga en med gängse behandling till 
exempel inom primärvården. Denna studie kan därmed ses som en pilotstudie. 
 
Som praktikant på Vidarklinikens öppenvårdsmottagning i Norrköping har det varit 
en tillgång för författaren att ha blivit insatt i vården och de olika terapierna på 
mottagningen. Att författaren även har arbetat med registrering och utskick av EQ-
5D enkäter från Vidarklinikens slutenvård i Järna har också varit en fördel då 
författaren varit väl förtrogen med mätinstrumentet och därmed kunnat förklara 
enkäten för patienten. Något som kan ha varit av betydelse att endast ett bortfall 
förekom, då en patient ej markerat godtagligt. 
 
Författaren har dock ej medverkat vid några terapier eller läkar/sjuksköterskemöten, 
utan endast haft kontakt med patienten i samband med enkätutlämnandet och därmed 
har ej någon risk förekommit för författarens påverkan av något resultat eller 
tolkning av dessa.  
  
 
6.3  Avslutande synpunkter 
Smärtbesvär är ofta ett komplext problem där studier visat positiva resultat med 
multimodala insatser, beteendemedicinska insatser, samt med fysisk aktivitet/träning, 
manuella och fysikaliska behandlingar var för sig.  
Bästa resultat tros enligt SBU (2010) erhållas vid beteendemedicinsk behandling i 
kombination med fysisk aktivitet/träning. SBU (2010) föreslår en ökad satsning på 
individnivå, samt studier med multimodala insatser inom primärvården. 
 
En framtida studie inkluderande patienter med smärtbesvär, som erhåller 
antroposofisk vård/behandling inom primärvården torde vara givande, då man kunnat 
se signifikanta resultat vid fysiskt tillstånd i denna studie, samt att antroposofisk vård 
innehåller flera olika terapier med bland annat kognitiv psykoterapi, biografisk 
samtalsterapi, massage, konst och rörelseterapi.  
 
Ett behov föreligger av hälsoekonomiska studier inom komplementärmedicin. Ett 
internationellt projekt, med hälsoekonomiskt perspektiv, inom RAND (Researce and 
development) har nyligen påbörjats och skall resultera i bättre redskap för vårdgivare 
och beslutsfattare att kunna jämföra olika hälsoinsatser. Projektgruppen arbetar även 
med att få fram ett bredare sätt att se på evidens. (Vidarkliniken, 2011) 
 
En större studie utförd vid Norrköpingsmottagningen, där även hälsoekonomiska 
aspekter tas upp borde vara av intresse, samt att kunna följa en patientgrupp under 
flera behandlingsomgångar, likt den vårdkedja som ingår i Vidarklinikens 
vårdprogram. Intressant vore också en uppföljning av patienterna i denna studie. 
Underlag finns här för en eventuell framtida studie. Flertalet av patienterna har också 
svarat ja på frågan om vi får ta kontakt med dem igen. 
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7  Slutsats  
Patienterna i denna studie visade stor tillfredsställelse med den vård och behandling 
de erhållit, samt med bemötandet från personal. Patienternas förväntningar och mål 
har till hög grad blivit uppnådda. Majoriteten av patienterna ansåg sig ha fått bättre 
förutsättningar att hantera sin livssituation, samt att de blivit friskare, vilket också de 
mätbara resultaten kunde påvisa. Positivt är också det att en del patienter har ökat sin 
arbetsförmåga eller grad av arbetsträning, eller är på väg ut i arbetsträning. 
Sammantaget kan detta påvisa att hälsovinster kan uppnås för dessa patienter. 
 
Av variablerna hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D), totalt hälsotillstånd (EQ-VAS), 
sömnkvalitet, fysiskt tillstånd och psykiskt tillstånd kunde hälsovinster främst ses för 
patienternas självskattade totala hälsotillstånd, EQ-VAS, där majoriteten av 
patienterna visade förbättrade resultat. Signifikant förbättrade resultat visades vid det 
fysiska tillståndet. Sömnkvalitet och psykiskt tillstånd visade en trend till förbättring. 
Vid de olika dimensionerna, EQ-5D, påvisades en markant förbättring av tillstånd 
från svåra och måttliga problem till inga problem.  
 
Vid analys av diagnoserna var för sig kunde bästa resultat ses hos patienter med 
sömnbesvär. Därefter följer diagnoserna stress/kris och depression/ångest. 
Positiva resultat visades även för patienterna med diagnoserna cancer, fibromyalgi, 
reumatoid artrit, utmattning och hypertoni, samt för patienter med smärtdiagnoser. 
Patienter med smärtbesvär visade även negativa förändringar, bland annat i form av 
ökad smärtintensitet 
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Bilaga 1 
 
* Naturläkemedel, Homeopatiska läkemedel och Antroposofiska läkemedel 
 
Naturläkemedel utgörs av beståndsdelar från mineral -växt – eller djur –riket.  
Karaktäristiskt för naturvårdsprodukter är att de bearbetas så lite som möjligt. (SOU 
1989:60) 
 
Enligt läkemedelsverkets bestämmelser får naturläkemedel inte vara alltför 
bearbetade, beståndsdelarna kan utgöras av en växt- eller djurdel, bakteriekultur, 
mineral, salt eller saltlösning. 
Naturläkemedlen är receptfria och avsedda för egenvård, men de måste godkännas av 
läkemedelsverket för att få säljas. De säljs på apotek och får även säljas fritt i 
handeln. (Läkemedelsverket 2007) 
 
 
Homeopatiska läkemedel utgörs av substanser från växt- djur- eller mineralriket. De 
utspädes i flera omgångar för att få fram olika mönster i molekylsammansättningar. 
De utspädes antingen i mjölksocker eller i alkohol. Ju högre potentiell utspädning - 
desto starkare verkan. 
Preparaten blandas antingen genom rytmisk skakning under en viss tid, eller då det 
gäller metaller genom rivning under en timme. (SOU 1989:60. Carlgren 1980) 
Det är dock inte endast den potentiella utspädningen som verkar avgörande utan dess 
läkande krafter som frigörs vid potentiering, pulverisering och skakning. Med denna 
metod sker ett frigörande av naturämnets inneboende läkekraft. 
Inom homeopatin utgår man från principen att ”lika botar lika”. Sjukdomsbilden och 
läkemedlet ses som identiska med varandra och de homeopatiska läkemedlen består 
av samma substans som framkallat sjukdomen och dess symptom, dock i mycket hög 
förtunning och i minsta möjliga dos. Läkemedlet påverkar därmed organismen att 
övervinna sina felaktiga krafter och går således bakom symptomet för att bota 
sjukdom. (Wolff 1977) 
 
De homeopatiska läkemedlen skall från och med 1 juli, 1993 registreras hos 
läkemedelsverket för att få säjas i Sverige. De skall ha tillverkats enligt vedertagna 
homeopatiska metoder. Det finns gränser för grad av utspädning relaterat till 
produktens stamdel och vid receptbelagda läkemedel. De får endast användas 
utvärtes eller intagas oralt och de ska vara säkra.  
Någon indikation, effekt, eller användningsområde får ej anges. 
Ett frilistat homeopatikum får under en övergångsperiod säljas utan föregående 
registrering. (Läkemedelsverket 2008) 
 
 
Antroposofiska läkemedel utgörs av enkla extrakt från växt- djur- eller mineralriket, 
samt metaller i bearbetad form. Då läkemedlen framställs ur växtriket utgår man från 
hela växtens samverkande effekt, ej en viss rent framställd substans. (SOU 1989:60) 
De växtbaserade läkemedlen tillverkas i olika faser. I första fasen plockas växten och 
man låter den dö innan den finfördelas för att sedan eventuellt göra ett vätskeutdrag, 
som sedan utspädes i vatten eller alkohollösning. I den andra fasen, försätts flaskan 
med vätskan av en skakning med virvlande rörelser. Därefter får den vila i en minut 
eller mer, beroende på flaskans storlek. De antroposofiska läkemedlen kan likt de  
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homeopatiska även utspädas potentiellt. Vid varje ny utspädning upprepas de tre 
faserna.(Carlgren, 1985) 
  
Enligt det antroposofiska synsättet finns ett släktskap mellan naturens förlopp och 
processer i människans inre. Den antroposofiska läkekonsten genomskådar den 
mänskliga organismens jämviktsförhållande i förhållande till naturens 
jämviktsförhållande, med dess uppbyggande och nedbrytande krafter. Man tar 
tillvara på växtens sammanhängande funktion och dess verksamma krafter. De 
antroposofiska läkemedlen är tänkta för att stärka människans organ eller funktion, i 
stället för att motverka sjukdom och symptom. Man tar även tillvara på olika 
metallers egenskaper, med dess samspel och verkan på olika funktioner och 
processer hos människan. För att göra en metall eller ett mineral mottagligt genom en 
växt gödslas växten med metallsaltet ifråga och går senare till kompost. På så sätt 
aktiveras metallen i den växt som står i samspel med det/de organ hos människan 
som behöver aktiveras. Även val av rätt växt är av betydelse. Hänsyn tas till huruvida 
växten är mottaglig för just denna metall eller mineral. Som exempel kan nämnas 
brännässlans egenskaper. Brännässlan är en järnrik växt, som både påverkar och 
påverkas av järnet (därav dess aggressivt brännande karaktär). Behandlar man växten 
med järn under växttiden så stimuleras denna dubbla förmåga. Det är just de här 
specifika förmågorna hos växterna man vill ta vara på vid den antroposofiska 
läkemedelsframställningen.(Wolff, 1977) 
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Bilaga 2. Hälsoenkät EQ-5D 
 
 
 
Markera, genom att kryssa i en ruta i varje nedanstående grupp (så här 
), vilket påstående som bäst beskriver Ditt hälsotillstånd i dag. 
 
 
 
Rörlighet 
Jag går utan svårigheter    
Jag kan gå men med viss svårighet    
Jag är sängliggande    
 
 
Hygien 
Jag behöver ingen hjälp med min dagliga hygien, mat eller påklädning   
Jag har vissa problem att tvätta eller klä mig själv    
Jag kan inte tvätta eller klä mig själv    
 
 
Huvudsakliga aktiviteter (t ex arbete, studier,  
hushållssysslor, familje- och fritidsaktiviteter) 
Jag klarar av mina huvudsakliga aktiviteter      
Jag har vissa problem med att klara av mina huvudsakliga aktiviteter    
Jag klarar inte av mina huvudsakliga aktiviteter    
 
 
Smärtor/besvär 
Jag har varken smärtor eller besvär    
Jag har måttliga smärtor eller besvär    
Jag har svåra smärtor eller besvär    
 
 
Oro/nedstämdhet 
Jag är inte orolig eller nedstämd    
Jag är orolig eller nedstämd i viss utsträckning    
Jag är i högsta grad orolig eller nedstämd    
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Till hjälp för att avgöra hur bra eller 
dåligt ett hälsotillstånd är, finns den 
termometer-liknande skalan till höger. 
På denna har Ditt bästa tänkbara 
hälsotillstånd markerats med 100 och 
Ditt sämsta tänkbara hälsotillstånd 
med 0. 
 
Vi vill att Du på denna skala markerar 
hur bra eller dåligt Ditt hälsotillstånd 
är, som Du själv bedömer det. Gör 
detta genom att dra en linje från 
nedanstående ruta till den punkt på 
skalan som markerar hur bra eller 
dåligt Ditt nuvarande hälsotillstånd är. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditt  
nuvarande 

hälsotillstånd 

9 0 

8 0 

7 0 

6 0 

5 0 

4 0 

3 0 

2 0 

1 0 

100 

Sämsta 
tänkbara 
tillstånd 

0 

Bästa 
tänkbara 
tillstånd 
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VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING                          
INSKRIVNING   
 
 
 
1) På vilket sätt har du sökt dig hit?                                               

 
   Via remiss         Privat       
 
  Annat:__________________________________ 
 
 
 
 
2) Har du tidigare använt dig av Antroposofisk vård/behandling?            

 
    Ja            Nej            Vet ej                                                                                                              
 
 
 
 
3) Om du tidigare fått antroposofisk vård/behandling, var det då?        
 
 Via remiss                Privat         
 
Annat:__________________________________ 
 
 
 
 
4) Var har du fått denna vård?                                                  
 
   I Norrköping          I Järna          
 
   Annat ställe, nämligen: __________________ 
 
 
 
 
5) Om du tidigare sökt vård för dina besvär. Vad?                   
 
   Skolmedicinsk           Alternativ                 Både skolmedicin  
       vård                            behandling                och  annat:_____________________       
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Markera med ett kryss på följande skalor hur du upplevt den senaste veckan. 
  
 
6) Hur upplever du att din sömn fungerar just nu?  
   
     0                                                            5                                                          10 

     
Sover mycket dåligt                                                                            Har mycket god sömn   
 
 
 
 
7) Här kan du markera hur du upplever ditt fysiska och psykiska tillstånd var för sig. 
 
 a) Mitt fysiska tillstånd just nu? 
 
     0                                                             5                                                          10 

      
 mycket dåligt                                                                                       mycket bra 
 
 
 
 b) Mitt psykiska tillstånd just nu 
 
      0                                                            5                                                          10 

      
 mycket dåligt                                                                                       mycket bra 
 
 
 
8) Vilka förväntningar har du inför behandlingen? 
____________________________________________________________________ 
    
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
9) Vilka mål vill du uppnå med behandlingen? 
 ____________________________________________________________________ 
    
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING 
UTSKRIVNING  
 
  1) Vilka terapier och mediciner har du fått under behandlingstiden? 
 

    Rytmisk massage  
    Presselmassage  
    Konstterapi 
    Samtalsterapi 
    Läkeeurytmi 
    Antroposofisk medicin 
    Skolmedicin 
    Annat, nämligen _______________________________________________ 
 

  2) Har behandlingarna fortlöpt regelbundet?   
 

  Ja, (ange tätheten, t.ex. varje vecka, varannan vecka…):_________________  
        Nej 

  I stort sett 
  Egen kommentar: _______________________________________________ 

 
 
 
  Markera med ett kryss på följande skalor hur du upplevt den senaste veckan. 
 
  3) Hur upplever du att din sömn fungerar just nu? 
    
         0                                                            5                                                          10 
        
 Sover mycket dåligt                                                                           Har mycket god sömn                                                                                      
 
 
  4) Här kan du markera hur du upplever ditt fysiska och psykiska tillstånd var för       
      sig. 
 
  a) Mitt fysiska tillstånd just nu 
 
      0                                                             5                                                          10 

       
 Mycket dåligt                                                                                       Mycket bra 
 
 
  b) Mitt psykiska tillstånd just nu 
 
        0                                                            5                                                          10 

       
 Mycket dåligt                                                                                       Mycket bra 
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   5) Har dina förväntningar på behandlingen (totalt sett) uppnåtts? 

 
           0                                                            5                                                          10 

          
       Inte alls                                                                                           I högsta grad 
 
 
  6) Anser du att dina mål med behandlingen (totalt sett) uppnåtts?       
       
          0                                                            5                                                          10 

         
     Inte alls                                                                                            I högsta grad 
 
 
    7) Anser du att behandlingarna/terapierna lett till att du fått bättre förutsättningar  
         för att hantera din livssituation?  
        
         0                                                            5                                                          10 

        
     Inte alls                                                                                            I högsta grad 
 
 
 
8) Har du själv kunnat iaktta några förändringar i ditt tillstånd?        Ja       Nej 
    Om du svarat Ja, beskriv gärna hur behandlingen påverkat dig och din sjukdom.                  
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
9) Något du vill tillägga?  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
      
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
10) Eventuellt kan det bli aktuellt med uppföljning av studien. 
      Får vi då ta kontakt med dig igen?  
     JA 
     NEJ 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Information till patienter på Vidarklinikens mottagning i 
Norrköping  
– angående enkätstudie och examensuppsats 
 
 
Mitt namn är Inger Nestor och jag skriver på en examensuppsats i 
folkhälsovetenskap. 
Jag skriver om antroposofisk medicin och vill be Dig svara på några enkla frågor. 
 
Jag praktiserar på Vidarklinikens mottagning i Norrköping bl.a. med att registrera  
svar från enkäten EQ-5D, som används på Vidarklinikens slutenvård i Järna. 
EQ-5D är en enkät som mäter livskvalité och består av fem frågor med vardera tre 
svarsalternativ, samt en VAS-skala där man markerar sitt upplevda hälsotillstånd. 
Med hälsotillstånd menas här det totala hälsotillståndet: såväl fysiska, själsliga och 
andliga/existentiella aspekter. 
EQ-5D är ett väl vedertaget och validerat livskvalitetsinstrument framställt av en 
internationell forskargrupp och används såväl i Sverige som i andra länder, både 
inom och utanför Europa.  
 
I min studie kommer jag, utöver användandet av EQ-5D enkäten, även undersöka 
vilka personer som uppsöker antroposofisk vård i Norrköping samt registrera bl. a. 
bostadsort, ålder, kön, besvär/diagnos. 
Vi har här på mottagningen i Norrköping även formulerat några kompletterande 
frågor som vi ber Dig svara på. Det är frågor som kan ha betydelse för utvärdering av 
vår verksamhet. 
 
All information behandlas konfidentiellt och det är naturligtvis helt frivilligt att delta 
i undersökningen. Du svarar endast på de frågor du själv vill. 
 
Syftet är att kunna jämföra patientens hälsotillstånd vid inskrivningen och efter 
avslutad behandling i samband med utskrivningen.  
 
Du kommer alltså att få fylla i enkäterna och de kompletterande frågorna vid första 
läkarbesöket och vid det avslutande läkarbesöket.  
 
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Inger Nestor; projektassistent och Vidarklinikens mottagning i Norrköping, tfn 011-
28 87 70 
 
Om du har frågor kan du även kontakta projektledare Karin Lilje; Kvalitet & 
Utveckling på telefon 08/551 509 43 eller karin.lilje@vidarkliniken.se 
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