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Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka graden och kvaliteten av informationen gällande kost 

och fysisk aktivitet som ges av sjukvården till patienter med diagnosen Ankyloserande 

spondylit. Vidare undersöktes om det fanns ett samband mellan graden av fysisk aktivitet 

samt kostval hos patienter med Ankyloserande Spondylit och mängden information som getts 

av sjukvården. Ytterligare undersöktes om det fanns samband mellan graden fysisk aktivitet 

samt kostval och hur de uppskattade sitt välmående. 

Metod 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie där populationen är individer diagnostiserade med 

Ankyloserande Spondylit. Urvalet har skett med hjälp av bekvämlighets- och 

tillgänglighetsurval. En elektronisk enkätundersökning delades ut till populationen med hjälp 

av sociala medier, totalt inkom 130 svar. Svaren på enkäten samlades in och kodades om till 

siffror för att kunna analyseras i SPSS. Analysmetoderna som användes var deskriptiv 

statistik, variansanalys, t-test samt korrelationssamband.  

Resultat 

81 % av de som svarade hade fått information om fysisk aktivitet och kostval kopplat till sitt 

sjukdomstillstånd. Det var 42,5% som ansåg att de hade fått tillräcklig information och 57,5% 

som upplevde att det inte varit tillräckligt. Medelvärdet på hur mycket information de fått om 

kost var 2,8 och medelvärdet för kvaliteten på informationen var 2,9. I samma fråga fast 

gällande fysisk aktivitet var medelvärdet 7,4 och medelvärdet för den kvaliteten var 6,8. Det 

fanns en skillnad mellan hur mycket information de hade fått om fysisk aktivitet och hur 

många minuter högintensiv fysisk aktivitet de utförde per tillfälle (p = 0,009). Skillnader 

kunde hittas mellan hur mycket information de fått om kost och fiberintag (p = 0,03). De som 

hade skattat lågt på enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) drack mindre alkohol per 

tillfälle (p=0,02). Skillnader kunde inte hittas mellan hur mycket information de fått om kost 

och livsmedel som exkluderats ur kosten. 

Slutsats 

Populationen i denna studie hade fått mycket information om fysisk aktivitet men inte om 

kost. Kvaliteten på informationen om fysisk aktivitet ansågs vara relativt hög och kvaliteten 

om kost låg. De som hade fått lite information om fysisk aktivitet var fler minuter 

högintensivt fysiskt aktiva. De som mådde bättre i sjukdomsförloppet drack mindre alkohol 

per tillfälle.  
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1  Inledning    
Ankyloserande spondylit eller Bechterews sjukdom är för många ett okänt område. Det är en 

relativt ovanlig reumatisk sjukdom som man inte ofta hör talas om så länge man inte är 

berörd. För den som drabbats av Ankyloserande Spondylit tar sjukdomen upp stor del av livet 

då symptomen styr vardag och välmående. Även närstående personer blir mycket involverade 

i allt vad sjukdomen innebär. Sjukdomstillståndet kan ge många olika symtom, vilka kan 

hämma den vardagliga aktiviteten. En del är sjukskrivna på grund av smärtor medan andra 

kan arbeta som vanligt utan några större hinder. Symtomen kan alltså variera mycket från 

person till person, men också förändras över tid.  

 

Vi ville ta reda på hur patienter med denna diagnos blivit bemötta av sjukvården gällande 

behandling genom fysisk aktivitet och kostval. Är den hjälp som finns för patienter med 

Ankyloserande Spondylit tillräcklig, och kan man eventuellt förbättra den? Vi ville ta reda på 

vad patienter får för information gällande fysisk aktivitet och kost kopplat till behandling av 

Ankyloserande spondylit. Vi ville också undersöka om det fanns patienter som upplevde att 

den information som getts inte räckte till och hur en förbättring kring detta skulle kunna 

utveckla behandlingsmetodiken vid denna reumatiska sjukdom. 

 

Det är väl känt att fysisk aktivitet och en god kosthållning har goda effekter på kroppen. 

Beteendeförändringar på dessa områden kan ha en god effekt vid en reumatisk eller 

autoimmun sjukdom och i sin tur möjligtvis minska den medicinering som idag används. 

Detta är ingenting som vi kommer att kunna uttala oss om i denna studie men förhoppningsvis 

kan det inspirera andra att fortsätta arbetet kring Ankyloserande spondylit och reumatism. 

 

Ytterligare ett mål med denna studie var att väcka intresse för utveckling i behandling av 

Ankyloserande spondylit kopplat till fysisk aktivitet och kost. Det finns idag ett brett underlag 

på att fysisk aktivitet är gynnsamt i behandlingen för Ankyloserande Spondylit samt andra 

reumatiska sjukdomar. Däremot finns det inte lika mycket forskning som stödjer att en viss 

kosthållning är bättre för att lindra sjukdomens symtom. Vår förhoppning är att denna studie 

ska väcka intresset för vidare forskning inom området och inspirera till utveckling av 

behandlingen för Ankyloserande spondylit. 
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1.1  Begreppsförklaring  

Hälsa beskrivs enligt WHO som “ hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. (WHO 

1948)  

 

(AS) Ankyloserande spondylit, tidigare Bechterews sjukdom är en inflammatorisk, reumatisk 

ryggsjukdom som angriper leder, muskelfästen och senor. Sjukdomen kan efter 5-10 år leda 

till skador på skelettet då nybildning av skelett kan skapas i bland annat sacro-iliaca-lederna 

och mellan kotorna i ryggen. Vanliga symtom vid sjukdomen är smärta, nedsatt rörlighet, 

morgonstelhet och minskad ork. Sjukdomen kan även angripa andra organ som ögon, lungor, 

hud, hjärta men också perifera leder. Förekomsten av Ankyloserande Spondylit uppskattas 

ligga på ca 0,25 - 0,5 % av sveriges befolkning. (Socialstyrelsen 2012, s. 34 f.) 

 

De generella riskfaktorerna för Ankyloserande Spondylit är ålder, genetik och kön. Några 

andra riskfaktorer som innefattar livsstil eller socioekonomi eller dylikt finns inte känt. 

Vanligen är debutåldern mellan 20-30 år och man drabbas sällan av sjukdomen efter 45 års 

ålder. Av de som drabbas av ankyloserande spondylit är det två till tre gånger vanligare att 

män drabbas än kvinnor. Genetiken tros spela en stor roll i sjukdomen trots att man inte har 

fastställt orsaken till uppkomsten av sjukdomen.  

 

I sjukdomen reumatoid artrit finns en stor riskfaktor som enligt ny forskning kan svara för 20 

procent av uppkomsten och det är rökning. Liknande underlag finns inte för ankyloserande 

spondylit men tros ändå spela en roll även för det sjukdomstillståndet. (Socialstyrelsen 2012, 

s. 35) 

 

HLA står för Human Leucocyte Antigen och översätts till antigen från människan på våra vita 

blodkroppar. Ett antigen är något som kroppen inte känner igen och kan uppfatta som 

främmande. DNA uppsättningen av HLA B27 genen har en större prevalens hos patienter 

med Ankylosrande Spondylit (Bechterew) och Reiters syndrom. Varför detta förekommer är 

okänt. Friska personer kan också bära på HLA B27 genen och inte märka av det, prevalensen 

av genen hos befolkningen är 8-14 % medan 90 % av Ankyloserande Spondylit/Bechterew 

patienterna bär på genen. (Claesson 2011) 
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Ankyloserande spondylit tillhör gruppen av autoimmuna sjukdomar. Autoimmun innebär att 

kroppen vill angripa sina egna celler och att de sedan skapar antikroppar mot det säregna 

ämnet. Kroppen misstar sina egna celler för främmande ämnen och angriper dem. 

(Vårdguiden 2017-05-03)  

 

Begreppet sjukvård kommer i denna uppsats att betyda den vårdinrättning som diagnostiserar, 

behandlar och följer upp patienter med Ankyloserande Spondylit. Detta ska göras av en 

reumatolog. 

Immunoglobulin är ett protein som tillverkas av plasmacellerna i kroppen. Produktionen av 

dessa antikroppar ökar när kroppen utsätts för bakterier, virus eller infektioner. De fem 

huvudgrupperna av immunoglobulin som tillverkas av kroppen är A, G, M, D, E men IgG är 

den vanligaste. När man har brist på immunglobulin är kroppen mer utsatt att drabbas av 

infektioner. (Fasth 2015)  

MET är en förkortning för Metabolic Equivalent Task och är ett slags mått på fysisk aktivitet. 

En MET är lika med den energin som går åt för en frisk vuxen i vilotillstånd. Vid exempelvis 

en rask promenad beräknas energiåtgången vara fyra gånger högre än vid vila och uppskattas 

därför som 4 METs. Olika aktiviteter har därmed olika MET-värden. (FYSS 2008) 

1.2  Bakgrund 

1.2.1  Fysisk  aktivitet 

FYSS beskriver fysisk aktivitet som något som främjar hälsan och minskar risken för 

kroniska tillstånd som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar. Det minskar även risken för en förtida 

död samt bygger upp och/eller bibehåller en önskad fysisk kapacitet. För att erhålla dessa 

fördelar så bör man enligt FYSS uppfylla de minsta av de allmänna rekommendationerna. 

(FYSS 2015) 

 

1.2.1.1  Fysisk  aktivitet  för  reumatiker  

En aktiv livsstil med regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för så kallade 

livsstilssjukdomar. Exempel på dessa sjukdomar kan vara högt blodtryck, hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes, övervikt, benskörhet samt ångest och depression. Som reumatiker 
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ökar risken att drabbas utav någon eller några av dessa följdsjukdomar. (Reumatikerförbundet 

2017-02-28) 

 

Vetenskapen pekar på att träning och fysisk aktivitet kan ha god inverkan på reumatiska 

tillstånd. Med anledning av bättre kondition och en starkare kropp ökar livskvaliteten då de 

vardagliga aktiviteterna förenklas. Fysisk aktivitet har även visat sig ha goda effekter på 

smärtsymtom då kroppens egna smärtlindringssystem aktiveras, bland annat tack vare 

utsöndringen av endorfiner som sker vid träning. (Ibid) 

 

Fysisk aktivitet i måttlig till medelhög intensitet har även förmågan att sänka inflammatoriska 

tillstånd i kroppen samt öka immunförsvarets kapacitet. Dessa effekter tros också vara viktiga 

för förebyggandet av autoimmuna tillstånd. Vidare verkar det som om bukfett har ökad 

inflammatorisk verkan på kroppen. Regelbunden aerob aktivitet minskar fettväven på kroppen 

och i synnerhet överflödigt bukfett. Ytterligare effekter av regelbunden fysisk aktivitet är ett 

förbättrat antioxidantförsvar, som i sig minskar förekomsten av fria radikaler. Detta leder till 

vidare minskning av inflammationsgraden i kroppen. (FYSS 2015) 

 

Det verkar inte finnas några tecken på att måttlig fysisk aktivitet skulle vara skadligt för 

reumatismen på något sätt. Beroende på hur långt gånget sjukdomstillståndet är hos patienten 

bör den fysiska aktiviteten anpassas i intensitet. Alltså bör en läkare ha gett klartecken innan 

träning påbörjas på en högre intensitet. (Ibid) 

 

1.2.1.2  Fysisk  aktivitet  för  personer  med  Ankyloserande  Spondylit  

Förutom de ovan nämnda fördelarna med fysisk aktivitet finns det ytterligare riktlinjer för 

Ankyloserande Spondylit. För att motverka framåtlutande hållning hos personer som 

diagnostiserats med Ankyloserande Spondylit rekommenderas att träna upp de muskler som 

motverkar detta. Alltså bör både rörlighet och styrka övas i områdena kring axlar och rygg. 

Dessutom är det viktigt att göra detsamma runt höfter och bäcken för att minska stelhet. 

(Reumatikerförbundet 2017-02-28)  

 

Remiss från läkare ska ges till personer med Ankyloserande spondylit och i samråd med 

sjukgymnast ska de få ta fram ett träningsprogram som skall utföras i 30 minuter 5 gånger per 

vecka. Utöver detta så rekommenderas även patienter med Ankyloserande Spondylit att 
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genomföra bassängträning 1-2 gånger per vecka. Uppföljning av träningseffekten ska göras av 

sjukgymnast och läkare. (Internetmedicin 2017-03-14) 

 

1.2.2  Diagnostisering  av  Ankyloserande  Spondylit  

Diagnostisering av Ankyloserande Spondylit bör ske av en reumatolog vid en reumatologisk 

mottagning. Detta kan alltså inte ske av en allmänläkare. För att få komma till en reumatolog 

krävs en remiss från vårdcentral eller att man gör en egen vårdbegäran och skickar in.  

 

För att fastställa en diagnos bör minst fyra av de fem följande diagnoskriterierna vara 

uppfyllda. Om dessa uppfylls är det omkring 80 % risk att personen har Ankyloserande 

Spondylit. (Reumatikerförbundet 2017-02-28) 

 

Diagnoskriterierna är enligt Reumatikerförbundet: 

•   Korsryggssmärta som kommit smygande och är starkast under efternatten. 

•   Morgonstelhet. 

•   Stelhet efter att ha suttit stilla länge. Stelheten och smärtan minskar med fysisk 

aktivitet. 

•   Symtom som hållit i sig över tre månader. 

•   Ålder under 40 år (gäller män) när besvären började. 

Om fyra av fem kriterier är uppfyllda testas personen vidare genom att bland annat 

undersöka hud och leder samt lämna blodprov. Graden av inflammation i kroppen 

undersöks genom att testa C-reaktivt protein, snabbsänka och vanlig sänka. Ytterligare 

testas blodvärdena samt lever- och njurvärden. (Ibid) 

Förutom ovan nämnda tester sker en röntgenundersökning på ländrygg och bäcken. Vid en 

sådan undersökning kan det framgå om det har skett en förbening i sacro-iliaca-lederna 

samt mellan L-kotorna. En eventuell påvisad förbening stärker diagnosen, dock är det inget 

diagnoskrav då personen kan ha Ankyloserande Spondylit utan några förändringar på 

röntgen. Exempelvis då Ankyloserandre Spondylit upptäcks i ett tidigt skede. (Ibid) 

1.2.3  Behandling  av  Ankyloserande  Spondylit  

Sjukdomstillståndet behandlas dels farmakologiskt, det vill säga med 

inflammationsdämpande bland annat NSAID-preparat, symptomlindrande och 



6 

 

sjukdomsmodifierande läkemedel. NSAID- preparat står för Non Steroid Antiinflamatoric 

drugs. Både antireumatiska och biologiska läkemedel kan användas förutom de 

smärtstillande. I vissa svåra fall kan även reumakirurgi vara förekommande. 

(Reumatikerförbundet 2017-02-28)  

Behandlingen innefattar även regelbunden fysisk aktivitet, dock sker träningen på eget 

ansvar. Genom att utföra fysisk aktivitet på en kontinuerlig basis kan de sjukdomsrelaterade 

besvären minska. (Socialstyrelsen 2012) 

Socialstyrelsen beskriver hur man vid insjuknande av Ankyloserande Spondylit bör börja med 

sjukgymnastik och rehab träning så snart som möjligt för att minska symptomen. Detta skall 

påbörjas snabbt för att personen i fråga ska kunna återskapa den kapacitet och förmåga som 

behövs för att kunna leva ett så smärtfritt liv som möjligt. Träningen syftar både till att öka 

rörligheten i lederna samt att bibehålla styrka i muskulaturen. (Socialstyrelsen 2012, s. 34) De 

menar på att handledd träning kan minska aktivitetsbegränsningar och öka den fysiska 

förmågan.  (Socialstyrelsen 2012, s. 38) 

 

Rekommendationerna gällande fysisk aktivitet från Socialstyrelsen är att “ hälso- och 

sjukvården bör erbjuda handledd rörelseträning och konditionsträning till personer med 

ankyloserande spondylit”. (Ibid) 

 

1.2.4  Kost  och  reumatiska  sjukdomar    

Hos en del personer som lever med en reumatisk sjukdom har det visat sig vara positivt att 

göra en livsstilsförändring vad gäller kost. På Reumatikerförbundets hemsida kan man läsa 

om olika kosthållningar som personer med reumatiska tillstånd har upplevt minska 

inflammationer och ledsymtom. Här kan man läsa om vegansk kosthållning, medelhavskost 

samt eliminationsdieten. (Reumatikerförbundet 2017-02-28) 

I en studie gjord av Karolinska Institutet i Stockholm kom man fram till att patienter med 

reumatoid artrit som åt en vegansk diet hade lägre nivåer av det farliga kolesterolet LDL, 

lägre vikt och BMI i jämförelse med en vanlig diet. Man kunde också se att dessa patienter 

hade förhöjda mängder av naturliga antikroppar. Den veganska dieten som de undersökte 

innehöll ett högt intag av grönsaker, frukt, rotfrukter och nötter. Slutsatsen som drogs var 
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att man tros kunna minska risken för åderförkalkning och inflammation för patienter med 

reumatoid artrit genom att applicera en vegansk diet. (Reumatikerförbundet 2017-05-03) 

Mycket råd finns om kost som tros kunna förbättra sjukdomstillståndet för patienter med 

reumatisk sjukdom men i dagsläget finns det få rekommendationer med fastställda 

vetenskapliga bevis. Det krävs mer omfattande forskning på detta område för att sjukvården 

skall kunna utforma en konkret konstplan för dessa patienter. (Reumatikerförbundet 2017-

05-03) 

Exempel på några av dessa rekommendationer är eliminationsdieter där man undviker en 

eller flera allergener så som gluten, mjölkprotein och sojaprotein utan att nödvändigtvis ha 

en allergi mot dessa. En annan form av eliminationsdiet som tros kunna ge snabb effekt vid 

Reumatoid artrit och Ankyloserande spondylit är att ha korta fasteperioder. Dessa perioder 

kan vara upp till 7-10 dagar. Även om detta upplevs hjälpa under fastans gång så kommer 

symptomen tillbaka när de återgår till en vanlig diet igen. (Reumatikerförbundet 2017-05-

03) 

Patienter med Ankyloserande spondylit ska i samråd med dietist skapa en kostplan för att 

reglera förhöjt BMI och eventuella patologiska blodfetter. (Internetmedicin 2017-03-14) 

Se forskningsläget för mer detaljerad beskrivning av forskning på området kost kopplat till 

reumatiska sjukdomar.  

1.3  Forskningsläget  kring  reumatism  kopplat  till  kost  och  fysisk  
aktivitet 
I studien “Specific and aspecific sports activities of patients with Bechterew's disease” som 

publicerades i tidskriften Die Rehabilitation redan år 1997 har författarna tagit reda på vad 

personer med ankyloserande spondylit har för vanor vad gäller fysisk aktivitet. Falkenbach et 

al (1997) presenterar att fysisk aktivitet har en god inverkan för sjukdomens fortskridande och 

allra helst bör aktiviteten utföras enligt specifika riktlinjer för just detta sjukdomstillstånd. I 

resultaten presenteras att 29% av deltagarna utförde sjukdomsspecifika övningar men 39% av 

populationen hade inte fått några instruktioner om hur de bör utföra fysisk aktivitet någon 

gång under de senaste fem åren. I slutsatsen föreslår de bättre information, och därmed 

motivation, till patienterna för att främja utförandet av fysisk aktivitet hos personer med 

ankyloserande spondylit. (Falkenbach et al. 1997) 
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Det kan vara av fördel att göra en förändring i kosten för vissa personer som lider av 

reumatiska tillstånd. Bevis för detta har tagits fram i studien Hafström et al 2001 “A vegan 

diet free of gluten improves the signs and symptoms of rheumatoid arthritis: the effects on 

arthritis correlate with a reduction in antibodies to food antigens.” som publicerades i 

Rheumatology (Oxford) år 2001. I studien har man tagit 66 patienter med aktiv reumatoid 

artrit och slumpvis delat in dem i två grupper. Under ett års tid fick den ena gruppen äta 

vegansk, glutenfri kost medans den andra gruppen fick äta en välbalanserad icke-vegansk 

diet. Undersökningar av de båda grupperna blev utförda på samma standardiserade sätt vid 

start samt vid månad 3, 6 och 12. Hos de patienter som svarade på kostförändringen i vegan-

gruppen kunde man se att nivån av Immunglobulin G (IgG) antikroppar sjönk. Med anledning 

av det menar författarna på att det kan vara en fördel att modifiera maten för vissa Rematois 

artrit patienter då immunoreaktiviteten minskar mot vissa livsmedels antigener som alltså 

tagits bort ur kosten. (Hafström et al. 2001) 

År 1996 publicerades en studie av Ebringer et al. (1996) i tidskriften Clinical rheumatology 

som beskriver hur personer med Ankyloserande Spondylit inte bara bär på antigenen HLA- 

B27, utan även har höga nivåer av serum IgA under de aktiva faserna av sjukdomen. 

Författarna menar att det är indikation på att mikrober från tarmfloran agerar över slemhinnan 

i magen. (Ebringer et al. 1996) 

Vidare pekar studien på att Klebsiella bakterier har två molekyler som innehåller liknande 

antigener som HLA-B27 och dessa mikrober har funnits i avföringsprover som har samlats in 

från patienter med Ankyloserande spondylit. Dessa patienter har även Chrohns-liknande 

skador i blindtarmsregionen samt höjda nivåer av specifika antikroppar mot 

Klebsiellabakterier. Klebsiellamikroberna, som hittas i tarmfloran, kan vara sjukdomens 

triggande faktor. Därför bör det vara en fördel att reducera tarmfloran i behandlingen av 

Ankyloserande Spondylit. (Ibid) 

 

Mikrober i tarmfloran behöver stärkelse för att växa och därför är det en fördel att reducera 

intaget av stärkelse genom mat. Med anledning av detta är rekommendationen att äta lite eller 

inga råvaror som består av stärkelse så som bröd, pasta, potatis eller kakor. Låg-stärkelse-

dieten har testats på både friska individer såväl som patienter med Ankyloserande spondylit. 

Det visade sig att ett lågt intag av stärkelse leder till mindre mängd serum IgA hos både friska 
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individer och patienter med Ankyloserande spondylit. Ytterligare kunde man även se att 

patienterna fick mindre inflammatoriska symptom. (Ibid) 

 

En studie som behandlade antiimflammatorisk kost för patienter med rematiod artrit 

publicerades år 2002 av Adam et al. Syftet med studien var att undersöka om 

antiinflammatorisk kost och intag av omega 3 tillskott hade någon effekt på svullna leder hos 

patienter med rematoid artrit. 68 patienter med diagnosen delades in i två grupper med 34 

personer i varje där den ena gruppen fick äta en traditionell västerländsk diet och den andra en 

antiinflammatorisk diet. De som åt den antiinflammatoriska dieten fick ett intag av högst 

90/mg arakidonsyra per dag som är en fleromättad omega 6-syra. Utöver detta så fick 

patienter från båda grupperna placebo piller eller omega-3 kapslar. Resultatet blev att de som 

åt en antiinflammatorisk diet och placebopiller hade en minskning i svullna leder med 14 % 

och de  på en antiinflammatorisk diet som även åt omega- 3 kapslar istället för placebo fick en 

minskning med 28 % i jämförelse med de som åt en västerländsk diet som fick en minskning 

med 11 %.  Slutsatsen var att en antiinflammatorisk diet minskar svullnaden i leder och är 

därför lämpligt för patienter med rematoid artrit.  Studien visar också starka argument på att 

omega -3 tillskott är till en fördel för att dämpa inflammation i leder. (Adam et al. 2002) 

 

I en studie publicerad av O’Dwyer et al. (2017) ville man undersöka den fysiska aktivitetens 

bidragande faktor för ökad funktion hos AS patienter. Studiedesignen var RCT (Randomised 

controlled-trial) och man undersökte 40 vuxna med diagnosen Ankyloserande spondylit på 

stabil medicinering utan andra fysiska hinder.  Interventionsgruppen fick under 3 månader ett 

skräddarsytt program samt konsultationer för att öka motivationen för fortsatt träning. 

Kontrollgruppen fortsatte som vanligt och fick ingen träning eller konsultation. Mätmetoderna 

inkluderade accelerometer och enkäter vid början, mitten och slutet av interventionen. De 

faktorer som mättes var ryggrads mobilitet, allmäntillstånd, livskvalitet, om man kunde få in 

fysisk aktivitet som en rutin, fysiska funktionen kopplat till Ankyloserande spondylit besvär 

och den allmänna fysiska funktionen. Det man kom fram till var att ryggradsmobiliteten, den 

upplevda livskvaliteten och hälsoeffekterna från fysisk aktivitet ökade signifikant hos 

interventionsgruppen efter 3 månader. (O’Dwyer et al. 2017)   

 

En studie utfördes av Swärdh (2013) på Karolinska Institutet i Stockholm där man behandlade 

olika aspekter av coaching eller handledning inom sjukgymnastik för patienter med 

Reumatoid Artrit. Det framkom i studien att de som var sjukast upplevde en stor förbättring 
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efter en intervention av fysisk aktivitet. Man kunde inte se att förbättringen hos patienterna 

var långvarig då de föll tillbaka i gamla mönster efter interventionens slut. Det visade sig att 

det var viktigt för dessa patienter att hitta ett samspel mellan vårdare och patient där de 

tillsammans kom fram till en plan för en ihållande beteendeförändring. (Swärdh 2013) 

 

 

Med anledning av detta har vi som intresse att göra en studie i nutid för att kartlägga hur 

fysisk aktivitet och kostvanor hos patienter med Ankyloserande spondylit ser ut i dagsläget 

samt om dessa får tillräcklig information om ämnet från vården.  

1.4  Syfte  och  frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka graden och kvaliteten av informationen gällande kost och 

fysisk aktivitet som ges av sjukvården till patienter med diagnosen Ankyloserande Spondylit. 

Vidare undersöks om det finns ett samband mellan graden av fysisk aktivitet samt kostval hos 

patienterna och mängden information som ges av sjukvården samt hur de skattar sitt 

välmående.  

 

1.   Har patienterna fått information av vården angående kost och fysisk aktivitet kopplat 

till AS samt är den tillräcklig enligt patienterna?  

2.   Finns det något samband mellan graden av fysisk aktivitet hos patienter med AS och 

den information som ges av vården?  

3.   Finns det något samband mellan de kostval som patienterna gör och information de får 

av vården kring kost i samband med AS? 

4.   Finns det något samband mellan de kostval som patienterna gör och det sammanlagda 

värdet för BASDAI? 

5.   Finns det något samband mellan graden av fysisk aktivitet som patienterna utför och 

och det sammanlagda värdet för BASDAI? 

 

2.  Metod      

2.1  Metodval 
Det metodval som använts i studien är en kvantitativ metod eftersom att målet var att nå en 

större population. Eftersom det inte är någon intervention inblandad och mätningen endast 
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skedde vid ett tillfälle är studien utformat som en tvärsnittsstudie. (Hassmen & Hassmen, s. 

85) 

 

Studien utgår från en induktiv metod och har alltså ingen hypotes som den grundar sig i. Med 

hjälp av observationer och data kommer vi eventuellt kunna dra generella slutsatser som i sin 

tur kan skapa en teori. (Hassmen & Hassmen, s. 70) 

 

2.2  Urval 

Urvalet som använts i studien är primärt ett bekvämlighets- eller tillgänglighetsurval. Vad 

detta innebär är att man riktar sig mot en given population för att snabbt få tag på passande 

deltagare till studiens syfte. (Hassmen & Hassmen, sid 109) 

 

Populationen som undersöktes var en väldigt specifik patientgrupp där alla har en diagnos i 

Ankyloserande Spondylit eller Bechterews sjukdom. Begränsningen i detta gör att studien har 

riktats mot forum och grupper där alla har en gemensam nämnare, just denna diagnosen. På 

grund av detta har det varit lätt att få tag i den tänkta målgruppen.  

 

En nackdel med denna typ av urval är att det sällan är den mest representativa 

deltagargruppen. Detta är på grund av att alla finns på samma ställe av en och samma 

anledning vilket gör att det finns risk för bias då spridningen är väldigt begränsad. Om vi hade 

undersökt något annat där behovet av spridning hade varit större så hade vi sannolikt valt en 

annan urvalsmetod. I detta fall är kriterierna så specifika vilket gör att denna urvalsmetod 

passar bra. (Ibid) 

 

Snöbollsurval har också använts då grundpopulationen ombetts att sprida enkäten vidare till 

passande individer med samma diagnos. Genom denna typ av urval finns möjlighet att nå en 

ännu bredare population med samma grundkriterium. (Ibid) 

 

2.3  Population 

Den population som vi vände oss till var vuxna kvinnor och män i alla åldrar med diagnosen 

Ankyloserande Spondylit eller Bechterews sjukdom. De vi valde ut är medlemmar från två 
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forum/grupper på hemsidan Facebook där den gemensamma nämnaren är diagnosen 

Ankyloserande spondylit/Bechterew.  

 

Det enda kriteriet för att medverka i studien var att de skall ha den diagnos som eftersöks. Det 

hade varit naturligt att specificera egenskaperna hos populationen ännu mer om syftet med 

studien hade berört en bredare målgrupp. Då patientgruppen är väldigt specifik så blev det 

svårt att begränsa efter exempelvis ålder och kön. På grund av detta valdes att undersöka både 

kvinnor och män i spridda åldrar och olika bakgrunder för att kunna uttala oss om samband 

mellan deras levnadsvanor, sjukdomsförlopp och information de fått eller inte fått från 

sjukvården. 

 

2.4  Datainsamling 

En onlinebaserad webbenkät skapades och bearbetades under januari 2017 med hjälp av 

existerande frågeformulär och index. Delar plockades ut för att forma olika block som 

behandlade flera kategorier i enkäten. De delar som enkäten bestod av var allmän 

information, sjukvårdens roll, Bath Ankylosning Spondylitis Funktional Index (BASFI), Bath 

Ankylosning Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI), International Physical Activity 

Questionaire (IPAQ) och kostval. Se nedan för mer information om respektive enkät. 

 

Den färdigställda enkäten skickades ut 6 februari 2017 genom att en webb-länk lades ut i två 

olika facebookgrupper, ”Bechterews sjukdom/syndrom/ankyloserande spondylit eller 

pelvospondylit” samt ”ASbra mat och träning”. 

 

I delen om sjukvårdens roll var målet att ta reda på om deltagarna hade fått information från 

sjukvården gällande fysisk aktivitet och kostval för att behandla deras sjukdomstillstånd. 

Utöver detta undersöktes också om informationen som getts varit tillräcklig samt om god 

information eventuellt tros påverka sjukdomsförloppet. Den här delen av enkäten var inte ett 

redan existerande formulär utan skapades specifikt för denna studie. 

 

BASFI är en förkortning av Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index och skapades av 

reumatologer, fysioterapeuter och forskare tillsammans med patienter med Ankyloserande 

Spondylit. Efter noga bearbetning tog man fram 8 frågor som behandlade aktivitet kopplat till 

den funktionella förmågan hos patienterna, man lade även till två frågor som behandlade 
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allmäntillståndet. Användningsområdet för detta index var att kunna bedöma den fysiologiska 

funktionen hos patienter med Ankyloserande Spondylit. Frågorna besvaras med hjälp av en 

skala mellan 1-10 och medelvärdet av resultaten ger sedan ett index som indikerar hur fysiskt 

funktionell patienten är. (Calin et al. 1994) 

 

BASDAI står för Bath Ankylosing Spondylitis Disease Index och är precis som BASFI ett 

mätverktyg för att utvärdera sjukdoms aktiviteten hos patienten. Både BASDAI och BASFI 

skapades i Bath, England därav namnet Bath i namnet. Personen får svara på sex frågor där 

man får uppskatta ett ungefärligt värde mellan ett och tio. Resultatet läggs sedan ihop och och 

delas med fem för att få ut ett index på hur bra eller dåligt patienten mår i sin sjukdom. Man 

delar med fem på grund av att den sista frågan (nummer 6) ställs på ett annat sätt än en 10 

gradig skala. (Garret et al, 1994) 

 

IPAQ är ett internationellt frågeformulär som behandlar fysisk aktivitet. IPAQ står för 

International Physical Activity Questionnaire och används ofta för att mäta mängden 

vardagsaktivitet, fysisk aktivitet och stillasittande. Det finns olika varianter av IPAQ men vi 

valde att använda oss av en kortversion som bara hade två frågor per del. För att kunna 

använda sig av resultaten av IPAQ så måste man konvertera värderna till MET som sedan 

läggs ihop till ett totalt värde för alla frågor. (The Ipaq) 

 

Den sista delen bestod av kostrelaterade frågor som speglade personens vardag och senaste 

månad. Frågor om alkohol och tobak förekom också inom denna del. Dessa frågor togs ur 

Gymnastik- och Idrottshögskolans hälsoenkät. 

 

Enkäten låg ute i fyra veckor och stängdes sedan ner för besvarande. Enkäten besvarades av 

totalt 129 personer varav 103 (79,8%) deltagare var kvinnor och 26 (20,2%) män. Hela 

enkäten bestod av 58 frågor varav några av dem föll bort beroende på hur frågan innan 

besvarades. Exempelvis om deltagarna svarade nej på en fråga så kunde de bli ombedda att gå 

vidare till fråga 5. 
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2.5  Statistisk  analys   

All data bearbetades först i Microsoft Excell och kodades med siffror innan bearbetning i 

SPSS där sedan alla statistiska analyser utfördes. Den första frågeställningen besvarades 

enkelt med deskriptiv statistik där siffrorna presenterades och svarade för sig själva. I den 

deskriptiva statistiken presenterades medelvärden, standardavvikelse, p-värde (<0,05) samt 

min och max värden. 

 

För att påvisa samband så användes korrelationsanalyser Pearson och Spearman.  För att 

påvisa skillnader mellan olika grupper användes variansanalys (Anova). Detta tillät oss att 

jämföra ett utfall, exempelvis svaren på enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) med flera 

förklaringsvariabler som hur mycket fysisk aktivitet de utförde och hur mycket grönsaker de 

åt etc.  För att jämföra skillnaderna mellan de som svarat högt eller lågt i exempelvis 

BASDAI användes oberoende T-test för att se om skillnader fanns mellan de två grupperna 

och variablerna som de jämfördes med exempelvis frågorna om alkoholvanor. BASDAI 

delades då upp i två grupper där 1-5 blev grupp 1 och 5-10 grupp 2. I dessa analyser delades 

variablerna in i undergrupper som nämnt ovan för att resultatet skulle bli mer talande och 

lättare att jämföra. Exempelvis delades svaren från en skala mellan 1-10 in i tre grupper där 

de som hade skattat lågt hamnade i grupp 1 och de i mitten grupp 2 och de som skattat högt 

grupp 3. 

 

Detta gjordes inte på alla frågor men i analyserna med hur mycket information de fått samt 

analyserna med enkäten om sjukdomsförlopp (BASDAI) krävdes detta för att det skulle bli 

lättare att få ut ett tydligt resultat. Detta var på grund av att frekvensen för vissa 

svarsalternativ var för låg för en statistisk analys.  

 

I andra fall när endast två variabler eller flera jämfördes med varandra för att undersöka 

förekomsten av samband så användes bivariata korrelationsanalyser Pearson eller Spearman. 

 

2.6  Etiska  aspekter 

De etiska aspekterna som tagits hänsyn till i studien är konfidentialitet, anonymitet, nyttjande 

och samtycke. I samband med utskick av enkäten medföljde en text som förklarade för 

deltagarna exakt vad deras medverkan innebar samt att deras svar behandlades konfidentiellt. 
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I texten stod även tydligt vad svaren var tänkta att användas till samt vad syftet med studien 

var. (Vetenskapsrådet 2002) 

 

Enkäterna skickades ut online vilket innebar att personernas identiteter förblev anonyma samt 

att namn, adress och personnummer inte inkluderades i enkäten. Genom att personerna valde 

att medverka och svara på enkäten så hade vi deras samtycke att använda deras svar till det 

som svaren var tänkt att användas till. Skulle vi däremot ha använt oss av samma data vid en 

annan undersökning så skulle vi inte längre ha personernas samtycke om vi inte konsulterade 

dem först. (Ibid) 

 

När datahanteringen behandlades konfidentiellt så innebar det att ingen annan än vi och vår 

handledare hade tillgång till de enskilda svaren samt att de inte försvarades på en offentlig 

eller allmän plats där någon utifrån kunde komma i kontakt med insamlad data. All data 

sparas i ett år efter att den samlats in och den fortsätter att behandlas konfidentiellt under den 

perioden. (Ibid) 

 

I texten som medföljde enkäten stod även beskrivet att deltagarna när som helst kunde avbryta 

deltagandet om de ville utan angiven orsak. Enkäten var helt och hållet frivillig och varje 

enskild person ansvarade för sitt medgivande i samband med att de skickade in sina svar. 

(Ibid) 

 

2.7  Bortfall   

Datainsamlingen har skett i form av enkäter som delats på sociala medier till en bestämd 

population. Eventuellt externt bortfall är svårt att mäta eftersom individerna själva har fått 

välja att svara på undersökningen. Detta till skillnad från om enkäter hade skickats ut enligt en 

adress- eller maillista. I det fallet hade det varit mätbart vilka som valt att inte svara. Med 

anledning av detta räknar vi det externa bortfallet som obefintligt i denna studie. 

 

Det interna bortfallet är stort på en del frågor i undersökningen. I en enkel bortfallsanalys 

framgår det att det framförallt är på följande frågor som är omöjliga att besvara om de svarat 

“nej” på tidigare ställd fråga. Detta är alltså en del av enkätkonstruktionen och räknas inte 

med i internt bortfall. (Hassmén & Hassmén, s. 100) 
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På övriga frågor var det interna bortfallet som mest 6 %. Det betyder att som mest 6 % av de 

som varit med i undersökningen valt att inte svara på frågorna av okänd anledning. 

 

2.8  Reliabilitet  och  Validitet 

För att öka validiteten och reliabiliteten så genomfördes en pilotstudie på det första utkastet av 

enkäten. En pilotstudie  kan användas i början av en studie för att undersöka om det framgår 

tydligt vad man vill ta reda på samt om enkäten är begriplig och väl utformad. (Hassmén & 

Hassmén) 

 

Enkäten i pilotstudien skickades ut till 7 deltagare i nära omgivning som fick svara på enkäten 

och komma med feedback. Detta gjordes för att undersöka om strukturen på frågorna var 

begriplig. Efter korrigeringar så studerades enkäten igen och förbättrades ytterligare med 

hjälp av handledning. Den färdigställda enkäten skickades sedan ut på riktigt till den tänkta 

populationen. 

 

En risk som fanns med att skicka ut enkäten online och öppen för alla att besvara var att en 

del bias och bortfall kunde förekomma. I detta fall var frågeställningen så specialiserad och 

riktad till en speciell målgrupp så att man i stor mån var tvungen att ha diagnosen för att 

kunna besvara enkäten. För att få delta och besvara enkäten så krävde vi att en diagnos i 

Ankyloserande Spondylit skulle finnas vilket givetvis inte kunde kontrolleras mer än att lita 

på att de besvarade den. En tanke om att de som ej hade diagnosen inte skulle ha något 

intresse av att besvara den fanns och därför valdes detta tillvägagångsättet. De facebook-

grupper som vi riktade oss till innehöll bara medlemmar med sjukdomen vilket inte kunde 

garanteras till hundra procents säkerhet. Dock fanns anledning att tro att en person som ej 

hade diagnosen inte skulle ha visat intresse i ett sådant forum med så specifik karaktär. 

 

3.  Resultat  
  
Studiens population beskrivs i tabellen nedan. 
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Tabell 1 – Populationen bestod av 103 kvinnor och 26 män, totalt 129 deltog i studien. 

Åldrarna varierade mellan 18 till 70 år där medelvärdet var 43,7 år. Nedan visas en tabell som 

beskriver studiens population och hur de svarat på enkätundersökningen i dessa frågor. De 

variabler som är listade uppifrån är numrerade med siffran 1 och sedan stiger variablerna i 

värde nedåt. Exempelvis motsvarar singel på grupperingen civilstatus 1 och särbo motsvarar 

4. Min/max och medelvärde behandlar alltså dessa siffror, det vill säga medelvärdet 2,1 på 

civilstatus motsvarar medelvärdet på 1-4 av svarsalternativen. 

 

 
Gruppering 

 
Variabel 

 
Antal 

 
Procent 
(%) 

 
Min 

 
Max 

 
Medelvärde 
±SD 

Kön       
 Man 26 19,7    
 Kvinna 103 78,0    
Ålder  127  18 70 43,7±10,2 
Civilstatus       
 Singel 27 20,5    
 Gift 60 45,5    
 Sambo 36 27,3    
 Särbo 6 4,5    
Sysselsättning       
 Arbetande heltid 66 50,0    
 Studerande 9 6,8    
 Pensionerad 15 11,4    
 Arbetande deltid 28 21,2    
 Sjukskriven 11 8,3    
Högsta 
utbildningsnivå 

      

 Grundskola 9 6,8    
 Gymnasium 45 34,1    
 Yrkesutbildning 24 18,2    
 Högskoleexamen 49 37,1    
Bruttolön/mån
ad 

      

 5000kr eller mindre 3 2,3    
 5000 – 10 000 kr 18 13,6    
 11 000 - 20 000 kr 23 17,4    
 21 000 – 30 000 kr 41 31,1    
 31 000 – 40 000 kr 27 20,5    
 41 000 – 50 000 kr 11 8,3    
 51 000 kr eller mer 4 3,0    
BASFI  129  1 9,4 4,7±2 
BASDAI  129  1 9,2 5,9±1,8 
IPAQ (MET 
TOTAL) 

 129  0 2700 2880±3820 
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3.1  Information  av  sjukvården  angående  kost  och  fysisk  aktivitet   

På enkätfrågan “1. Har du fått någon information från vården gällande fysisk aktivitet och vad 

du bör äta för att förbättra ditt sjukdomstillstånd?” var det totalt 128 personer som svarade 

varav 104 st svarade “Ja” och 24 st svarade “Nej”. Det var en person som inte svarade alls. 

Det var alltså 81 % av de som besvarade frågan som svarade “Ja” och 19% som svarade 

“Nej”.  

 

Vidare var det totalt 120 personer som besvarade frågan “2. Upplever du att informationen du 

fått varit tillräcklig?” varav 51 st svarade “Ja” och 69 st svarade “Nej”. Det var 9 personer 

som inte svarade på frågan. Det var alltså 42,5% som svarade “Ja” och 57,5% som svarade 

“Nej” av det totala antalet svar.  

3.2  Information  om  fysisk  aktivitet  och  kost  

Hur mycket information de hade fått om kost från sjukvården mättes på en skala mellan 1-10, 

där 1 var ingen alls och 10 var väldigt mycket. Det framgick att medelvärdet för denna fråga 

var 2,8. Den upplevda kvaliteten på informationen mättes enligt samma skala och där var 

medelvärdet 2,9. 

 

På samma sätt mättes hur mycket information de hade fått om fysisk aktivitet från sjukvården, 

samt hur den upplevda kvaliteten på informationen var. Medelvärdet på hur mycket 

information de hade fått var 7,4 och den upplevda kvaliteten hade ett medelvärde på 6,8. 

 

3.3  Samband  mellan  fysisk  aktivitet  och  den  information  som  ges  
av  sjukvården  

Fråga 4a. “Hur mycket information har du fått gällande fysisk aktivitet kopplat till ditt 

sjukdomstillstånd?” grupperades till tre grupper där 1-5 blev kodad till grupp 1 (Låg), 6-8 

blev grupp 2 (Mellan) och 9-10 blev grupp 3 (Hög). Den nya grupperade variabeln jämfördes 

med de fysiska aktivitetsvariablerna om hög- medel och lågintensiv fysisk aktivitet. Det 

framkom en signifikant skillnad mellan medelvärdena i grupperna om hur mycket information 
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de hade fått om fysisk aktivitet jämfört med hur många minuter högintensiv fysisk aktivitet de 

utförde per träningstillfälle (p = 0,009). Dock fanns inga andra signifikanta värden i denna 

analys. (Se tabell 2) 

 

Tabell 2 - Frågorna från IPAQ- enkäten som beskriver mängden fysisk aktivitet som utförts 

jämfördes med frågan om hur mycket information de hade fått om fysisk aktivitet från 

sjukvården. Svaren från frågan om hur mycket information de hade fått om fysisk aktivitet 

från sjukvården delades in i tre grupper där grupp 1 var de som hade fått ingen eller lite 

information, grupp 2 var medel och grupp 3 hade fått mycket information.  

(Mellan grupper) 

 

Låg 

Medelvärde 

±SD 

Mellan 

Medelvärde 

±SD 

Hög 

Medelvärde 

±SD 

P-värde 

1a. Under de senaste 7 dagarna, 

hur många av dessa dagar har du 

utfört arbete som är mycket 

ansträngande såsom tunga lyft, 

tyngre bygg- och trädgårdsarbete, 

aerobics, löpning eller cykling i 

högre tempo? (Svara i dagar) 

 

1,7±2,2 

 

1,3±1,6 1,6±1,8 0,69 

1b. Hur mycket tid tillbringade du, 

i genomsnitt under en sådan dag, 

på mycket ansträngande fysisk 

aktivitet? (Svara i minuter) 

 

105±82,1 

 

51,6±22,49 53,4±41,6 0,009 

2a. Under de senaste 7 dagarna, 

hur många av dessa dagar har du 

utfört arbete som är måttligt 

ansträngande såsom cykling, 

simning, måttligt bygg- och 

trädgårdsarbete eller annat i 

måttligt tempo? Inkludera ej 

promenader. (Svara i dagar) 

1,6±2,3 

 

2,0±2,3 2,6±2,3 0,24 
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2b. Hur mycket tid tillbringade du, 

i genomsnitt under en sådan dag, 

på måttligt ansträngande 

aktivitet? (Svara i minuter) 

 

106,2±81 

 

80±63 140,2±107 0,06 

3a. Under de senaste 7 dagarna, 

hur många dagar har du 

promenerat i minst 10 minuter i 

sträck? (svara i dagar) 

 

5±2,3 

 

3,6±2,7 4,3±2,6 0,15 

3b. Hur mycket tid per dag 

tillbringade du, i genomsnitt en 

sådan dag, på promenader? (Svara 

i minuter) 

 

45,9±56,2 

 

42,2±36,5 49±43,4 0,84 

4. Under de senaste 7 dagarna, hur 

mycket tid har du tillbringat 

sittande i samband med arbete, 

studier, transporter, i hemmet och 

på din fritid under en sådan dag? 

Observera att det gäller per dygn 

och inte per vecka (svara i 

minuter) 

390,8±198,3 

 

 

413,5±180,9 376±281,5 0,80 

 

 

Ytterligare fanns ett samband mellan hur mycket information de hade fått om kost och BMI p 

= 0,04. Om de hade fått mycket information så hade de ett högre BMI. (Se tabell 3) 

 

 

Tabell 3 – tabellen visar samband i jämförelsen mellan BMI (Body Mass Index) och 

mängden information de hade fått om fysisk aktivitet och kostvanor. Resultatet visar att de 

som hade fått mycket information om kost kopplat till sitt sjukdomstillstånd hade ett högre 

BMI (Body Mass Index).  
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 r P-värde	  

3a. Hur mycket information har du fått gällande kostvanor 

kopplat till ditt sjukdomstillstånd? 

 

0,20 0,04 

4a. Hur mycket information har du fått gällande fysisk aktivitet 

kopplat till ditt sjukdomstillstånd? 

 

0,08 0,42 

1. Har du fått någon information från vården gällande fysisk 

aktivitet och vad du bör äta för att förbättra ditt 

sjukdomstillstånd? 

 

0,07 0,43 

 

3.4  Samband  mellan  kostval  och  information  av  sjukvården  kring  
kost  

Inget signifikant samband hittades mellan hur mycket information de hade fått om kost och 

om de åt fettsnålt eller om dem valde bra fettkällor. (Se tabell 4) 

 

Tabell 4 – Nedan visas hur mängden information om kostval från sjukvården korrelerar med 

om de åt fettsnålt samt den valda kvaliteten på fettet i kosten. Inget signifikant resultat 

påträffades.  

 r P-värde	  

2. Äter du vanligtvis fettsnålt? (Undviker livsmedel som feta 

mejeriprodukter, charkuterier, snabbmat eller liknande) 

0,03 0,73 

3. Äter du vanligtvis bra fettkällor så som fet fisk, avokado, 

nötter, oljor eller liknande? 

 

0,18 0,13 

 

 

Det fanns inte heller något samband mellan hur mycket information de fått om kostval och 

om de valde bort något visst livsmedel (mjölkprodukter, kött, fisk, laktos, socker, ägg eller 

gluten). 
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För att undersöka skillnaden mellan tre kostgrupper (frukt/bär, grönsaker/rotfrukter och 

fibrer) och informationen som getts av sjukvården kring kostval så gjordes ett oberoende T- 

test. Variabeln om information kring kost delades in i grupperingar på 1 och 2 där de i den 

första gruppen hade fått lite information och de i den andra hade fått mycket information. Det 

fanns inte någon skillnad mellan hur mycket information de fått och hur ofta de åt frukt och 

bär eller rotfrukter och grönsaker. Däremot kunde skillnad ses mellan hur mycket information 

de fått om kostval och hur mycket fiberrik mat de åt. (Se tabell 5) 

 

Tabell 5 – Tabellen nedan visar ett oberoende T-test där skillnader mätts mellan hur mycket 

information som fåtts om kost av sjukvården och frågor om olika kostvanor som anges nedan 

i tabellen. En signifikant skillnad hittades mellan medelvärdena för mycket respektive lite 

information om kost och hur de hade besvarat frågan om hur ofta de åt fiberrik mat. 

 

Frågor 

Fått mycket 

information 

om kost  

 

Medelvärde 

Fått lite 

information 

om kost 

 

Medelvärde 

 

P–värde 

 

 

4a. Hur ofta äter du frukt/bär? 

(Svarsalternativ 1-5) 

 

3,1 

 

 

3,2 

 

p=0,76 

4b. Hur ofta äter du grönsaker/rotfrukter? 

(Svarsalternativ 1-5) 

 

3,1 

 

 

2,6 

 

p=0,05 

4c. Hur ofta äter du fiberrik mat som 

fullkornsprodukter, gröt, müsli etc? 

(Svarsalternativ 1-5) 

 

3,9 

 

 

3,2 

 

 

p=0,03 

 

 

3.5  Samband  mellan  kostval  och  sjukdomsförlopp 

Hur patienterna hade uppskattat på enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) jämfördes med 

hur mycket bra fettkällor de åt. Inga signifikanta samband framkom, dock var jämförelsen 

mellan enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) och frågan om de åt fettsnålt nära 
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signifikansnivån. De som har svarat att de ofta åt fettsnål kost hade skattat lågt på enkäten om 

sjukdomsförloppet. Dock var korrelationskoefficienten endast -0,1 vilket tyder på ett svagt 

samband. (Se tabell 6) 

 

Tabell 6 - Nedan visas hur värdet på enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) korrelerar 

med om de åt fettsnålt samt den valda kvaliteten på fettet i kosten.  

 

 

r P-värde 

2. Äter du vanligtvis fettsnålt? (Undviker livsmedel som feta 

mejerier, charkuterier, snabbmat eller liknande). 

-0,17 0,05 

3. Äter du vanligtvis bra fettkällor så som fet fisk, avokado, 

nötter, oljor eller liknande? 

0,01 0,90 

 

 

Med hjälp en bivariat korrelationsanalys (Spearman) jämfördes värdet på enkäten om 

sjukdomsförloppet (BASDAI) med svaren på frågan om de hade gjort någon typ av 

beteendeförändring inom kost och fysisk aktivitet. Det framkom inga signifikanta resultat. (Se 

tabell 7) 

 

Tabell 7 – Tabellen visar korrelationskoefficient och signifikansvärde för 

korrelationsanalysen (Spearman) som utfördes mellan enkäten om sjukdomsförloppet 

(BASDAI) och frågan om de valt att göra en beteendeförändring gällande kost och/eller 

fysisk aktivitet. Inga signifikanta resultat påträffades.    

 r  P-värde 

6. Har du aktivt valt att göra en beteendeförändring gällande 

kost och/eller fysisk aktivitet för att förbättra ditt 

sjukdomstillstånd? 

-0,05 0,52 
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Vidare gjordes en bivariat korrelationsanalys (Spearman) mellan enkäten om 

sjukdomsförloppet (BASDAI) och alkoholvanor samt rökning och snusning. (Se tabell 8) 

 

Tabell 8 – Tabellen nedan visar jämförelsen mellan enkäten om sjukdomsförloppet och 

frågorna om alkoholvanor samt rökning och snusning. Det visade sig i denna icke-

parametriska korrelationsanalys (Spearman) att de som hade skattat lågt på enkäten om 

sjukdomsförloppet (BASDAI) drack mindre alkohol per tillfälle (p=0,02). Vidare kunde man 

även se att de som sällan drack starkvin och/eller starksprit skattade lägre på enkäten om 

sjukdomsförloppet (BASDAI).  

 r P-värde 

7. När du dricker alkohol hur många glas dricker du då 

vanligtvis? (Med ett glas menas: 45 cl folköl/33 cl starköl/1 glas 

vin/1 litet glas starkvin/4 cl sprit) 

-0,19 0,029 

6b. Hur ofta dricker du Starkvin och/eller starksprit? -0,28 0,00 

6a. Hur ofta dricker du Starköl och/eller vin? -0,17 0,052 

8. Röker du? -0,04 0,61 

9. Snusar du? 0,04 0,63 

 

 

Ett oberoende T-test utfördes på enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) samt funktionella 

förmågan (BASFI) och olika livsmedel som eventuellt exkluderades ur kosten. Inga 

signifikanta skillnader kunde hittas. (Se tabell 9) 

 

 

 

Tabell 9 – Tabellen nedan visar skillnader för hur de svarat på enkäten om sjukdomsförloppet 

(BASDAI) i förhållande till livsmedel som exkluderats ur kosten. Resultatet visar också 

skillnader för hur de svarat på enkäten om funktionell förmåga (BASFI) i jämförelse med 

livsmedel som exkluderats ur kosten. I enkäterna är ett högt värde negativt, alltså en låg 

funktionell förmåga eller ett svårt utvecklat sjukdomsförlopp. Medelvärdena visar hur de som 

har exkluderat något av livsmedlen nedan har svarat på enkäterna om sjukdomsförlopp 

(BASDAI) och funktionell förmåga (BASFI). 
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KOSTVAL BASDAI 

Medelvärde 

BASFI 

Medelvärde 

Mjölkprodukter 

- Valt bort 

- Ej valt bort 

 

5,8 

5,9 

p=0,81 

 

4,5 

4,7 

p=0,74 

Kött 

- Valt bort 

- Ej valt bort 

 

6,1 

5,8 

p=0,43 

 

4,2 

4,8 

p=0,17 

Fisk 

- Valt bort 

- Ej valt bort 

 

6,3 

5,9 

p=0,51 

 

4,5 

4,7 

p=0,82 

Gluten 

- Valt bort 

- Ej valt bort 

 

5,7 

5,9 

p=0,64 

 

4,6 

4,7 

p=0,86 

Laktos 

- Valt bort 

- Ej valt bort 

 

5,9 

5,9 

p=0,83 

 

4,9 

4,6 

p=0,56 

Socker 

- Valt bort 

- Ej valt bort 

 

5,7 

6,0 

p=0,40 

 

4,4 

4,8 

p=0,33 

 

Ägg 

- Valt bort 

- Ej valt bort 

 

6,1 

5,9 

p=0,75 

 

4,5 

4,7 

p=0,78 
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3.6  Fysisk  aktivitet  och  sjukdomsförlopp 

För att undersöka en eventuell skillnad mellan enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) och 

mängden fysisk aktivitet som utfördes av patienterna så användes oberoende T-test. 

Det hittades inget signifikant värde mellan enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) och 

MET totalt, enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) och MET högintensiv fysisk 

aktivitet/vecka, enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) och MET måttligt intensiv fysisk 

aktivitet/ vecka samt enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) och MET promenader/ vecka. 

Det fanns alltså ingen korrelation mellan hur många MET per vecka som patienterna angav 

och hur dem svarade att deras tillstånd var enligt enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI).  

 

Vidare gjordes en bivariat korrelationsanalys (Spearman) för att undersöka om ett samband 

fanns mellan resultatet på hur dem hade skattat på enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) 

och fråga 6 “ Har du aktivt valt att göra en beteendeförändring gällande kost- och eller fysisk 

aktivitet för att förbättra ditt sjukdomstillstånd?”. I denna analys hittades inget signifikant 

värde. 

 

4.  Sammanfattande  diskussion 

4.1  Resultatdiskussion  

I första frågeställningen så ville vi besvara om information hade getts till patienterna kring 

kost och fysisk aktivitet. Här var meningen att kartlägga i stort hur vården jobbar med att 

sprida information om kost och fysisk aktivitet som en del i behandlingsplanen för patienter 

med AS.  

 

Utifrån undersökningen kunde man avläsa att 81 % (104 st) svarade att de hade fått 

information om kost och/eller fysisk aktivitet samt 19% (24 st) som svarade att dem inte hade 

fått någon information av vården. Detta var en enkel analys där svaret talar mycket för sig 

själv. Endast deskriptiv statistik är presenterad i resultatet. Dock framgår det inte här om 

informationen är om kost, fysisk aktivitet eller både och.  
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Vidare ville vi ta reda på om informationen de hade fått var tillräcklig enligt dem. Det var 51 

stycken (42,5%) som svarade att de upplevde informationen som tillräcklig samt 69 stycken 

(57,5%) som upplevde att den inte var tillräcklig. Totalt var det 9 stycken som valde att inte 

svara på den frågan. Däremot specificerades det närmare hur mycket information de hade fått 

kring respektive område i frågorna som följde.  

 

Det framgick att medelvärdet för hur mycket information de fått om kost var 2,8 då frågan var 

ställd enligt en skala mellan 1-10, där 1 var ingen alls och 10 var väldigt mycket. Med samma 

skala undersöktes hur deltagarna upplevde kvaliteten på informationen om kosten. 

Medelvärdet var på denna fråga 2,9.  

 

Vidare ställdes samma frågor om hur mycket information de fått om fysisk aktivitet samt den 

upplevda kvaliteten på den informationen. Medelvärdet för mängden information var 7,4 och 

för den upplevda kvaliteten var 6,8. Det framgår alltså tydligt att patienterna generellt sett har 

blivit väl informerade om fysisk aktivitet kopplat till deras sjukdomstillstånd men mindre 

informerade om kostvanor. Dessutom kan man se att den upplevda kvaliteten på 

informationen var sämre vad gällde information om kosten. Anledningen till att deltagarna 

angivit att de fått mycket information om fysisk aktivitet och lite information om kost skulle 

kunna bero på att det inte finns lika omfattande forskning om kostens betydelse för 

sjukdomstillståndet. 

 

I frågeställningen som behandlade mängden fysisk aktivitet och huruvida det korrelerade med 

information som ges av vården så fann vi ett relevant samband. Det visade sig att de som hade 

fått lite information utförde högintensiv träning under en längre tidsperiod vid varje 

träningstillfälle. Detta skulle kunna bero på att dessa personer varit mer högintensivt fysiskt 

aktiva sedan innan eller att de fått information från annat håll än från sjukvården. För att 

besvara frågeställningen om eventuella samband så är således svaret att det finns samband, 

dock bara ett vilket inte räcker för att uttala sig om all typ av fysisk aktivitet. Detta är på 

grund av att i andra analyser då vi analyserade medel- och lågintensiv fysisk aktivitet inte 

fann några signifikanta resultat. 

 

Däremot fann vi ett signifikant samband utöver dessa analyser som vi anser vara relevant till 

denna frågeställning. Det framgick att de som hade ett högre BMI också hade angett att de fått 

mer information om kost. Detta skulle kunna bero på att sjukvården bedömt att de behövt mer 
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information på grund av deras höga BMI. Man kan också diskutera huruvida BMI är ett bra 

mått för övervikt då en person med exempelvis hög muskelmassa kan få ett högt BMI som 

inte beror på en hög fettmassa. 

 

I nästa frågeställning där kosten sattes i fokus kunde vi hitta några enstaka samband. I denna 

frågeställning ville vi undersöka om samband fanns mellan de kostval som patienterna gör 

och informationen om kost som de fått av vården. Det framkom inga samband mellan hur 

mycket fett de åt i sin kost och den mängd information de fått, inte heller i frågan om de valde 

bra fettkällor. Det är möjligt att de åt fettsnålt och valde bra fettkällor men att det i sin tur inte 

korrelerade med den mängd information de fått kring kost av vården. Detta kan även bero på 

att det var väldigt få som hade svarat att de hade fått mycket information. Det är möjligt att 

deltagarna valt att göra dessa kostval på grund av annan orsak. 

 

Vidare gjordes en analys för att se om samband fanns mellan olika livsmedel/matgrupper som 

exkluderats ur kosten och den mängd information de fått om kost. Denna analys visade inte 

heller något signifikant resultat. Det kan bero på två orsaker, dels att det var få som hade 

angivit att de fått mycket information och dels att mat hade exkluderats på grund av att 

deltagarna fått information på annat håll. 

 

Senare analyserades tre andra kostgrupper med samma frågeställning, det vill säga mängden 

information som getts om kost. Vi fann inga signifikanta resultat mellan mängden frukt/bär 

och informationsmängden, inte heller mellan Grönsaker/rotfrukter och informationen som 

getts. Däremot fanns en signifikant skillnad mellan mängden fibrer de som hade fått mycket 

respektive lite information om kost åt. De som hade fått mycket information om kost hade ett 

mindre fiberintag än de som hade fått lite information.. 

 

I en icke-parametrisk korrelationsanalys jämfördes hur man skattade på enkäten om 

sjukdomsförloppet (BASDAI) med hur mycket bra fettkällor så som avokado, fet fisk, oljor 

etc som patienterna åt. Det visade sig att det inte fanns något signifikant samband, däremot 

var det nära. 

 

Hur de skattade i enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) jämfördes även med om de hade 

gjort någon beteendeförändring gällande fysisk aktivitet och kostval. I detta fall framkom inga 

signifikanta resultat. Det går därför inte att uttala sig om huruvida en beteendeförändring kan 
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förbättra sjukdomsförloppet. Detta skulle kunna bero på att deltagarna inte har blivit 

informerade om vilka typer av beteendeförändringar som kan göras gällande fysisk aktivitet 

och kostval för att underlätta sin sjukdom. Det kan också bero på att spridningen i datan var 

stor på en relativt liten population. 

 

Ett signifikant resultat fanns mellan enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) och mängden 

alkohol i form av starköl och/ eller vin de drack. Det fanns ett starkt samband mellan dessa 

två variabler vilket kan betyda att de som drack mer alkohol av denna form mår sämre av den 

anledningen. Det vill säga att alkoholen kan ha en påverkan på sjukdomsförloppet. 

 

Ytterligare en jämförelse gjordes mellan enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) och 

enkäten om funktionell förmåga (BASFI) och de olika livsmedlen som eventuellt exkluderats 

ur kosten. Det fanns inga signifikanta samband mellan enkäterna och livsmedlen oberoende 

av varandra. Hypotesen kring denna analys var att de som hade skattat lågt på enkäterna också 

skulle ha valt bort ett eller flera livsmedel. Anledningen till detta var att det finns forskning 

som stödjer att exempelvis exkludering av kött och gluten i sin diet skulle kunna minska 

inflammatoriska symtom och minska immunoreaktiviteten mot livsmedlens antigener. 

(Hafström et al. 2001) 

 

Studien av Hafström et al (2001) gjordes på patienter med rematoid artrit och kan därför inte 

helt och hållet appliceras på patienter med Ankyloserande spondylit. Däremot är sjukdomarna 

besläktade och har liknande symptom och därför är studien av relevans. 

 

Anledningen till att deltagarna i denna studie inte exkluderat några av livsmedlen i den 

utsträckningen att det går att uttala sig om kan inte besvaras. Det skulle kunna bero på att 

deltagarna inte fått information om att exkludering av vissa livsmedel kan underlätta deras 

sjukdom. Det kan också bero på att det finns relativt lite forskning på området och att den 

smala forskning som finns inte nått populationen. 

 

Enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI) delades in i två grupper, de som hade skattat lågt 

(1-5) och de som hade skattat högt (6-10). Sedan undersöktes skillnader mellan dessa grupper 

mot de fysiska aktivitetsvärdena som anges MET. Dock fanns inga signifikanta värden i dessa 

jämförelser. Det kan bero på att det är lätt att över- eller underskatta hur mycket fysisk 

aktivitet som man utför och att det även funnits stor spridning i datan. 
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4.2  Jämförelse  med  tidigare  forskning  

Då denna studie berör ett specifikt ämnesområde som inte är studerat i stor utsträckning är det 

svårt att hitta forskning som behandlar liknande frågeställningar. Däremot finns det forskning 

som pekar på vikten av handledning i behandlingen av reumatiska sjukdomar när det kommer 

till fysisk aktivitet.  

 

En sådan studie har utförts på Karolinska Institutet i Stockholm där de behandlade olika 

aspekter av coaching eller handledning inom sjukgymnastik för patienter med Reumatoid 

Artrit. Det framkom i studien att de som var sjukast upplevde en stor förbättring efter en 

intervention av fysisk aktivitet, dock var den inte långvarig. Det visade sig att det var viktigt 

för dessa patienter att hitta ett samspel mellan vårdare och patient där de tillsammans kom 

fram till en plan för en ihållande beteendeförändring. (Swärdh E. 2013) 

 

Vidare finns en del forskning på effekten av fysisk aktivitet för sjukdomsförloppet hos 

patienter med Ankyloserande Spondylit. Falkenbach et al beskriver vikten av goda fysiska 

aktivitetsvanor för dessa patienter och betydelsen av information och motivation i processen. I 

deras studie visade det sig att 29% av deltagarna utförde specifik fysisk aktivitet för deras 

sjukdomstillstånd medans 39% inte hade fått några instruktioner alls för hur de bör utföra 

fysisk aktivitet under de senaste 5 åren. (Falkenbach et al. 1997) 

 

Det är känt att fysisk aktivitet är av godo för personer som lider av en reumatisk sjukdom och 

som presenteras ovan finns det forskning som stödjer detta. Dock verkar finnas det väldigt lite 

forskning på hur sjukvården jobbar med att informera dessa patienter om hur de kan 

implementera fysisk aktivitet och goda kostvanor i sin vardag för att förbättra 

sjukdomsförloppet. Förhoppningen är att fler och mer omfattande studier kommer att göras på 

detta ämne för att fortsätta arbetet kring en mer utvecklad vårdplan. 

 

4.3  Metoddiskussion   

Den kvantitativa metoden valdes på grund av att målet var att nå en stor population där man 

mätbart kunde säga något generellt om hela populationen. För att detta skulle kunna 
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genomföras så behövdes en större mängd deltagare än om man skulle använt sig av en 

kvalitativ forskningsmetod. (Hassmen & Hassmen, s. 85) 

 

Då syftet var att mäta eventuella samband på en större grupp så lämpade sig denna typ av 

forskningsmetod. För att kunna dra samband och ta fram generella påståenden om 

populationen så behövde det vi undrar kunna mätas i siffror. Dessa siffror kan i sin tur 

behandlas i statistiska program för att räkna på eventuella samband. Den kvantitativa metoden 

lämpar sig alltså bäst om man vill kunna samla in data i siffror och göra generella uttalanden 

över en större population till skillnad från den kvantitativa metoden. Den kvantitativa 

metoden är i stället ofta deskriptiv, det vill säga den berättar hur någonting är sett från det 

positivistiska vetenskapsidealet. En kvalitativ metod är mer beskrivande och mer åt det 

hermeneutiska vetenskapsidealet. Detta betyder att det är en mer målande metod som är bra 

att använda då man är ute efter exempelvis upplevelser eller känslor. (Hassmen & Hassmen, 

ss. 84) 

 

I denna studie har upplevelsen av vårdens information kring kost och fysisk aktivitet mätts. 

Studien skulle kunnat utföras på ett kvalitativt sätt med färre deltagare och i intervjuform för 

att få reda på upplevelsen på individnivå. Detta var dock inte av intresse eftersom vi ville 

kunna uttala oss om mer allmänna samband.  

 

Studien utgår från en induktiv metod, det vill säga det finns ingen hypotes som man i detta 

fall utgår ifrån. Målet är att med hjälp av de observationer/data som samlats in på en större 

population kunna dra eventuella slutsatser som kan skapa en teori. Det induktiva 

teoribildandet baseras på att en hypotes eller teori saknas och man vill därför hitta ett 

samband mellan det man undersöker för att testa om en teori finns och beskriva detta. Denna 

typ av metod är också väldigt beskrivande då man noga undersöker den information man har 

och testar samband och medelvärden för att kunna säga något om hela populationen. Detta 

lämpar sig om man inte har någon grundteori som man vill hypotes testa och därmed bekräfta 

sin teori. I ett sådant fall så hade man troligen använt sig av en hypotetisk-deduktiv metod. 

(Hassmen & Hassmen, s. 70) 

 

Enkätundersökningen utformades i webb-version och med det finns både styrkor och brister. 

Det har varit enkelt att dela undersökningen på sociala medier och nå populationen på ett 

snabbt sätt. Dessutom är det bekvämt för deltagaren att inte behöva skicka tillbaka enkäten 
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per post, vilket minskar risken för bortfall på det sättet. Enkäten har alltså varit enkel för 

deltagarna att utföra. Däremot är det svårt att kontrollera vem som har svarat på enkäten eller 

om någon mot förmodan har svarat två gånger. Vidare är det möjligt att potentiella deltagare 

som inte har tillgång till sociala medier på grund av exempelvis okunskap har missats. Vi har 

uppfattningen att det är många äldre som har Ankyloserande Spondylit och dessa kan vara 

svåra att nå genom digitala plattformar. Medelåldern i denna undersökning var 43 år och 

därmed ganska låg. Om enkäterna istället hade skickats ut i fysisk form så hade möjligen 

medelåldern kunnat öka och en äldre population hade kunnat nås. Uppfattningen är att den 

äldre generationen 60 + inte involverar sig i sociala medier i samma utsträckning som de 

yngre. I och med detta hade studien blivit mer reliabel om enkäterna hade skickats ut i fysisk 

form. Däremot hade troligtvis inte undersökningen blivit lika omfattande då det hade varit 

svårare att nå så många och relativt unga deltagare som det funnits möjlighet att göra med ett 

digitalt hjälpmedel. 

 

Det är svårt att bedöma bortfallet på undersökningen då den inte skickats ut enligt en mail- 

eller adresslista. Om den hade skickats ut enligt det senare alternativet hade det framgått om 

någon hade valt att inte svara. I detta fall har de som velat och kunnat svara gjort det medan 

de som sett enkäten men valt att inte svara förblivit osynliga. 

 

4.4  Vidare  forskning 

Vidare forskning krävs på området om hur vården informerar och hjälper till med kost och 

fysisk aktivitet i samband med Ankyloserande spondylit. Denna studie har endast berört på 

ytan av hur läget ser ut. En mer omfattande studie krävs för att kunna uttala sig om hela 

populationen. Det hade varit gynnande för patienter med AS om det kom mer relevant 

forskning på huruvida olika kostval kan påverka deras sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp 

samt hur de kan få stöd från sjukvården kring detta. 

 

I dagsläget anser vi att det behövs mer forskning på kosthållning och Ankyloserande 

spondylit eller reumatiska sjukdomar i stort. Detta behövs då aktuellt underlag inte är 

tillräckligt för att vården ska beakta det i sin vårdplan. Vi menar på att om underlaget 

förstärks så kan vården utvecklas och ge mer omfattande information till patienterna vid 

diagnostisering. 
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4.5  Slutsats  

Slutsatsen är att den undersökta populationen har fått mycket information om fysisk aktivitet 

och dess betydelse men ej om kostens roll i behandlingen av Ankyloserande Spondylit. De 

patienter som angivit att de fått lite information om fysisk aktivitet hade också en högre 

uppmätt aktivitetsnivå när det gällde högintensiv fysisk aktivitet. Dock går det inte att uttala 

sig om fysisk aktivitet generellt.  

 

Det går inte att uttala sig om huruvida kosten har någon betydelse för sjukdomsförloppet då 

tillräckligt underlag saknas. Däremot kan en slutsats dras om att informationsmängden som 

patienterna givits inte påverkar deras kostval positivt. De samband och skillnader som kunde 

påvisas i denna studie pekade istället åt andra hållet, det vill säga desto mer information de 

sagt att de fått desto sämre kostval gjorde de i fråga om fiberintag och fettkällor.  

 

Slutsatsen om alkoholintagets betydelse är att desto mer starköl eller vin de drack desto sämre 

mådde de i sin sjukdom enligt enkäten om sjukdomsförloppet (BASDAI). Alkohol kan alltså 

ha en påverkan på sjukdomsförloppet.  

 

Det behövs fler och mer omfattade studier på området för att kunna påverka vårdplanen för 

patienter med Ankyloserande Spondylit även om relevant data presenteras i denna studie.  
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Bilaga  1  

Litteratursökning  

 
Syfte och frågeställningar:  
Syftet med studien är att undersöka graden och kvaliteten av informationen gällande kost och 

fysisk aktivitet som ges av sjukvården till patienter med diagnosen Ankyloserande Spondylit. 

Vidare undersöks om det finns ett samband mellan graden av fysisk aktivitet samt kostval hos 

patienterna och mängden information som ges av sjukvården samt hur de skattar sitt 

välmående.  

 

1.   Är informationen som ges av vården angående kost och fysisk aktivitet kopplat till AS 

tillräckligt bra enligt patienterna? 

2.   Finns det något samband mellan graden av fysisk aktivitet hos patienter med AS och 

den information som ges av vården? 

3.   Finns det något samband mellan de kostval som patienterna gör och information de får 

av vården kring kost i samband med AS? 

4.   Finns det något samband mellan de kostval som patienterna gör och det sammanlagda 

värdet för BASDAI? 

5.   Finns det något samband mellan graden av fysisk aktivitet som patienterna utför och 

och det sammanlagda värdet för BASDAI? 

Vilka sökord har du använt? 

“diagnose AND Ankylosing Spondylitis”, “physical activity AND betchterew”, Physical 

activity AND Ankylosing spondylitis”, “(diet OR food ) AND (ankylosing spondylitis)”, 

ankylosing spondylitis diet, lifestile AND health OR physical activity,  

 

Var har du sökt? 

Discovery, PubMed, Google Scholar 

 

 

 



 

Sökningar som gav relevant resultat 

Discovery: diet OR food AND (ankylosing spondylitis)  

PubMed: ankylosing spondylitis diet, 

PubMed: lifestile AND health OR physical activity 

PubMed: Rheumatoid arthritis and diet 

 

Kommentarer 

Vi har hittat mest väsentliga artiklar på PubMed och en del sökningar som har gett 

relevanta resultat har dessutom länkat vidare till bra artiklar. Sökningarna har varit både 

breda och smala då vi börjat söka på fysisk aktivitet och kost i allmänhet för att sedan 

smalna av det mer och mer till RA samt AS. Några artiklar som vi hade velat använda har 

dock endast funnits på andra språk som exempelvis tyska. 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

En  enkätstudie  om  sjukvårdens  
rådgivning  gällande  fysisk  aktivitet  
och  kost  för  patienter  med  
Ankyloserande  Spondylit. 
 
Svaren  på  denna  enkät  kommer  att  användas  i  studiesyfte  till  en  kandidatuppsats  på  
Gymnastik-  och  Idrottshögskolan.  Alla  svar  kommer  att  behandlas  anonymt  och  allt  innehåll  
är  konfidentiellt.  Kom  ihåg  att  du  närsomhelst  kan  avbryta  om  du  ej  längre  önskar  att  
medverka.  Enkäten  kommer  bestå  av  fem  avsnitt  som  behandlar  olika  typer  av  frågor  och  
inför  varje  avsnitt  finns  en  kortare  förklarande  text.  De  olika  delarna  är  benämnda  vårdens  
roll,  BASFI,  BASDAI,  IPAQ/Aktivitetsvanor  och  kostvanor.  Din  medverkan  spelar  en  stor  roll  
för  resultatet  i  vår  studie  och  vi  tackar  på  förhand  för  din  medverkan! 
 
Vid  frågor  kontakta  :  Ida  Vinther  Nielsen,  tel:  0760061266  mail:  
Ida.vinther_nielsen@student.gih.se 
Alexandra  Landheimer,  tel:  0707962799  mail:  Alexandra.landheimer@student.gih.se 
 

Kön:   
-kvinna   
-man 
 
Ålder:   

•   (kort  svarstext)  
 
Civilstatus:   
-singel 
-gift 
-sambo 
-särbo 
 
Sysselsättning:   
-arbetande  fulltid   
-studerande 
-pensionerad 
-arbetande  deltid 
-sjukskriven 
 
Bruttolön/månad: 
-5000  kr  eller  mindre 
-5000  till  10  000  kr 
-11  000  till  20  000  kr 
-21  000  till  30  000  kr 
-31  000  till  40  000  kr 
-41  000  till  50  000  kr 



 

-51000  eller  mer.. 
 

Vårdens  roll 
Uppskatta  nedan  dina  upplevelser  av  vårdens  rådgivning  av  fysisk  aktivitet  och  
kostval  kopplat  till  ditt  sjukdomstillstånd. 
 
1.Har  du  fått  någon  information  från  vården  gällande  fysisk  aktivitet  och  vad  du  bör  äta  för  att  
förbättra  ditt  sjukdomstillstånd?: 
-ja   
-nej 
 
Om  Ja:  Upplever  du  att  informationen  du  fått  varit  tillräcklig?:   
-ja 
-nej 
 
Om  ja:  Hur  mycket  information  har  du  fått  gällande  kostvanor  kopplat  till  ditt  
sjukdomstillstånd?:         
(skala  1-10,  där  1=ingen  alls  och  10=  väldigt  mycket) 
 
Om  ja:  Hur  mycket  information  har  du  fått  gällande  fysisk  aktivitet  kopplat  till  ditt  
sjukdomstillstånd?:   
(skala  1-10,  där  1=ingen  alls  och  10=  väldigt  mycket) 
 
Om  nej:  Upplever  du  att  information  gällande  fysisk  aktivitet  och  kost  hade  kunnat  förändra  
ditt  sjukdomsförlopp?:   
-ja 
-nej 
 
2.  Har  du  aktivt  valt  att  göra  en  beteendeförändring  gällande  kost  och/eller  fysisk  aktivitet  för  
att  förbättra  ditt  sjukdomstillstånd?: 
-ja,  jag  har  ändrat  både  kost-  och  fysiska  aktivitetsvanor 
-ja,  jag  har  endast  ändrat  mina  kostvanor 
-ja,  jag  har  endast  ändrat  mina  fysiska  aktivitetsvanor 
-nej,  inget  av  ovanstående. 
 
Om  du  gjort  någon  av  förändringarna  ovan:  Uppskatta  hur  mycket  beteendeförändringen  har  
påverkat  ditt  välmående  kopplat  till  ditt  sjukdomstillstånd.:   
(skala  1-10,  där  1=inte  alls  och  10=  helt  avgörande) 
 

BASFI-  Bath  Ankylosing  Spondylitis  Functional  Index 
Markera  på  skalan  din  förmåga  den  senaste  veckan  i  samtliga  aktiviteter.  
(OBS!  Som  hjälpmedel  räknas  alla  typer  av  redskap  som  underlättar  en  
aktivitet.) 
 
1.  Ta  på  strumpor  eller  strumpbyxor  utan  hjälpmedel  (t  ex  strumppåtagare).:   
(skala  1-10,  där  1=lätt  och  10=  omöjligt)  
 
2.  Plocka  upp  en  penna  från  golvet  utan  hjälpmedel  och  utan  att  ta  stöd  med  hand  eller  knä.: 
(skala  1-10,  där  1=lätt  och  10=  omöjligt)  
 
3.  Nå  upp  till  en  hylla  ovan  huvudhöjd  utan  hjälp  eller  hjälpmedel  (t  ex  griptång).:   



 

(skala  1-10,  där  1=lätt  och  10=  omöjligt)  
 
4.  Resa  Dig  från  en  köksstol  utan  att  använda  händerna  eller  annan  hjälp.:   
(skala  1-10,  där  1=lätt  och  10=  omöjligt)  
 
5.  Resa  Dig  från  ryggliggande  på  golvet:   
(skala  1-10,  där  1=lätt  och  10=  omöjligt)  
 
6.  Stå  utan  stöd  i  10  minuter  utan  obehag.:   
(skala  1-10,  där  1=lätt  och  10=  omöjligt)  
 
7.  Gå  uppför  12  -  15  trappsteg  utan  att  använda  handstöd.  En  fot  på  varje  steg.: 
(skala  1-10,  där  1=lätt  och  10=  omöjligt) 
8.  Titta  över  axeln  utan  att  vrida  kroppen.:   
(skala  1-10,  där  1=lätt  och  10=  omöjligt) 
 
9.  Utföra  fysiskt  krävande  aktiviteter  (tex  sjukgymnastisk  träning,  trädgårdsarbete  eller  
sport).:   
(skala  1-10,  där  1=lätt  och  10=  omöjligt)  
 
10.  Vara  aktiv  en  hel  dag,  hemma  eller  på  arbetet.: 
(skala  1-10,  där  1=lätt  och  10=  omöjligt) 
 
BASDAI  -  Bath  Ankylosing  Spondylitis  Disease  Activity  Index 
Markera  ditt  svar  på  skalan  på  samtliga  frågor,  som  gäller  hur  du  känt  dig  
senaste  veckan.   
 
1.  Hur  upplevde  Du  Din  trötthet  i  allmänhet?: 
(skala  1-10,  där  1=ingen  och  10=  mycket  svår)  
 
2.  Hur  upplevde  Du  vanligen  Din  nack-,  rygg-  och  höftsmärta?:   
(skala  1-10,  där  1=ingen  och  10=  mycket  svår)  
 
3.  Hur  upplevde  Du  i  allmänhet  Din  smärta/svullnad  i  andra  leder  än  nacke,  rygg  och  höfter?:   
(skala  1-10,  där  1=ingen  och  10=  mycket  svår)  
 
4.  Hur  upplevde  Du  vanligen  Ditt  obehag  från  områden,  som  ömmar  för  tryck  eller  beröring?:   
(skala  1-10,  där  1=ingen  och  10=  mycket  svår)  
 
5.  Hur  upplevde  Du  vanligen  Din  morgonstelhet  efter  uppvaknandet?:   
(skala  1-10,  där  1=ingen  och  10=  mycket  svår)  
 
6.  Hur  länge  efter  uppvaknandet  varade  Din  morgonstelhet  i  allmänhet?:   

•   0  timmar  
•   ½  timme  
•   1  timme  
•   1  ½  timme  
•   2  timmar  eller  flera  

 

IPAQ 
Följande  frågor  handlar  om  fysisk  aktivitet.  Vi  är  intresserade  av  att  ta  
reda  på  all  typ  av  fysisk  aktivitet  som  utförs.  Frågorna  innefattar  tid  som  



 

du  varit  fysiskt  aktiv  de  senaste  7  dagarna.  Svara  på  frågorna  även  om  
du  inte  anser  dig  vara  en  aktiv  person.  Inkludera  alla  aktiviteter  under  
såväl  arbete,  transporter,  hushållsarbete,  trädgårdsarbete,  
fritidsaktiviteter  som  planerad  träning. 
 
1a.  Under  de  senaste  7  dagarna,  hur  många  av  dessa  dagar  har  du  utfört  arbete  som  är  
mycket  ansträngande  såsom  tunga  lyft,  tyngre  bygg-  och  trädgårdsarbete,  aerobics,  löpning  
eller  cykling  i  högre  tempo?  (Svara  i  dagar):   

•   (kort  svarstext)  
 
Ingen  sådan  aktivitet,  kryssa  i  rutan  nedan  -->  Hoppa  över  fråga  1b. 
 

1b.  Hur  mycket  tid  tillbringade  du,  i  genomsnitt  under  en  sådan  dag,  på  mycket  ansträngande  
fysisk  aktivitet?  (Svara  i  minuter):   

(kort  svarstext)  
  

2a.  Under  de  senaste  7  dagarna,  hur  många  av  dessa  dagar  har  du  utfört  arbete  som  är  
måttligt  ansträngande  såsom  cykling,  simning,  måttligt  bygg-  och  trädgårdsarbete  eller  annat  
i  måttligt  tempo?  Inkludera  ej  promenader.  (Svara  i  dagar):   

•   (kort  svarstext)  
 
Ingen  sådan  aktivitet,  kryssa  i  rutan  nedan  -->  Hoppa  över  fråga  2b. 
 

2b.  Hur  mycket  tid  tillbringade  du,  i  genomsnitt  under  en  sådan  dag,  på  måttligt  
ansträngande  aktivitet?  (Svara  i  timmar  och  minuter):   

•   (kort  svarstext)  
 
3a.  Under  de  senaste  7  dagarna,  hur  många  dagar  har  du  promenerat  i  minst  10  minuter  i  
sträck?  (Svara  i  dagar:   

•   (kort  svarstext)  
 
Inga  promenader  -->  Hoppa  över  fråga  3b. 
 

3b.  Hur  mycket  tid  per  dag  tillbringade  du,  i  genomsnitt  en  sådan  dag,  på  promenader?  
(Svara  i  timmar  och  minuter):   

•   (kort  svarstext)  
 
4.  Under  de  senaste  7  dagarna,  hur  mycket  tid  har  du  tillbringat  sittande  i  samband  med  
arbete,  studier,  transporter,  i  hemmet  och  på  din  fritid    under  en  sådan  dag?  (svara  i  timmar  
och  minuter): 

•   (kort  svarstext)  
 

Kostvanor-  Delar  från  GIH:s  hälsoenkät 
Nedan  följer  frågor  om  dina  kostvanor,  tänk  tillbaka  på  hur  det  förhåller  
sig  till  den  senaste  månaden.   
 
1.  Äter  du  vanligtvis  följande  måltider  under  en  normal  vecka,  måndag-fredag?  Kryssa  i  de  
alternativ  som  stämmer.:   
-frukost 



 

-lunch 
-middag 
 

2.  Äter  du  vanligtvis  fettsnålt?  (exempelvis  feta  mejerier,  charkuterier,  snabbmat  eller  
liknande).:   
-ja 
-ja,  oftast 
-ja,  ibland 
-nej 
 
3.  Äter  du  vanligtvis  bra  fettkällor  så  som  fet  fisk,  avokado,  nötter,  oljor  eller  liknande?:   
-ja 
-ja,  oftast 
-ja,  ibland 
-nej 
 
4a.  Hur  ofta  äter  du  Frukt/bär?:   

•   3ggr/dag  eller  mer  
•   1-2  ggr/dag  
•   4-6  ggr/vecka  
•   1-3  ggr/  vecka  
•   mindre  än  en  gång  per  vecka  

 
4b.  Hur  ofta  äter  du  Grönsaker/rotfrukter?:   

•   3ggr/dag  eller  mer  
•   1-2  ggr/dag  
•   4-6  ggr/vecka  
•   1-3  ggr/  vecka  
•   mindre  än  en  gång  per  vecka  

 
4c.  Hur  ofta  äter  du  fiberrik  mat  som  fullkornsprodukter,  gröt,  müsli  etc?:   

•   3ggr/dag  eller  mer  
•   1-2  ggr/dag  
•   4-6  ggr/vecka  
•   1-3  ggr/  vecka  
•   mindre  än  en  gång  per  vecka  

 
5a.  Hur  ofta  äter  du  snacks  som  chips,  jordnötter  etc?:   

•   aldrig    
•   1-3ggr/månad  eller  mindre  
•   1-2  ggr/vecka  
•   3-6  ggr/vecka  
•   1-2  ggr/dag  eller  mer  

 
5b.  Hur  ofta  äter  du  godis?:   

•   aldrig    
•   1-3ggr/månad  eller  mindre  
•   1-2  ggr/vecka  
•   3-6  ggr/vecka  
•   1-2  ggr/dag  eller  mer  

 
5c.  Hur  ofta  äter  du  fikabröd/desserter?:   

•   aldrig    
•   1-3ggr/månad  eller  mindre  



 

•   1-2  ggr/vecka  
•   3-6  ggr/vecka  
•   1-2  ggr/dag  eller  mer  

 
5d.  Hur  ofta  dricker  du  läsk/sötade  drycker?: 

•   aldrig    
•   1-3ggr/månad  eller  mindre  
•   1-2  ggr/vecka  
•   3-6  ggr/vecka  
•   1-2  ggr/dag  eller  mer  

5e.  Hur  ofta  dricker  du  kaffe/te/koffeinhaltiga  drycker?:   
•   aldrig    
•   1-2ggr/vecka  eller  mer  sällan  
•   3-6  ggr/vecka  
•   1-3  ggr/dag  
•   4ggr/dag  eller  mer  

 
6a.  Hur  ofta  dricker  du  Starköl  och/eller  vin?:   
 

•   aldrig    
•   1-3ggr/månad  eller  mindre  
•   1-2  ggr/vecka  
•   3-6  ggr/vecka  
•   7  ggr/vecka  eller  mer  

 
6b.  Hur  ofta  dricker  du  Starkvin  och/eller  starksprit?:   

•   aldrig    
•   1-3ggr/månad  eller  mindre  
•   1-2  ggr/vecka  
•   3-6  ggr/vecka  
•   7  ggr/vecka  eller  mer  

 
7.    När  du  dricker  alkohol  hur  många  glas  dricker  du  då  vanligtvis?  (Med  ett  glas  menas:  45  
cl  folköl/33  cl  starköl/1  glas  vin/1  litet  glas  starkvin/4  cl  sprit):   

•   dricker  ej  alkohol  
•   1-2  glas  
•   3-4  glas  
•   5-6  glas  
•   7-9  glas  
•   10  glas  eller  fler  

 
7.    Röker  du?:   
-ja 
-ja,  ibland 
-nej 
 
8.  Snusar  du?:   
-ja 
-ja,  ibland 
-nej 
 
9.  Har  du  medvetet  valt  att  undvika  något  av  följande  alternativ?  (gäller  även  allergier):   

•   mjölkprodukter  (animaliskt)  
•   kött  
•   fisk  



 

•   gluten  
•   laktos  
•   socker  
•   ägg  

 
 
 
 
Tack  för  din  medverkan! 
 


