
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME/CFS - livskvalitet, 

aktivitetskompetens och 

värdering av aktivitet 
 

 

  

En enkätstudie om myalgisk encefalomyelit/kroniskt 

trötthetssyndrom (ME/CFS) 
 

 

 

 

HUVUDOMRÅDE: Arbetsterapi 

FÖRFATTARE: Sascha Carlsson och Charlotte Bernung 

HANDLEDARE: Inger Jansson 

JÖNKÖPING 2018 06 

  



 

 

 

Sammanfattning 

Bakgrund och syfte: ME/CFS påverkar i hög grad aktivitetsförmågan, med många olika 

kroppsliga symptom. Även små ansträngningar kan ge kraftig försämring. För fungerande 

vardag krävs planering och prioritering av aktiviteter, vilket förutsätter att den drabbade vet 

vilken ansträngning som åtgår och vad som är viktigast. I detta arbete undersöks hur ME/CFS-

drabbade upplever förmågan att utföra vardagsaktiviteter, hur viktiga aktiviteterna är, i vilken 

grad uppgifter bortprioriteras av hälsoskäl samt hur hälsorelaterad livskvalitet skattas.  

 

Metod: Enkätundersökningen besvarades av 32 respondenter (16-76 år) med diagnostiserad 

ME/CFS. Aktivitetskompetens och värdering skattades med Min Mening och hälsorelaterad 

livskvalitet med SF-36. Det frågades också om aktiviteten bortprioriteras av hälsoskäl. Sämsta 

och bästa läge kunde anges för att återge eventuell variation i förmåga. 

 

Resultat: Aktivitetskompetensen skattas lågt (28-35 av 100) och värdering av aktiviteter ligger 

betydligt högre (61). Hälsorelaterad livskvalitet redovisas för åtta områden, där fysisk 

rollförmåga är särskilt låg (2 av 100). Vitalitet (10), fysisk funktion (24) och allmän hälsa (25) 

skattas också lågt.  

 

Slutsats: Personer med ME/CFS kan uppleva mycket stora begränsningar i vardagliga 

aktiviteter vilket kan leda till låg aktivitet och delaktighet. De värderar aktivitet högt och 

sjukdomen leder därför till ofrivillig isolering som måste motverkas av kunnig 

sjukvårdspersonal med kompetens inom energibesparande tekniker. 

 

Nyckelord: Ansträngningsutlöst utmattning, arbetsterapi, Min Mening, SF-36, 

vardagsaktivitet. 



 

 

 

Summary 

Background and purpose: ME/CFS widely affects occupational competence, with many 

various physical symptoms. Even small efforts can cause severe deterioration. To achieve a 

functioning everyday life, planning and prioritization is crucial, and the individual must know 

what effort is needed for each activity and what matters most. This thesis examines how people 

with ME/CFS experience their ability to perform everyday activities, the value of activities, if 

activities are avoided for health reasons, and how health-related quality of life is assessed. 

 

Method: The survey was answered by 32 ME/CFS-diagnosed respondents (16-76 years). 

Occupational competence and the value of occupations were assessed by Occupational Self 

Assessment (OSA), and health-related quality of life by SF-36. It was also asked if respondents 

refrained from activity for health reasons. The respondents were able to specify worst and best 

case to reflect fluctuations. 

 

Results: Occupational competence is assessed low (28-35 out of 100) and the value of activities 

is assessed considerably higher (61). Health-related quality of life is reported for eight 

subscales, where physical ability to exercise roles is particularly low (2 out of 100). Vitality 

(10), Physical Functioning (24) and General Health (25) are also scored low. 

 

Conclusion: People with ME / CFS can experience very high limitations in everyday activities, 

which can lead to low degree of activity and participation. They value activity high and the 

disease therefore leads to involuntary isolation that must be counteracted by proficient 

healthcare professionals with expertise in energy-saving technologies. 

 

Keywords: Activities in Daily Life, Occupational Self Assessment (OSA), Occupational 

Therapy, Post-exertional Malaise (PEM), SF-36. 
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Inledning 

Sjukdomen med det långa namnet Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome 

(ME/CFS) väcker många frågor och har under det senaste året stundtals orsakat hetsig debatt i 

media. Namnets innebörd och lämplighet diskuteras (Hake, 2015), och olika åsikter framförs 

om orsak, förlopp och prognos (Attree, Arroll, Dancey, Griffith & Bansal, 2014) såväl som 

gällande behandling och funktionspåverkan (Försäkringskassan, 2017). Vissa ifrågasätter till 

och med om sjukdomen existerar och kallar den yuppieinfluensa (Cohen, 2013) eller ser den 

som en psykosomatisk yttring trots att WHO har fastslagit att det är en neurologisk sjukdom 

(Franklin, 2016). Samtidigt upplever ca. 40.000 ME/CFS-sjuka i Sverige kraftig negativ 

funktionspåverkan och nedsatt livskvalitet (Riksförbundet för ME-patienter RME, 2018b). De 

allra hårdast drabbade vittnar om liv som levs i påtvingat mörker och tystnad på grund av 

fullständig mental och fysisk utmattning (Gray & Fossey, 2003; Örtegren, 2016).  

 

Då botande behandling saknas blir symptomlindring och rådgivning viktigt (Julin, 2015). 

Arbetsterapeuter är en av de hälso- och sjukvårdsprofessioner som kan bidra med rådgivning. 

Dock saknas vedertagna riktlinjer för denna målgrupp i vården och vi menar att dokumenterad 

kunskap om evidensbaserade arbetsterapeutiska behandlingsstrategier specifikt för ME/CFS 

behöver utvecklas och spridas i Sverige. Som bas för detta tror vi att det krävs större förståelse 

för målgruppens varierande aktivitetsförmåga, väl anpassade kartläggningsinstrument och mer 

data som kvantifierar målgruppens svårigheter i vardagen. Det finns omfattande medicinsk 

forskning inom området (ME research UK, 2018), och en ökande volym av kvalitativa studier 

som beskriver upplevelser av sjukdomen (Parslow et al., 2017). Däremot har mängden 

arbetsterapeutiska kvantitativa studier med avsikt att mäta aktivitetsförmåga befunnits 

begränsad i våra sökningar. Med detta examensarbete vill vi peka på denna lucka och börja 

undersöka om befintliga arbetsterapeutiska kartläggningsinstrument kan ge värdefull 

information om målgruppen. 

 

Ökad kunskap ger på sikt nytta för enskilda individer, för den arbetsterapeutiska professionen 

och för samhället som helhet. Individnyttan ses framförallt i form av bättre förståelse från 

sjukvård, myndigheter och allmänhet för de sjukas situation och varierande förmåga. Det borgar 

för god vård och korrekt rådgivning (Ryckeghem et al., 2017), säkrare försäkringsmedicinska 

bedömningar (Bileviciute-Ljungar, 2017), samt minskade attitydmässiga problem (Chew-

Graham et al., 2009; Deale & Wessely, 2001). Förbättrat kunskapsläge om ME/CFS i ett 

aktivitetsperspektiv medför professionsnytta inom det arbetsterapeutiska området. Inom 

arbetsterapi används aktivitet både som medel och mål, och ses som grundläggande för hälsan. 

I mötet med ME/CFS-patienter behövs en nyanserad syn på aktivitet med tonvikt på 

aktivitetsbalans, energibesparande tankesätt samt prioritering av värderade aktiviteter. 

Samhällsnytta kan vinnas genom att adekvat vård och behandling ger lägre kostnader för 

sjukvård och sjukfrånvaro, och bättre beslutsunderlag medger effektivare myndighetsutövande. 

ME/CFS uppges generera stora samhällskostnader i Storbritannien (Attree, Arroll, Dancey, 

Griffith & Bansal, 2014) vilket kan bli konsekvensen även i Sverige.  
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Bakgrund 

ME/CFS klassas som en neurologisk sjukdom med diagnoskoden G93.3 trötthetssyndrom efter 

virusinfektion i ICD-10 (Socialstyrelsen, 2017). Begreppen neuroimmunologisk/ 

neuroinflammatorisk sjukdom indikerar att det kan följa på virussjukdom (Blomberg, 2016) 

och 70% av sjukdomsfallen tros härröra från föregående infektion (Hooper, 2007). Flera 

förklaringsmodeller har framförts men etiologin anses fortfarande okänd (Glassford, 2017). 

Tänkbara orsaker som framförts genom åren, ofta föranlett av epidemier, har lett till ett 

varierande sjukdomsnamn. På 50-60-talen talades i USA om atypisk polio efter poliovirus. Den 

brittiska termen myalgisk encefalomyelit (inflammation i hjärna och ryggmärg samt 

muskelvärk) ifrågasätts numera då bevis för sådan inflammation saknas. Namnet Chronic 

fatigue syndrome (CFS) uppkom på 80-talet efter en epidemi i USA då Epstein-Barr-virus 

(EBV) lanserades som tänkbar orsak (Malmqvist, 2016). Synen på sjukdomen som ett kroniskt 

trötthetstillstånd orsakat av infektion lever kvar i dagens namn. Glassford (2017) beskriver 

ME/CFS som en kronisk systemsjukdom som drabbar flera av kroppens funktioner.  

 

Tillståndet innebär återkommande fysisk och mental utmattning, sömnstörningar samt smärta i 

muskler och/eller leder. Ansträngningsutlöst försämring (post-exertional malaise, PEM) 

innebär att utmattning, smärta eller influensaliknande symptom följer efter ansträngning, ofta 

med lång återhämtningstid (> 24 h). Dessutom ingår för diagnos två eller flera 

neurologiska/kognitiva symptom som t.ex. koncentrationssvårigheter, försämrat korttidsminne 

eller överkänslighet mot ljus och ljud. Utöver detta förekommer symptom från autonoma 

nervsystemet (t.ex. lågt blodtryck, hjärtklappning eller andnöd), hormonella symptom samt 

immunrelaterade problem (t.ex. ömma lymfkörtlar, halsont och generell sjukdomskänsla). 

Symptomen beskrivs i Kanadakriterierna, den kriterieuppsättning som oftast används vid 

klinisk bedömning (Carruthers et al., 2011).  

 

Prevalensuppgifter varierar från 0,1 upp till 2,6% (Julin, 2016). Beroende på vilka kriterier som 

används varierar det huvudsakligen mellan 0,1 och 0,6% i internationella studier (Julin, 2015), 

vilket stämmer med Petersons (2016) prevalenstal på ca 0,4 % i USA. Mörkertalet kan vara 

stort då väntetid för diagnos i medeltal är 11 år (Gottfries, 2016). Peterson (2016) menar att 

prevalensen 0,4% är överförbar till Sverige vilket innebär ca. 40.000 drabbade.  Ett större 

intervall om 0,2-2,6% uppges av Gottfries clinic (2018b) som utreder och behandlar ME/CFS 

och fibromyalgi. I en svensk studie screenades 31.405 personer vilket resulterade i knappt 2,4% 

(Evengård, Jacks, Pedersen & Sullivan, 2005).  

 

Sjukdomsprevalensen är sex gånger högre bland kvinnor än hos män. Insjuknandeåldern är ofta 

mellan 20-40 år, men ME/CFS förekommer även bland barn (Julin, 2015). Hos barn är 

kopplingen till virussjukdom extra tydlig, då oftast av körtelfeber och EBV-virus (Crawley, 

2014). 

 

Botande behandling saknas men symptomlindring ges mot smärta, sömnproblem och 

nedstämdhet (Julin, 2015). Gottfries (2016) menar att stafylokockvaccin kan ge positiva 

effekter, men behandlingen upphörde 2005. Forskning pågår inom immunmodulerande medel 
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där cancerläkemedlet rituximab har visat positiva resultat i norska studier (Fluge et al., 2015). 

Läkemedlet testas nu på ME/CFS som kan vara en autoimmun sjukdom (Kavlifondet, 2017), 

dock har preliminära resultat varit negativa (ME Association, 2017). Symptomlindrande 

vitamin B12-injektioner och folsyra sägs också kunna ge symptomlindring (Gottfries, 2016), 

men har stoppats av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på grund av bristande evidens. 

Behandlingen baseras enligt Julin (2015) på klinisk erfarenhet och patientrapporterade 

förbättringar men utan stöd av vetenskapliga studier.  

 

RME rekommenderar kombinationen av medicinsk symptomlindring och rådgivning om 

sjukdomshantering i vardagen. En teknik för att hushålla med energi och skapa balans mellan 

aktivitet och vila är pacing. Pacing beskrivs som en strategi som uppmuntrar patienten att vara 

så aktiv som möjligt inom sjukdomens ramar, och hitta den optimala funktionsnivå som inte 

leder till markant ökning av trötthet eller andra symptom under följande fem dagar (Goudsmit, 

Nijs, Jason & Wallman, 2012). Tekniken hänger samman med teorin “Energy envelope theory” 

som menar att varje individ har en upplevd mängd tillgänglig respektive förbrukad energi. 

Genom att alltid hålla sig inom sin “energiram” uppnås bättre fysisk och psykisk funktion, och 

överansträngning med symptomförvärring kan undvikas (Brown, Khorana & Jason, 2011). 

Det pågår också en internationell debatt huruvida Graded Exercise Therapy (GET) och kognitiv 

beteendeterapi (KBT) kan rekommenderas som behandling, vilket har framhållits i vissa 

litteraturstudier där jämförelser har gjorts med andra behandlingsformer (Larun, Brurberg, 

Odgaard-Jensen & Price, 2017; Balachander, Rao, Sarkar & Singh, 2014). GET innebär 

strukturerad och handledd aktivitetsträning med syfte att gradvis öka fysisk aktivitet. Den 

omdebatterade PACE-studien framhåller effekten av GET och KBT (White et al. 2011) men 

studien har kritiserats för överdrivna resultat och allvarliga metodproblem, där domstolsbeslut 

ledde till att råmaterialet fick offentliggöras (Matthees, Kindlon, Maryhew, Stark, Levin, 2016). 

Kritiker menar att GET och KBT inte kan ses som evidensbaserade interventioner och att fysisk 

aktivitet kan ha direkt skadlig effekt och leda till försämring (Helmfrid & Edsberg, 2015; Twisk 

& Arnoldus, 2012).  

Julin (2015) menar att personer med konstaterad ME/CFS inte ska överanstränga sig, och att 

sjukgymnast och arbetsterapeut kan vara behjälpliga i att hitta lagom nivå. God kontakt med 

sjukvård krävs för konkret bedömning, liksom dialog med myndigheter för möjlighet till 

anpassad skolgång, hjälp med arbetsåtergång och dagliga aktiviteter. Julin (2015) anser också 

att psykologkontakt med KBT-inriktning kan vara till hjälp för att hantera vardagssituationer, 

att lära sig att acceptera den förändrade livssituationen och för att finna livskvalitet.  

Kunskapen inom vården är ofta begränsad och felaktig rådgivning kan ibland ges vilket riskerar 

att försämra patientens tillstånd (Franklin, 2016; Wiman, 2016). Regeringen har nyligen gett 

Socialstyrelsen en halv miljon kronor för innevarande år med uppdrag att göra en 

kunskapsöversyn och utifrån det bedöma vad som behövs, t.ex. kunskapsstöd eller 

försäkringsmedicinskt beslutsstöd (Regeringskansliet, 2018). Endast ett fåtal specialinriktade 

kliniker finns i Sverige idag (Franklin, 2016), och patienterna har på grund av 

ansträngningsutlöst trötthet ofta svårt att resa långväga för behandling. Enligt Aas (2017) ligger 
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vi långt efter Norge när det gäller finansiellt stöd till forskningsstudier. Det ska dock börja 

satsas mer på riktad forskning om ME/CFS i Sverige (Sveriges Riksdag, 2017).  

 

Den bristande samsynen som råder mellan neurologspecialister och företrädare för 

patientföreningar försvårar hantering av sjukförsäkringsärenden (Försäkringskassan, 2017) 

vilket ytterligare förvärrar situationen för de sjuka. Försäkringskassan har i skrivelse till 

Socialstyrelsen efterfrågat tydligare försäkringsmedicinskt beslutsstöd gällande ME/CFS för att 

möjliggöra korrekta bedömningar (Försäkringskassan, 2017). Många med ME/CFS upplever 

sig dessutom stigmatiserade på grund av negativa attityder och brist på förståelse från 

omgivning och vårdpersonal (Jason & Fragale, 2016).   

 

Sjukdomen kan ge långvariga och omfattande funktionsnedsättningar med stor påverkan på 

individens aktivitet och delaktighet (Attree, Arroll, Dancey, Griffith & Bansal, 2014). Det kan 

leda till nedsatt arbetsförmåga, svårighet med skolgång och problem med aktiviteter i det 

dagliga livet, som personlig vård (Julin, 2015). Enligt de internationella konsensusreglerna kan 

aktivitetsnedsättningen graderas från mild (50% nedsättning), måttlig (oftast bunden till 

hemmet), allvarlig (oftast sängliggande) eller mycket allvarlig (sängbunden med behov av hjälp 

för basala funktioner). Symptomen kan fluktuera kraftigt från dag till dag eller från timme till 

timme (Carruthers et al., 2011). Den ansträngningsutlösta utmattningen kan komma plötsligt 

(“boom and bust”) eller med fördröjd effekt (Burley, Cox & Findley, 2007) och 

aktivitetsförmågan blir därmed starkt varierande. Även mindre ansträngning kan leda till 

överskridning av energinivån (Örtegren, 2016). Prioritering av aktiviteter blir därför viktigt - 

att kunna göra en värdefull aktivitet genom att utesluta eller starkt begränsa aktiviteter i andra 

livsaspekter (Carruthers et al., 2011).  

Begreppen aktivitet och dagliga aktiviteter 

Aktivitet har stark koppling till hälsa och välbefinnande enligt Wilcock och Hocking (2015) 

som menar att människan evolutionärt såväl som i nutid har varit beroende av aktivitet för 

överlevnad och vidareutveckling. Aktivitet möjliggör stimulans, personlig utveckling och 

social delaktighet både i mänskliga interaktioner såväl som i samhället i stort. Wilcock och 

Hocking lyfter även riskerna som följer av att en individ berövas möjlighet till aktivitet, vilket 

kan ske vid skada, sjukdom eller exkludering av andra anledningar. 

 

Med dagliga aktiviteter avses det vi gör rutinmässigt varje dag för att vi måste, behöver eller 

vill - som att arbeta och studera eller handla, laga mat, ta hand om oss själva, vårt hem och våra 

närstående. Kroksmark (2014) beskriver vikten av att få vardagens aktiviteter att fungera, och 

hur aktiviteter som upplevs meningsfulla bidrar till att skapa balans i människans liv. 

Meningsfulla aktiviteter bidrar till hälsa och välbefinnande genom att de bygger upp en känsla 

av sammanhang (Antonovsky, 1991). Det är också viktigt att finna en aktivitetsbalans där man 

upplever att olika typer av aktiviteter finns i lagom dos enligt ett önskat aktivitetsmönster 

(Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). 
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Värdering av aktiviteter 

I vilken grad aktiviteter upplevs meningsfulla är individuellt och avgörs av individens 

subjektiva värdering. Erlandsson och Persson (2014) anser att det är viktigt för arbetsterapeuter 

att förstå individens värdering av specifika aktiviteter, eftersom det har betydelse för individens 

välbefinnande och aktiviteters terapeutiska värde. Deras teori baserar sig på tanken att alla 

aktiviteter har ett aktivitetsvärde, som kan beskrivas av tre värdedimensioner. Den konkreta 

värdedimensionen handlar om det synliga och förhoppningsvis tillfredsställande resultatet, den 

sociosymboliska betonar aktivitetens sociala och kulturella betydelse och den självbelönande 

dimensionen handlar om glädje i utförandet. Kielhofner (2012) betonar att värdering av 

aktiviteter har stor betydelse för drivkraften att utföra dem. 

Aktivitetskompetens 

ME/CFS har betydande inverkan på förmågan att utföra dagliga aktiviteter (Pemberton & Cox, 

2014), och att möjliggöra dagliga aktiviteter är arbetsterapins kärna. En viktig arbetsterapeutisk 

teori är Model of Human Occupation (MoHO) som beskriver människan som en aktiv varelse 

med en naturlig drivkraft att utföra aktiviteter, både grundläggande och lustfyllda. I denna teori 

beskriver Kielhofner (2012) att motivatorn är den så kallade viljekraften som byggs upp av de 

tankar och känslor vi får då vi utför aktiviteter. Tankarna består dels av tillfredsställelsen vi 

känner (intresse), betydelsen vi tillmäter aktiviteten (värdering) samt uppfattningen om man är 

bra på att utföra den aktuella aktiviteten (aktivitetskompetens). Dessa tre - intressen, 

värderingar och aktivitetskompetens - har betydelse för hur vi ser på aktiviteten. Det påverkar 

därmed våra förväntningar, aktivitetsval, upplevelser under aktivitetsutförande samt hur vi 

tolkar vår prestation. Viljekraften upprätthålls genom detta cykliska mönster av förväntan, val, 

upplevelse och tolkning av utförande. För den som drabbas av sjukdom som inverkar negativt 

på aktivitetsförmågan (eller tolkningen av förmågan) kan viljekraften komma att rubbas. 

Funktionsnedsättningar påverkar därmed inte bara förmågan att utföra aktiviteter utan även 

viljekraften, och slår därigenom dubbelt. Detta kan riskera att försämra livskvaliteten 

(Kielhofner, 2012).  

Viljekraftens komponenter - intresse, värdering och aktivitetskompetens, kan skattas med 

kartläggningsinstrumentet Min Mening (MM) som bygger på MoHO (Baron, Kielhofner, 

Iyenger, Goldhammer & Wolenski, 2012).  

Hälsorelaterad livskvalitet 

Livskvalitet är ett komplext mått som avser individens subjektiva uppfattning om fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, och påverkas av en rad faktorer såsom rådande normer, 

kultur, förväntningar, mål och värderingar. Uppfattning om den aktuella livssituationen är 

personlig, varierar över tid och relaterar till en mängd områden som exempelvis hälsa, boende, 

ekonomi och relationer (SBU, 2012).  

 

Begreppet hälsorelaterad livskvalitet avser de delar av livskvaliteten som påverkas av hälsan. 

En mängd instrument med syfte att mäta hälsorelaterad livskvalitet förekommer, både generiska 

och specifika för en viss sjukdom/tillstånd. Ett av de vanligaste generiska instrumenten är SF-

36 som ofta används i kliniska studier (SBU, 2012). 
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Studier visar signifikant minskad upplevd hälsorelaterad livskvalitet bland unga med ME/CFS 

(Winger et al., 2015; Taylor, O'Brien, Kielhofner, Lee, Katz & Mears, 2010). Bland vuxna 

uppges kognitiva nedsättningar i form av försämrat korttidsminne, koncentrations-, 

uppmärksamhets- och processförmåga ha så stor påverkan på dagliga livet att livskvaliteten 

reduceras (Jain, Arunkumar, Kingdon, Lacerda & Nacul, 2017).  

 

Sammanfattningsvis är ME/CFS en sjukdom som i hög grad påverkar möjligheten till aktivitet, 

delaktighet och upplevd livskvalitet. Dessutom saknas kvantifierad kunskap om ME/CFS i ett 

aktivitetsperspektiv, och arbetsterapeuter behöver detaljerad kunskap om målgruppens 

aktivitetsproblem samt vilka kartläggningsinstrument som lämpar sig i praktiskt arbete. Mot 

denna bakgrund studeras här ME/CFS-sjuka personers syn på den egna förmågan till aktivitet, 

hur de värderar olika aktiviteter samt hur de skattar hälsorelaterad livskvalitet. 

 

Syfte 

Examensarbetets syfte var att beskriva skattad aktivitetskompetens och värdering av 

vardagsaktiviteter samt hälsorelaterad livskvalitet hos personer med ME/CFS. 

Frågeställningar: 

1. Hur skattar målgruppen sin aktivitetskompetens i olika vardagsaktiviteter? 

2. Vilka aktiviteter värderas högt samtidigt som de upplevs fungera dåligt? 

3. Bortprioriteras aktiviteter med hänsyn till aktuellt hälsotillstånd, och i så fall i vilken 

grad? 

4. Finns samband mellan aktivitetskompetens, värdering och livskvalitet? 

5. I vilken omfattning kan aktivitetskompetensen variera? 

 

Material och metod 

En kvantitativ tvärsnittsstudie (Kristensson, 2014) genomfördes utifrån en enkät med 

bakgrundsfrågor och frågor om aktivitetsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet.  

Urval 

Via verksamhetsföreträdaren tillfrågades medlemmar i RME om de var villiga att delta i en 

enkätstudie och då anmäla sitt intresse via mail. Företrädaren fick ta del av projektplan, enkät 

och informationsmaterial. Tillstånd att genomföra studien inhämtades innan förfrågan gick ut 

till samtliga medlemmar (ca 1750 medlemmar (RME, uå). Föreningen är öppen för patienter, 

anhöriga och övriga intresserade, vilket gjorde att diagnostiserad ME/CFS sattes som ett 

inklusionskriterie. Personer under 15 år exkluderades. Totalt anmälde 37 personer sitt intresse 

via mail, varav 36 kvinnor och en man.   

Datainsamling 

Respondenterna fick materialet via mail. Det digitala materialet bestod av informationsbrev och 

länk till enkäten. Informationsbrevet innehöll uppgifter om studiens syfte, användning, 
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konfidentialitet och frivillighet, se bilaga 1. Digitala enkäter skickades ut löpande i takt med att 

intresseanmälningar inkom. Drygt tre veckor efter första utskick sändes en påminnelse till de 

som inte svarat.  

 

Den webbaserade enkäten utformades i Google Forms (se bilaga 2) och innehöll totalt 62 frågor. 

De fem inledande var bakgrundsfrågor som avsåg ålder, kön, boendeform, försörjning och 

utbildningsnivå, se bilaga 3. De därpå följande 21 frågorna återgav instrumentet Min Mening 

som adresserar områdena aktivitetsutförande, vanemönster och viljekraft (Baron, Kielhofner, 

Iyenger, Goldhammer & Wolenski, 2012), se bilaga 4. De sista 36 frågorna bestod av 

kartläggningsinstrumentet SF-36 som fångar hälsorelaterad livskvalitet (Sullivan, Karlsson, 

Ware, 1995), se bilaga 5. 

Kartläggningsinstrument för datainsamling - Min Mening 

För att skatta respondenternas uppfattning om aktivitetskompetens och värdering av aktivitet 

har Min Mening (version 2.2) använts. Det är den svenska översättningen av Occupational Self 

Assessment (OSA) som gavs ut på svenska första gången 1999. Version 2.2 med det 

fullständiga namnet “Min Mening - bedömning av kompetens och värderingar genom 

självskattning” är utgiven 2006. Instrumentet återspeglar ett holistiskt synsätt för att förstå 

aktivitet och ger en god bild av klientens eventuella aktivitetsproblem genom att beakta 

utförande, vanor och vilja. Min Mening har god intern validitet, och kan användas oberoende 

av funktionsnivå eller diagnos. Instrumentet kan urskilja olikheter mellan personer, gällande 

deras uppfattning om egen förmåga och tillmätt betydelse av vardagsaktiviteter (Baron, 

Kielhofner, Iyenger, Goldhammer & Wolenski, 2012).  

 

Min Mening innehåller 21 frågor som mäter aktivitetskompetens (steg 1) och värdering av 

enskilda vardagsaktiviteter (steg 2). Steg 1 Kompetens rangordnas från 1 = fungerar inte bra, 2 

= fungerar ganska bra, 3 = fungerar bra samt 4 = fungerar mycket bra. Steg 2 Värdering 

rangordnas från 1 = är inte så viktigt för mig, 2 = är viktigt för mig, 3 = är mycket viktigt för 

mig samt 4 = är ytterst viktigt för mig.  Totalsumman av de 21 svaren blir därmed mellan 21 

och 84 poäng, se bilaga 3.  

 

Representanter för RME får ofta höra av medlemmarna att många av dagens 

kartläggningsinstrument är alltför trubbiga för att kunna återge patientgruppens problem (C. 

Gillberg, personlig kommunikation, 2018-02-08). För att beskriva den varierande 

aktivitetsförmågan hos ME/CFS-patienter har vi låtit respondenterna fylla i både sitt sämsta och 

bästa värde vid skattning av aktivitetskompetens i Min Mening, vilket gör det möjligt att 

återspegla eventuella variationer. 

 

För varje beskriven vardagsaktivitet i Min Mening skattas kompetens och värdering, men 

ytterligare en dimension har lagts till för att undersöka om det händer att aktiviteten 

bortprioriteras på grund av hälsotillståndet. Svarsalternativen har utformats som en likertskala 

för att beskriva frekvens, med svarsalternativen Ofta/Ibland/Sällan/Vet ej, se bilaga 3. 
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Kartläggningsinstrument för datainsamling - SF-36 

SF-36 består av 36 frågor inom två huvudområden - fysisk och mental hälsa. Huvudområdena 

kan brytas ner i åtta dimensioner av hälsa - fysisk funktion, fysisk rollfunktion, smärta, allmän 

hälsa, vitalitet, social funktion, emotionell rollfunktion samt psykiskt välbefinnande (Sullivan, 

Karlsson & Ware, 1995). Svarsalternativen varierar i antal och formulering men mäts 

genomgående enligt nominal- och ordinalskala, se bilaga 4. 

 

Resultatet av kartläggningsinstrumentet SF-36 har utvärderats enligt RAND 36-Item Health 

Survey 1.0 (Rand Health, u.å.). Utvärderingsmetoden innebär en översättning av frågorna till 

skalan 0-100, där vissa frågor måste tolkas omvänt eftersom 0 ska innebära dålig hälsa och 100 

ska innebära god hälsa. Därefter skedde gruppering och medelvärdesbildning till de åtta 

dimensionerna. 

 

För att öka respondenternas möjlighet att återge en varierande förmåga, har flera svar tillåtits 

på majoriteten (34 av 36) av frågorna i SF-36. En respondent kan exempelvis besvara frågor 

om i vilken grad hälsotillståndet begränsar möjlighet till aktivitet med ett, två eller tre kryss för 

svarsalternativen “Ja, mycket”, “Ja, lite” respektive “Nej, inte alls” beroende på variationsvidd. 

Databearbetning 

Bakgrundsdata samt enkätdata (MM och SF-36) lästes in i analysprogrammet IBM SPSS 

Statistics 21 (Wahlgren, 2012) från Google Forms via Excel. Kodning av data på nominal- och 

ordinalnivå i form av enkätsvar samt icke-numeriska variabler i bakgrundsdata utfördes. 

Manuell databearbetning krävdes då flera svarsalternativ hade tillåtits, vilket alltså gav flera 

svar på samma fråga. De multipla svaren lagrades initialt kommaseparerat i en kolumn, vilket 

korrigerades genom uppdelning i kolumner för bästa och sämsta skattning. Då frågorna i Min 

Mening är variabler i ordinalskala beräknades typvärde, variationsvidd, median och 

kvartilavstånd för varje enskild fråga. Sociodemografiska data sammanställdes med 

medelvärde och standardavvikelse för ålder samt typvärde för kön, boendesituation och 

utbildning. 

 

Genom att använda nyckelformulär framtagna för aggregering av värden och utvärdering av 

grupper, kan medelvärden och standardavvikelser tas fram genom en översättningsskala. 

Nyckelformulären översätter varje enskild individs totalsumma till klientmått och 

standardavvikelse. Därmed möjliggörs jämförelser mellan individer, beräkning av medelvärde 

på gruppnivå samt jämförelser av medelvärden mellan grupper (Baron, Kielhofner, Iyenger, 

Goldhammer & Wolenski, 2012). För varje respondent beräknades klientmått för kompetens 

och värdering. Eftersom enkätfrågorna för kompetens i Min Mening tillät flera svar på varje 

fråga resulterade det i två klientmått som illustrerar sämsta och bästa läge. Detta gjordes genom 

formler i Excel som summerade lägstaskattningar och högstaskattningar var för sig. I de fall 

endast ett svar angivits användes detta svar både som lägsta- och högstaskattning. Därefter 

beräknades medelvärden för gruppen som helhet, vilket gjordes för klientmåtten för värdering, 

lägsta kompetens respektive högsta kompetens. 
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Korrelation mellan variabler beräknades med Spearmans rangkorrelationskoefficient 

(Spearman’s rho) som kan användas på variabler av ordinalnivå (Ejlertsson, 2003). Eventuella 

samband mellan aktivitetkompetens och värdering, samt mellan aktivitetskompetens och olika 

aspekter av hälsorelaterad livskvalitet undersöktes. 

 

Svar inkom totalt från 32 deltagare, varav 31 kvinnor och en man. Åldern varierade mellan 16 

och 76 år med en medelålder på 45,6 år (sd=12,8). Av dessa var 23 sammanboende och 9 

ensamboende. Utbildningsnivån fördelade sig med 22 personer med universitets- eller 

högskoleutbildning, sex personer med gymnasieutbildning, tre med utbildning motsvarande 

grundskola och en som inte hade kunnat slutföra grundskolan. Mer än hälften (18 personer) 

uppbär 100% sjukpenning eller sjukersättning. Fem personer har anställning i varierande grad, 

mellan 25 och 75%, i kombination med sjukpenning/sjukersättning. En person uppbär 

aktivitetsersättning, två har försörjningsstöd (100 resp 75%) och fem uppgav annan försörjning, 

vilket innebär att ungefär en fjärdedel av respondenterna har försörjning utan koppling till 

sjukförsäkringen. Det externa bortfallet bestod av totalt fem personer vilket motsvarar 13,5 %. 

Inga interna bortfall förekom.  

Etiska överväganden 

Under arbetets gång har de fyra forskningsetiska kraven tagits i beaktande (Vetenskapsrådet, 

2002). Informerat samtycke har inhämtats genom det informationsbrev som medföljde enkäten 

i utskicket till deltagarna (se bilaga 5).  

Informationsbrevet beskriver kortfattat studiens syfte och tänkta nytta, vilka personer som står 

bakom undersökningen, vilken kontaktväg som använts för att nå målgruppen samt studiens 

upplägg och metod. Användning av resultat, eventuell publicering samt tillvägagångssätt för att 

ta del av resultatet framgår. I följebrevet framgår att medverkan är frivillig och kan avbrytas 

utan negativa konsekvenser. Genom att deltagarna på förhand delgetts denna information, vad 

deras medverkan innebär och vilka villkor som gäller, kan informationskravet anses uppfyllt. 

 

I informationsbrevet framgår att samtycke ges genom återsändande av enkäten, vilket är i 

enlighet med samtyckeskravet. Etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar har 

genomförts. Konfidentialitetskravet har beaktats genom att enkäterna förvarats utan någon 

utomståendes insyn. Efter inkommanderegistrering skedde avidentifiering för att materialet inte 

skulle kunna kopplas till enskilda personer. Deltagare informerades om detta i 

informationsbrevet. För att tillgodose nyttjandekravet informerades deltagare om att materialet 

insamlas för ett examensarbete och inte för kommersiella eller icke-vetenskapliga syften, samt 

att lämnad information inte har någon påverkan på individens vård och behandling. 
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Resultat 

Resultatet av Min Mening och SF-36 presenteras med tyngdpunkt på den förstnämnda som är 

ett arbetsterapeutiskt kartläggningsinstrument.  

Min Mening kompetens och värdering 

De flesta respondenterna skattar sin lägsta kompetens som “fungerar inte bra”, vilket är 

typvärdet för alla aktiviteter utom en. Den enda vardagsaktivitet som skattas lite högre är att 

sköta min ekonomi (MM7) med typvärdet “fungerar ganska bra” i sämsta läget. Många 

aktiviteter (drygt tre fjärdedelar) värderas dock högt, som “mycket viktigt eller ytterst viktigt”. 

 

Liknande resultat framgår av medianvärdena, då deltagarna upplever att majoriteten (två 

tredjedelar) av aktiviteterna inte fungerar bra i sämsta läget. I bästa läget är det istället två 

tredjedelar av aktiviteterna som fungerar ganska bra. Den aktivitet som skattades högst gällande 

kompetens (både vid sämsta och bästa hälsotillstånd) hos samtliga deltagare är att sköta 

ekonomi (MM7). De aktiviteter som upplevs fungera ganska bra i sämsta läget är att sköta 

grundläggande behov (MM8), fatta beslut (MM19) och att dra nytta av förmågor (MM21), där 

de två senare även kan upplevas fungera bra i bästa läget.  

 

Tabell 1. Frågeställningar i MM tillsammans med median och kvartilavstånd, för sämsta och bästa 

aktivitetskompetens samt värdering av aktivitet (n=32). Antalet deltagare som angivit bästa läge 

anges (n). 
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Stapeldiagrammen nedan återger de första elva frågorna som handlar om utförandekapacitet 

(MM1-MM11), nästa fem frågor som behandlar vanemönster (MM12-MM16) samt de sista 

fem frågorna som rör vilja (MM17-21). 

 

Utförandekapacitet 

I gruppen utförandekapacitet är det framförallt fyra vardagsaktiviteter som upplevs svåra: att 

rent fysiskt kunna utföra det man behöver (MM2), ta hand om sitt hem (MM3), ta hand om 

andra (MM5) samt ta sig till platser (MM6). Skötseln av hemmet är lägst värderad. Minst 

svårigheter finns kring ekonomi (MM7) som också är högst värderad. 

 

 
Figur 3. Frågorna MM1-MM11 om utförandekapacitet - kompetens (blått) och värdering (grönt), n=32. 

Vanemönster 

Frågor kring vanemönster visar att engagera sig som student, anställd, i förening eller som 

familjemedlem (MM16) generellt inte fungerar så bra. Att få gjort det man behöver (MM13) 

fungerar något bättre för gruppen men värderas lägst. 
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Figur 4. Frågorna MM12-MM16 om vanemönster, n=32. 

Vilja 

I den sista frågegruppen om vilja upplevs det svårast att göra sådant man tycker om (MM17) 

vilket också värderas högst. Fler tycker att det fungerar i viss utsträckning att dra nytta av sina 

förmågor (MM21) vilket värderas lägst. 

 

 
Figur 5. Frågorna MM17-MM21 om vilja, n=32. 

 

Jämförelse utförandekapacitet, vanemönster och vilja 

Jämförelse mellan de tre grupperna utförandekapacitet, vanemönster och viljekraft visar på att 

vanemönster kan vara svårare att få att fungera än de övriga områdena. För vanemönster utgörs 



 

 

13 
 

drygt 77% av svaren av lägstaskattningen (fungerar inte bra), jämfört med ca 60% i de två andra 

grupperna. 

 

De fyra aktiviteter som inte anses fungera av i stort sett alla deltagare är att ta hand om sitt hem 

(MM3), leva upp till förväntningar (MM15), engagera sig i roller (MM16) samt MM17 göra 

sådant man tycker om. 

Klientmått 

För varje klient har klientmått för kompetens och värdering tagits fram med hjälp av 

nyckelformulär. Klientmåtten ses som statistiskt korrigerade summeringar av samtliga frågor. 

Eftersom multipla svar har tillåtits innebär det att det finns två klientmått för kompetens - 

sämsta och bästa läge. Dessa tre klientmått (skala 0-100) illustreras sammanvägt i tabell 2. 

 

Tabell 2. Sammanvägning av klientmått. 

 
 

Dessa klientmått illustreras i figur 6 för enskilda respondenter, där enbart sämsta läget 

redovisas.  

 

 
Figur 6. Samtliga respondenters klientmått (statistiskt korrigerade summor mellan 0 och 100) för lägsta 

aktivitetskompetens (blått) och värdering av aktivitet (grönt).  

Bortprioritering av aktiviteter 

Alla vardagsaktiviteter i Min Mening utom två, bortprioriteras ofta eller ibland på grund av 

hälsotillståndet. Nästan samtliga respondenter svarade att de valde bort dessa 19 aktiviteter ofta 

eller ibland. 
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De två aktiviteter som mer sällan väljs bort är att sköta ekonomi (MM7) och grundläggande 

behov (MM8). Frågan om ekonomi (MM7) väljs bort ofta eller ibland av nästan halva gruppen, 

och frågan om grundläggande behov (MM8) bortprioriteras ofta eller ibland av två tredjedelar 

av gruppen. 

 

 
Figur 7. Bortprioritering av aktiviteter. För förklaring av frågornas innebörd hänvisas till tabell 1. 

 

Aktiviteter som ofta bortprioriteras på grund av hälsotillståndet har jämförts med dess 

aktivitetsvärde, det vill säga hur högt de värderas. De två aktiviteterna som sällan bortprioriteras 

(MM7 ekonomi och MM8 grundläggande behov) värderas tydligt högre än övriga, där nästan 

alla skattar dem som mycket eller ytterst viktiga. Huruvida man väljer att bortprioritera en 

aktivitet kan bero på hur högt den värderas, men också på i vilken grad den fungerar väl att 

utföra. Här ser det olika ut, då aktiviteten MM7 har skattats högst av alla aktiviteter gällande 

kompetens (fungerar vanligen ganska bra eller bra), medan aktiviteten MM8 skattas svårare 

(fungerar vanligen inte bra eller ganska bra). 
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Figur 8. Längst till vänster de fyra aktiviteter som flest personer bortprioriterar ofta. Till höger de 

fyra aktiviteter som “bortprioriteras ofta” i minst utsträckning. Deltagarnas skattning av värdering 

illustreras i grönt. 

 

SF-36 Hälsorelaterad livskvalitet 

Kartläggningen visar genom medianvärden att allmän hälsa skattas dålig (md=5, skala 1-5 där 

1=utmärkt och 5=dålig) och något sämre än för ett år sedan (md=4, skala 1-5 där 1=mycket 

bättre och 5=mycket sämre). Deltagarna upplever sig mycket begränsade (md=1, skala 1-3 där 

1=mycket begränsad och 3=inte alls begränsad) i sex av tio vanliga vardagsaktiviteter, t.ex. 

måttligt ansträngande aktiviteter, att lyfta eller bära matkassar, gå uppför flera trappor eller gå 

några hundra meter. I resterande fyra listade aktiviteter upplever de sig lite begränsade (md=2), 

och det gäller vanliga företeelser som att gå uppför en trappa, böja sig, bada/klä på sig eller gå 

100 m. De upplever att hälsotillståndet har stört umgänget med anhöriga och vänner mycket 

(md=4, skala 1-5, där 1=inte alls och 5=väldigt mycket). Värk eller smärta skattas som lätt 

(md=3, skala 1-6, där 1=ingen och 6=mycket svår) och den har interfererat måttligt (md=3, 

skala 1-5, där 1=inte alls och 5=väldigt mycket) på arbete i och utanför hemmet. 

 

Några frågor handlar om hur stor del av tiden man har vissa kropps- eller hälsotillstånd. De 

visar att deltagarna känner sig trötta hela tiden (md=1) och utslitna största delen av tiden 

(md=2). De är aldrig (inget av tiden, md=6) pigga och starka eller fulla av energi. De är heller 

aldrig (inget av tiden, md=6) mycket nervösa eller kraftigt nedstämda. Däremot kan man ha 

känt sig dyster eller ledsen lite av tiden (md=5). Gruppen upplever sig lugn och harmonisk en 

hel del av tiden (md=3) och glad och lycklig en del av tiden (md=4). 

 

Resultatet av kartläggningsinstrumentet SF-36 har utvärderats enligt RAND 36-Item Health 

Survey 1.0 (Rand Health, u.å.; Hays & Morales, 2012) vilket redovisas i tabell 3. Observera att 

höga värden indikerar bättre hälsa än låga värden. Ett högt värde på Smärta (BP) betyder 
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därmed att respondenterna har god hälsa i smärthänseende, vilket kan missförstås på grund av 

den negativa benämningen. Tabell 3 redogör för de lägsta skattningarna, men skillnaden mot 

de högsta skattningarna är marginell. 

 

Tabell 3. Sammanställning av resultatet från SF-36. Normalpopulationsvärdena gäller Sverige där 

första kolumnen avser män och kvinnor (n=8930) och andra kolumnen avser kvinnor (n=4582) 

(Sullivan, Karlsson & Taft, 2002).  

 
 

Samband 

Samband eftersöktes mellan aktivitetskompetens och värdering, liksom mellan 

aktivitetskompetens och olika aspekter av hälsorelaterad livskvalitet. Även bakgrundsdata 

involverades i sambandsanalysen. Inget signifikant statistiskt samband kunde konstateras 

mellan aktivitetskompetens och värdering av aktiviteter (Rho=0,266, p=0,141). Däremot fanns 

ett signifikant positivt samband mellan aktivitetskompetens och vitalitet (Rho=0,468, p=0,007). 

Variation 

Möjligheten att i Min Mening ange flera svar för att markera bästa och sämsta läge utnyttjades 

av 23 respondenter, medan nio personer aldrig använde möjligheten. I SF-36 använde tolv 

respondenter någon gång möjligheten att ange flera svar för att markera variation, medan 20 

personer aldrig gjorde det.  

 

Skillnaden i svaren i Min Mening är dock inte så stor, vanligen enbart ett ordinalsteg. Skillnaden 

kan vara 1, 2 eller max 3 på skalan 1 till 4. I sju fall har en differens om 3 ordinalsteg skattats, 

se figur 9. I SF-36 är skillnaderna också små, oftast ett ordinalsteg, och påverkan på slutvärdena 

är så liten att det inte har redovisats. Den största variationen uppvisades kring fysisk funktion, 

som hade ett variationsintervall mellan 24 och 28. 
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Figur 9. Differensen mellan sämsta och bästa läge i Min Mening. Liten skillnad innebär ett ordinalsteg, 

viss skillnad betyder två steg och stor skillnad innebär tre steg. 

 

Metoddiskussion 

Via mail från respondenterna framkom kritik mot val av instrument samt även mot 

utformningen av instrumenten.  

 

Frågorna nr 6 och 10 i SF-36 som båda refererade till “Ditt kroppsliga hälsotillstånd eller Dina 

känslomässiga problem” kritiserades för att det var två frågor i en, samt att frågorna om 

känslomässiga problem inte är relevant för ME/CFS där huvudsymptomet är 

ansträngningsutlöst utmattning. Vi menar att SF-36 är ett vedertaget instrument som ofta 

används inom forskning och uppföljning (Ware, 2000), och tror att frågorna är ämnade att 

kartlägga aktivitetsbegränsningen oavsett om orsaken är kroppslig eller känslomässig. Om 

orsaken härrör till kroppsliga och känslomässiga problem framgår av fråga 4 och 5.  

 

Vidare framkom kritik mot att Min Mening inte lämpar sig för ungdomar. Inklusionskriteriet 

för enkätundersökningen sattes till minst 15 år. Det finns en särskild utgåva av Min Mening 

riktad till barn (COSA) men olika uppgifter om åldersgräns vid instrumentval förekommer. 

Sveriges Arbetsterapeuter (2016) har publicerat ett praxisdokument som rekommenderar 

användning av barnversionen i åldersspannet 6-14 år och vuxenversionen i intervallet 15-18 år. 

I Sveriges Arbetsterapeuters förlag uppges däremot att barnversionen kan passa för 7-17 år. 

Valet att bara använda vuxenversionen i detta examensarbete baserades på praxisdokumentet 

och det faktum att de två olika versionerna inte kan sammanräknas statistiskt, vilket skulle göra 

underlaget för ungdomsgruppen för litet. En handledarstödd genomgång gjordes av samtliga 

frågor med fokus på hur en 15-åring kan applicera frågorna på sin egen situation och det 

bedömdes att frågorna fungerar från 15 år. 
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Enkäten ansågs även vara felaktigt utformad eftersom lämpliga svarsalternativ saknades. Det 

visade sig bero på att respondenten använde en mobiltelefon och inte kunde uppfatta alla 

svarsalternativ. Enkäten är inte mobilanpassad eftersom den har utformats i Google Forms. 

Detta borde vi ha upplyst om redan i informationsbrevet alternativt i den första inbjudan. 

 

Antalet respondenter som valde att utnyttja möjligheten att kryssa flera svar på frågorna i 

enkäten skilde sig åt mellan de två instrumenten. Frågor från Min Mening besvarades någon 

gång med ett intervall av nästan tre fjärdedelar av gruppen, medan enbart en dryg tredjedel 

gjorde det för SF-36. Det indikerar att det i viss mån var befogat att modifiera instrumenten för 

att passa målgruppen, samt möjligen också att behovet var större för Min Mening än för SF-36. 

De som inte kryssade flera svarsalternativ kan ha ansett att de inte behövde det, alternativt 

uppfattade de inte att möjligheten fanns. Variationerna blev inte så stora som vi hade väntat, 

och det var svårt att återge det dubbla resultatet på ett överskådligt sätt. Det gör att vi anser att 

denna anpassning inte är lösningen för att på bästa sätt återge målgruppens aktivitetskompetens. 

Istället kan skattning av aktivitetskompetens behöva en följdfråga om vilken energinivå och 

vilket hälsotillstånd aktiviteten kan leda till, samt hur länge det håller i sig.  

 

Alternativet “Aldrig” saknades på frågan om det händer att man bortprioriterar aktiviteter. Det 

hanterades genom att enbart illustrera svar av typen “ofta” eller “ibland”. Kvarstoden upp till 

hela gruppantalet (n=32) blir något missvisande eftersom läsaren kan anta att det består av 

alternativen “sällan” och “aldrig”, medan det egentligen var “sällan” och “vet ej”. Den av oss 

tillagda frågan om bortprioritering av aktiviteter gav värdefull information enligt vår åsikt. 

Information om frekvensen av bortprioritering av specifika aktiviteter gav en fördjupad bild av 

aktivitetsbegränsningen och var intressant att jämföra med värdering av aktiviteter. 

 

Enkätundersökningen hade ME/CFS-diagnos som inklusionskriterie men krävde inte intyg, så 

vi kan inte med säkerhet veta att deltagarna har fastställd diagnos. Enkäten innehöll heller inga 

frågor om sjukdomens varaktighet, allvarlighetsgrad eller om det förekom samsjuklighet i andra 

diagnoser. Vetskap om dessa faktorer hade kanske kunnat förändra bilden och tydliggöra 

mönster som vi inte uppmärksammade.  

 

I detta arbete har standardiserade validitets- och reliabilitetstestade kartläggningsinstrument 

använts, men med vissa modifieringar. Det är inte förenligt med manualerna att förändra 

tillämpningen, men vi menar att det kan vara försvarbart i det här fallet. Tilläggsfrågan om 

bortprioritering av aktivitet som infogades för varje aktivitet i Min Mening kan ses som eget 

enkätdata, jämförbart med om extra frågor hade lagts till i slutet av enkäten. Tilläggsfrågan har 

inte ingått i sammanräkningen och påverkar inte klientmåtten, och heller inte instrumentets 

validitet och reliabilitet. Frågan om bortprioritering av olika aktiviteter hade kunnat läggas sist, 

men fogades in i strukturen för att minska den kognitiva bördan för respondenterna. Den andra 

modifieringen innebar att vi lät respondenterna sätta två kryss för att ange sämsta och bästa 

läge. Detta kan ses som att två mätningar har gjorts - en dålig dag och en bra dag. De två 

skattningarna har räknats separat helt enligt manualens instruktioner, som om det hade varit två 

mätningar vid olika tillfällen. Det kan till och med anses att skattning av sämsta och bästa läge 
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ger ett mer noggrant värde, eftersom den subjektiva skattningen då blir tydligare. Vid 

traditionellt angivande av ett enda värde, kan man inte veta om respondenten svarar med sitt 

sämsta värde eller ett uppskattat medelvärde. 

Resultatdiskussion 

Avsaknaden av arbetsterapeutiskt kvantitativt data om ME/CFS i Sverige ledde till denna 

enkätundersökning. Användning av vedertagna kartläggningsinstrument kan ge större 

förståelse för målgruppens problem i vardagen och skapa förutsättningar för jämförelser med 

andra grupper. Tyvärr saknas relevant jämförelsematerial idag, men framtida forskning kan 

förhoppningsvis presentera resultat från Min Mening gällande normalpopulationen såväl som 

gällande olika diagnosgrupper. 

Aktivitetskompetens 

Aktivitetskompetensen är mycket låg i gruppen, där 17 av 21 aktiviteter skattas som att de “inte 

fungerar” av en majoritet. Sammanräkning av de två lägsta skattningarna, “fungerar inte” eller 

fungerar ganska bra” visar att 20 av 21 aktiviteter upplevs svåra för minst tre fjärdedelar av 

gruppen. Medelvärdet för gruppen sett över samtliga aktiviteter ligger på 28 av 100. Detta visar 

att det vanliga vardagslivet är svårt att hantera för den som drabbats av ME/CFS. De aktiviteter 

som ses som svårast, där 100% av målgruppen skattar de två lägsta nivåerna, är att rent fysiskt 

utföra det man behöver (MM2), sköta hemmet (MM3), ta hand om andra (MM5), ta sig till 

platser (MM6), engagera sig i roller (MM16) och göra det man tycker om (MM17). Studie av 

enbart lägstaskattningen “fungerar inte” visar att det är svårt att leva upp till förväntningar 

(MM15) som också får räknas till de aktiviteter som fungerar sämst. 

 

Flertalet av dessa sju aktiviteter är fysiskt krävande i mer eller mindre grad. Detta visar att man 

kan bli beroende av andra familjemedlemmar för att klara de fysiska dagliga aktiviteterna som 

t.ex. skötsel av hem och trädgård, omvårdnad av småbarn, transport osv. Drygt en fjärdedel av 

respondenterna är ensamboende och har således ingen hjälp med de fysiska aktiviteterna i 

vardagen. Information saknas i undersökningen om i vilken grad man får hjälp av vänner, 

grannar eller kommunala insatser. Behovsbedömning av hemtjänstassistans kan därmed vara 

befogat för målgruppen.  

 

Att ta sig till platser fungerar dåligt, vilket kan förklaras av den fysiska och mentala 

ansträngningen det innebär att åka kollektivtrafik eller själv navigera i trafik. Många får inte sin 

diagnos godkänd av Försäkringskassan vilket påverkar beviljandet av kommunala insatser som 

färdtjänst (Franklin, 2016), trots den aktivitets- och delaktighetsbegränsning som följer av att 

inte kunna förflytta sig. Det kan vara en trafikfara att köra bil vid risk för överansträngning och 

utmattning och det är förbjudet enligt lag att framföra fordon vid uttröttat tillstånd (SFS 

1998:1276). Arbetsterapeuter kan i befogade fall utföra körkortsbedömningar. Svårigheterna 

med förflyttning för ME/CFS-sjuka bör tas i beaktande vid politisk sjukvårdsplanering. Ett fåtal 

specialiserade kliniker i landet betyder långa resvägar för många sjuka, vilket kan göra det 

omöjligt för dem att få behövlig vård (Franklin, 2016). Vissa sjuka söker avancerad vård 

utomlands (RME, 2018a), men flygresor innebär stor ansträngning, vilket kan göra det svårt att 

genomföra längre behandlingar som kräver upprepade resor.  
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En viss variation i aktivitetskompetens finns, då skattningen varierar från 28 i sämsta läget till 

34 av 100 i bästa läget. Variationerna är små och vanligen (i 116 fall av 185) återges det enbart 

som en skillnad mellan de två lägsta skattningarna. Att tala med andra människor och uttrycka 

sig (MM9) är den aktivitet som uppvisar störst variation. Frågan är dock otydligt formulerad 

och kan uppfattas avse verklig kommunicering på tu man hand, alternativt att tala med andra 

över internet. De som angav stort intervall kan t.ex. ha ansett att verklig social kontakt inte 

fungerar men att digital kontakt fungerar mycket bra. Vid digital kommunikation finns 

möjlighet att pausa eller slå upp borttappade ord eller fakta. Det kan vara en fördel för ME/CFS-

sjuka med kognitiv nedsättning (Carruthers et al., 2011) eller hjärndimma (Gottfries Clinic, 

2018a). Att istället tala med andra genom fysiskt möte ställer många andra krav, som ev. 

transport till mötesplatsen, att duscha och göra sig iordning samt social och intellektuell 

förmåga vid samtal, t.ex. associationsförmåga och samtalstempo. Sådana svårigheter kan 

påverka framtida aktivitetsval och ibland leda till undvikande av sociala situationer (Kielhofner, 

2012). Det är naturligt att uppleva social interaktion som krävande om man lider av en sjukdom 

som beskrivs som att ha ständig influensa (Fransson, 2016; Örtegren, 2016) och kan utlösas av 

liten ansträngning. Även fullt friska personer är oftast obekväma med att visa upp sig i sociala 

sammanhang då de är drabbade av tillfällig influensa. Långvarig isolering på grund av sjukdom, 

eller undvikande beteende, kan leda till sociala problem och låg delaktighet, och Haglund, 

Forstenius och Heiling (2016) går så långt att de beskriver ME/CFS-patienter som socialt 

traumatiserade. 

 

Att göra det man tycker om (MM17) upplevs svårt, men är svårtolkat då frågan inte skiljer på 

vilka typer av aktiviteter det handlar om. Troligen väljs de mer fysiskt krävande aktiviteterna 

bort, men det hade varit intressant att veta om mer stillsamma sysslor också upplevs svårare att 

göra. Många ME/CFS-sjuka är aktiva över internet, vilket delvis kan fylla ett socialt och 

intellektuellt syfte. Läsning vid skärm kan kanske upplevas mindre ansträngande än tv-tittande 

eftersom möjlighet finns att själv välja innehåll, duration och frekvens och inte minst att slippa 

ljud. 

Värdering 

De aktiviteter som är högst värderade enligt medianen är att fysiskt kunna utföra det man 

behöver (MM2), ta hand om andra (MM5), sköta ekonomi (MM7) och grundläggande behov 

(MM8) samt att umgås med andra (MM10). De som har flest höga skattningar (mycket eller 

ytterst viktigt) är att ta hand om sig själv (MM4), tala med andra (MM9) samt redan nämnda 

MM7, MM8 och MM10. 

 

I denna grupp av betydelsefulla sysslor är de allra högst värderade aktiviteterna att sköta 

ekonomi och grundläggande behov som mat, medicin och hälsa. Det gäller nog för alla 

människor, då tak över huvudet och mat i magen är basala överlevnadsbehov. Wilcock och 

Hocking (2015) talar om människans historiska kamp för överlevnad där aktivitet är verktyget 

som tillgodoser behoven. 

 



 

 

21 
 

Att umgås och tala med andra skattas högt, vilket inte är förvånande eftersom Erlandsson och 

Persson (2014) menar att aktivitetsvärde är starkt förknippat med sociala aspekter för människor 

i allmänhet. För ME/CFS-sjuka kan social samvaro vara alltför energikrävande även i enkla 

familjesammanhang (Fransson, 2016), vilket enligt Erlandsson och Persson kan leda till låg 

upplevelse av hälsa och mening i vardagen. 

 

Vi anser att det är viktigt för arbetsterapeuten att känna till vilka aktiviteter som individen 

värderar högt, och hjälpa till med dagsschema planerat utifrån aktivitetsvärdering och 

aktivitetsbalans. Patienten bör uppmuntras att försöka bevara den aktivitetsförmåga som ändå 

finns. En högt värderad aktivitet som till exempel middag med familjen, kan förberedas med 

vila så att vanan kan upprätthållas. Bevarandet av etablerade vanor är viktigt enligt Kielhofner 

(2012) som beskriver vanor som verktyg för att få vardagsaktiviteter utförda med mindre 

ansträngning och energiåtgång. 

Prioritering 

Många aktiviteter bortprioriteras på grund av hälsotillståndet påfallande ofta. Den aktivitet som 

sticker ut och man sällan avstår från är att sköta sin ekonomi. En tänkbar orsak kan vara att 

målgruppen har en ansträngd ekonomi och små marginaler, då många saknar stöd från 

Försäkringskassan. Det kan också bero på att det är den lättaste aktiviteten att utföra, och 

samtidigt den högst värderade. 

 

Tilläggsfrågan antyder att värderingar påverkar prioritering av aktiviteter. De högst värderade 

aktiviteterna, som att sköta ekonomi (MM7), grundläggande behov (MM8), hygien och 

utseende (MM4) samt att tala med andra människor (MM9) bortprioriteras i lägre grad än 

andra aktiviteter. Undantaget är den högt värderade aktiviteten att umgås med andra (MM10), 

som väljs bort i viss utsträckning på grund av hälsotillståndet. Detta kan förklaras med samma 

resonemang som har förts kring fysisk social samvaro under rubrikerna Aktivitetskompetens 

och Värdering ovan. 

Hälsorelaterad livskvalitet 

Målgruppen upplever sig mycket begränsad i enkla vardagsaktiviteter som att bära matkassar 

eller gå några hundra meter eller i ett par trappor. Tröttheten är påfallande och gruppen är aldrig 

pigg eller full av energi. Att ME/CFS påverkar engagemanget i roller framgår både av Min 

Mening och SF-36. Det framgår tydligt att det är fysiska orsaker till rollbegränsningen 

(medelvärde 2 av 100). Vitaliteten (energinivån) är låg (10) liksom den fysiska förmågan (24) 

och den allmänna hälsan (25). 

 

Kopplingen till psykiska orsaker är svag då nervositet och nedstämdhet knappast förekommer, 

tvärtom upplever deltagarna sig lugna och harmoniska en hel del av tiden och även glada och 

lyckliga en del av tiden. Möjlighet till rollutövande sett till emotionell förmåga är högre (91) än 

i normalpopulationen (86), dock med stor spridning (sd=27). Det psykiska välbefinnandet är 

relativt gott (72). Resultatet skiljer sig från studien där Nater et al. (2009) beskriver dåligt 

psykiskt mående bland vuxna ME/CFS eller CFS-patienter (i äldre amerikanska studier används 

enbart begreppet CFS) beroende på hög samsjuklighet med psykiska diagnoser. Shepherd 
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(1997) säger däremot att ME/CFS-sjuka inte har större benägenhet att drabbas av psykiatrisk 

sjukdom före insjuknande i ME/CFS än normalpopulationen, och att incidensen för att förvärva 

psykiatrisk sjukdom efter ME/CFS-diagnos är helt jämförbar med risken vid andra kroniska 

sjukdomar. 

 

Resultatet från SF-36 kan jämföras med resultatet för en större grupp med ME/CFS-patienter 

som ingick i ett projekt där man bl.a. jämförde livskvaliteten hos smärt-, stress- och ME/CFS 

patienter (se figur 10 och 11). Deltagarna i vår enkätundersökning visade sig ha samma nivå av 

generell hälsa (GH) samt jämförbar låg fysisk rollförmåga (RP) och vitalitet (VT). De hade 

väsentligt högre emotionell rollförmåga (RE), högre psykiskt välbefinnande (MH), något bättre 

social funktion (SF) samt mindre smärta (BP). Däremot rapporterade de väsentligt lägre fysisk 

förmåga (PF). 

 

Att våra deltagare rapporterar så lågt värde på fysisk förmåga (PF är cirka hälften av 

projektdeltagarnas skattning) är svårt att förklara. En möjlig faktor skulle kunna vara att vår 

enkätundersökning är anonym, medan jämförelsegruppen har gjort sina skattningar i närvaro 

av vårdpersonal. I samspel med andra kanske man tonar ner sina fysiska begränsningar för att 

inte verka negativ och klagande.  Ett annat skäl skulle kunna vara att de som kunde resa och 

aktivt ingå i en projektstudie är fysiskt mindre begränsade än de deltagare som ingår i vår studie, 

som skulle kunna vara sängbundna i högre grad. Detta är enbart spekulationer eftersom vi inte 

har någon fakta om allvarlighetsgraden av ME/CFS för varken våra eller projektstudiens 

deltagare. 

 

Att den emotionella rollförmågan (RE) är så mycket högre bland våra deltagare är också 

svårförklarat. Känslan av att ha förlorat roller, och uppfattningen att det beror på hur man mår 

psykiskt, kan ha att göra med i vilket sammanhang man tillfrågas om det. I en sjukhusmiljö 

kanske man känner sig mer nedstämd och identifierar sig i patientrollen, vilket inte sker på 

samma sätt vid ifyllnad av en webbenkät i hemmiljön. Dessutom kanske man i hemmiljön blir 

mer påmind om alla de roller som faktiskt fortfarande finns, och man har där tillgång till sitt 

sociala nätverk. Roller etableras genom vanor, och i hemmiljön existerar alla dessa små vanor 

som man kanske inte tänker på, som att partnern kom in och pussade hejdå före avfärd till jobbet 

varje morgon. 
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Figur 10.  Resultat från SF-36 på personer med ME/CFS jämfört med svensk normalpopulation 

(Sullivan, Karlsson & Taft, 2002). 

 

 
Figur 11. Resultat från SF-36 för patienter som ingick i ME/CFS-projektet, tillsammans med andra 

kliniska populationer (Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, 2013). 

 

Jämförelsegruppen ME/CFS i figur 11 utgörs av 100 personer med ME/CFS som 

huvuddiagnos, där 82% är kvinnor och medelåldern 44 år. Vi anser det vara tillräckligt 

jämförbart med deltagarsammansättningen i denna enkätundersökning (97% kvinnor, 

medelålder 46 år). Den svenska normalpopulationen (Sullivan, Karlsson & Taft, 2002) som 

återges i figur 10 och 11 avser en blandad grupp med 52% kvinnor, men resultaten för enbart 
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kvinnor i normalpopulationen är snarlika, se tabell 3. Olika utvärderingsmetoder kan användas, 

men Taft (2016) menar att korrelationen mellan metoderna RAND-36 och SF-36 är mycket 

hög, vilket gör resultaten direkt jämförbara med god säkerhet. Instrumentet SF-36 är ett 

generiskt patientrapporterat utfallsmått (Patient Reported Outcome Measures, PROM) och är 

det internationellt mest använda (Garratt et al., 2002) som förekommer frekvent i 

randomiserade kontrollerade studier samt i kliniska prövningar (Scoggins & Patrick, 2009). 

Detta i kombination med den stora mängden jämförelsedata som finns att tillgå är en stor styrka 

för SF-36, dock är jämförelsedata ibland upphovsrättsskyddat.  

Bakgrundsdata 

Bakgrundsdata ger vid handen att nästan en fjärdedel av respondenterna står utan stöd från 

Försäkringskassan, trots att de har diagnos ställd av läkare. Flera av de som har ekonomiskt 

stöd är oroliga att stödet ska bli indraget, vilket framgick av frivilliga kommentarer. Vi kunde 

också se att deltagarna värderade frågan om ekonomi mycket högt. Deltagarna är högutbildade 

(medianvärdet är 3 vilket betecknar universitets- eller högskoleutbildning) och det skulle kunna 

finnas en koppling till höga prestationskrav och tidigare historia av utmattningsrelaterade 

tillstånd. Det kanske kan ge en ökad sårbarhet och öka risken för ME/CFS efter infektion eller 

annan utlösande faktor. 

Betydelse för arbetsterapi 

Det är troligt att patientgruppen ME/CFS kommer att öka i takt med att kunskapsläget och 

diagnossäkerheten förbättras, vilket ställer krav på att framtidens arbetsterapeuter har 

kompetens att bistå dem med korrekt rådgivning. Denna enkätundersökning bidrar med insyn i 

vilka svårigheter vardagslivet kan innebära. Framtida studier med större deltagarantal behövs 

för att ge säkrare bild och möjliggöra jämförelser med andra kliniska populationer. Dessutom 

kan kommande studier med andra kartläggningsinstrument ge en mer heltäckande bild och 

fånga upp aspekter som inte berördes här, framförallt graden av energiåtgång och fatigue i 

samband med aktivitetsutförande. 

 

Vi anser att instrumentet Min Mening kan vara ett gott verktyg att utgå från i arbetet med 

enskilda ME/CFS-patienter. Arbetsterapeuten får då vetskap om vilka energikrävande 

aktiviteter som klienten värderar högt, och kan därmed fokusera arbetet på det som är mest 

meningsfullt. Inte minst är det till nytta för klienten som får en klar bild av sina egna 

prioriteringar, samt tvingas granska vardagsaktiviteter ur ett energiperspektiv. Detta kan vara 

nyttig information i planeringen av dagligt schema och för att tillämpa pacing på ett bra sätt.  

 

Vi föreslår också att resultatet av en individs skattning med Min Mening illustreras grafiskt för 

att underlätta utvärderande samtal och planering av åtgärder. Det kan visualiseras med fyra 

cirklar inuti varann, där varje skalsteg (skattning 1-4) motsvarar en cirkel. De 21 frågorna 

markeras i periferin. Lägsta skattningen (en etta) avsätts på den innersta cirkeln, och högsta 

skattningen (en fyra) på den yttre periferin. Genom att sedan dra en sammanbindande linje 

mellan punkterna uppstår en oregelbunden form som illustrerar aktivitetsförmågan inom de 

olika områdena - utförandekapacitet, vanor och vilja. På samma sätt kan värdering av aktiviteter 
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illustreras. Liknande förfarande finns för andra kartläggningsinstrument, t.ex. FIM (Nayar, 

Vanderstay, Siegert & Turner-Stokes, 2016). 

 

Slutsats 

De personer med ME/CFS som deltog i undersökningen skattar sin aktivitetskompetens som 

mycket låg, både i sämsta och bästa läge, men värderar aktiviteter relativt högt. Hälsorelaterad 

livskvalitet skattades inom åtta olika områden, där fysisk rollfunktion och vitalitet resulterade i 

mycket låga värden. Fysisk förmåga, social förmåga och generell hälsa uppvisade också låga 

värden medan smärtan skattades som måttlig. Däremot fanns knappt några emotionella 

rollbegränsningar och psykiskt välbefinnande befanns relativt gott. Ett signifikant positivt 

samband (Rho=0,468, p=0,007) konstaterades mellan aktivitetskompetens och vitalitet. 

 

Detta visar att personer med ME/CFS kan uppleva mycket stora begränsningar i vardagliga 

aktiviteter som ofta tas för självklara av många friska. Omfattande svårigheter på många 

livsområden, fysiska aktiviteter såväl som sociala, kan leda till låg grad av meningsfull aktivitet 

och stora delaktighetsinskränkningar. Det påverkar livskvaliteten på många plan. Gruppen 

värderar aktivitet högt och sjukdomen blir därför en ofrivillig isolering. Det kan ses som 

”Occupational Deprivation” (Wilcock och Hocking, 2015), dvs berövande av möjlighet till 

aktivitet. Det anser vi måste motverkas av kunnig sjukvårdspersonal med hög kompetens inom 

ME/CFS och energibesparande tekniker. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Informationsbrev 

(1:2) 

 

Syfte 

ME/CFS är en relativt okänd sjukdom som det fattas mycket kunskap kring. Förståelsen för 

hur det är att leva med ME/CFS behöver öka i Sverige idag. 

Denna enkätundersökning utförs som en del av ett examensarbete av två studenter vid 

Arbetsterapeutprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönköping. Genom denna enkät vill vi 

undersöka hur Du upplever Din förmåga att utföra dagliga aktiviteter och hur viktiga de är för 

Dig. Ett mål är också att fånga Din upplevelse av hur aktivitetsförmågan kan variera över tid 

samt Din skattning av livskvalitet. 

Målgrupp 

Undersökningen vänder sig till medlemmar i Riksförbundet för personer med diagnosen 

ME/CFS. Förfrågan har gjorts via förbundet och Du som visat intresse för att medverka har 

svarat via mail. 

Nyttjande 

Informationen kommer endast att användas för examensarbetets räkning. Inga uppgifter från 

undersökningen påverkar Din vård och behandling. Etisk egengranskning har skett enligt 

Hälsohögskolans rutiner. 

Upplägg 

Din medverkan i undersökningen innebär enbart att besvara enkäten som medföljer detta mail. 

Påminnelser kan komma att skickas ut. 

Nytta 

Genom att besvara enkäten bidrar Du med viktig kunskap om situationen för personer med 

ME/CFS. 

Informerat samtycke 

Du samtycker till att delta i studien genom att besvara och återsända enkäten. 

Frivillighet 

Det är frivilligt att delta i studien. Det medför inga negativa konsekvenser av att avbryta 

medverkan. Du kan avbryta medverkan utan att uppge något skäl. 

Konfidentialitet 

Allt insamlat material behandlas konfidentiellt, d.v.s. inlåst och utan någon utomståendes 

insyn. Inga svar kan kopplas till Dig som person.  
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Resultat 

Resultatet kommer att presenteras skriftligt i form av ett examensarbete som beräknas vara 

klart senast augusti 2018. Om Du vill ta del av resultatet kan du sända mail till någon av 

nedanstående mailadresser. 

 

Vid eventuella frågor är Du välkommen att kontakta någon av oss via mail. 

 

Kontaktuppgifter  

Sascha Carlsson Charlotte Bernung 

casa1591@student.ju.se bech1515@student.ju.se 

 

Handledare: 

Inger Jansson, lektor 

inger.jansson@ju.se 

 

  

mailto:casa1591@student.ju.se
mailto:bech1515@student.ju.se
mailto:inger.jansson@ju.se
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Möjlighet att delta i undersökning om ME/CFS 

 

Vill Du delta i en enkätundersökning för att bidra med kunskap om hur det är att leva med 

ME/CFS?  

Under våren kommer två studenter från Hälsohögskolan i Jönköping att skriva ett 

examensarbete inom arbetsterapi. Frågorna kommer att handla om hur Du med ME/CFS 

upplever Din livskvalitet och Din förmåga att utföra vanliga vardagsaktiviteter, samt hur Du 

värderar aktiviteter. 

Enkäten kommer endast att kunna besvaras digitalt. Du kommer att få ett mail med 

information och en länk till enkäten. 

Om du har ME/CFS-diagnos, är över 15 år och vill bidra till datainsamlingen kontaktar du 

studenterna på nedanstående mailadress, senast den 2018-04-20. Det är inte en bindande 

anmälan. Uppge följande information med Din intresseanmälan: ålder, kön och postnr. 

Mail för intresseanmälan: 

bech1515@student.ju.se 

 

mailto:bech1515@student.ju.se

