
Kan vi måle livskvalitet? 

NMK søker deltakere som kan tenke seg å være med å utvikle et spørreskjema for å 

undersøke livskvalitet hos personer med nevromuskulære sykdommer. 

 

Tekst: Elisabeth Gundersen, NMK 

 

Pasienter med nevromuskulær sykdom møter ofte store utfordringer i sykdomsforløpet. 

Tiden fra symptomene melder seg til diagnosen blir satt kan oppleves forskjellig og være 

belastende. Selve sykdomsforløpet er også ofte varierende. Mange faktorer ligger til grunn 

for hvordan livskvaliteten oppleves. Noen får plager og opplever redusert livskvalitet, mens 

andre har store plager og opplever god livskvalitet. Hvorfor er det slik? Og hvordan kan 

spesialisthelsetjenesten bidra positivt?   

 

Forsker på livskvalitet 

Livskvalitet handler om at mennesker vet hva som er viktig for dem. Det er en individuell 

opplevelse, og handler om psykiske, fysiske og eksistensielle sider ved livet. Når vi snakker 

om helserelatert livskvalitet, er det personens opplevelse av helseforhold og hvordan de virker 

inn på livet, som er fokus. Den helserelaterte livskvalitetsforskningen tar utgangspunkt i 

sykdommen og innvirkningen den har på fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle 

opplevelser. I evaluering av et behandlingsopplegg og effekt av medisiner blir livskvalitet av 

stadig flere sett på som en markør. Det er mange faktorer som illustrerer behovet for en 

strukturert, tverrfaglig tilnærming til arbeid med livskvalitet hos pasienter med 

nevromuskulære sykdommer.  

 

Utvikler spørreskjema 

NMK arbeider med å utvikle et spørreskjema som kan måle opplevelse av livskvalitet hos 

personer med nevomuskulære sykdommer.  Et verktøy for å måle helserelatert livskvalitet 

gjør oss bedre rustet til å jobbe systematisk med livskvalitet. Innsikt i fysiske og psykiske 

symptomer, symptomintensitet og hvordan opplevelsene påvirker livets ulike områder, gir 

oss kunnskap om ulike aspekter ved å leve med en nevromuskulær sykdom. Med en slik 

kunnskap kan vi jobbe mer systematisk og tverrfaglig.  



 

Så – hva kan du gjøre? 

Vi søker deltakere som kan tenke seg å være med å utvikle et spørreskjema for å undersøke 

livskvalitet hos personer med nevromuskulære sykdommer. Ta kontakt med NMK for mer 

informasjon hvis du ønsker å delta i undersøkelsen: Elisabeth Gundersen, MA Psyk. rådgiver, 

NMK, UNN Tromsø. Epost: NMK@unn.no 

 

 


