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PSYKOMETRISKA EGENSKAPER HOS DEN SVENSKA VERSIONEN AV 
FUNCTIONING ASSESSMENT SHORT TEST (FAST) VID BIPOLÄR SJUKDOM 

 
Malin Sandberg 

Functioning Assessment Short Test (FAST) är ett instrument 
framtaget för att mäta funktion hos patienter med bipolär sjukdom. 
FAST fyller en potentiellt viktig funktion och både forskare och 
kliniker betonar betydelsen av att mäta funktion hos denna 
patientgrupp. Syftet med denna studie var att undersöka intern 
konsistens, interbedömarreliabilitet, faktorstruktur och samtidig 
validitet hos den svenska versionen av FAST. Datamaterialet 
samlades in på Affektiva mottagningen vid Psykiatri Sydväst och 219 
patienter deltog i studien. Faktoranalysen gav stöd för sex faktorer. 
Interbedömarreliabiliteten var relativt låg och visade på signifikanta 
skillnader mellan olika bedömare. Även då resultaten preliminärt 
visade att FAST har tillfredsställande validitet och intern konsistens 
för att användas i det praktiska arbetet, bör de psykometriska 
egenskaperna hos den svenska versionen av FAST utvärderas 
ytterligare i kommande studier.  

 
Psykiska sjukdomar är vanligt förekommande i samhället (Regeringskansliet, 2012; 
WHO, 2001). De symptom och besvär individen drabbas av bidrar ofta till att olika 
funktionsområden påverkas (Socialstyrelsen, 2010). Bipolär sjukdom är ett vanligt 
psykiatriskt tillstånd som drabbar många individer. Sjukdomen uppträder i episoder, 
där patienten emellanåt drabbas av depressioner och manier eller hypomanier, och 
däremellan är mer eller mindre symptomfri (Adler et al., 2014; Häggström, 2012). 
Forskning har visat att bipolära patienter drabbas av långvarig, ibland permanent, 
nedsättning av olika delar av funktion. Dessa nedsättningar kan kvarstå under eutyma 
episoder, det vill säga då patienten är i sitt normaltillstånd (Martínez-Arán et al., 2004; 
Meldgaard Bruun & Nielsen Straarup, 2008; Pattanayak, Sagar & Mehta, 2012; 
Samalin, Chazeron, Vieta, Bellibier & Llorca, 2016; Vieta, Torrent & Martínez-Arán, 
2014). Bipolär sjukdom är en av de sjukdomar i världen som leder till störst grad av 
funktionsnedsättning (Vieta et al., 2014). En stor del av bipolära patienter drabbas av 
nedsättningar i kognition, arbetsförmåga, problem med självständighet och i 
mellanmänskliga relationer samt svårigheter att hantera sin ekonomi och ha en 
tillfredsställande fritid (Rosa et al., 2007).  

För att kunna fånga upp och mäta graden av funktion hos denna patientgrupp är det av 
stor vikt att det finns välutformade instrument för detta (Sanchez-Moreno, Martínez-
Arán, Tabarés-Seisdedos, Torrent, Vieta & Ayuso-Mateos, 2009; Vieta et al., 2007; 
Vieta et al., 2014). Global Assessment of Functioning (GAF) och WHO Disability 
Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) är två välkända formulär som används i 
många delar av världen för att mäta funktion hos psykiatriska patienter. Dock är de 
inte specifikt framtagna för att mäta funktion hos bipolära patienter (Vieta et al., 
2014). Functioning Assessment Short Test (FAST) är ett relativt nytt instrument som 
syftar till att mäta funktion hos bipolära patienter (Rosa et al., 2007; Sanchez-Moreno, 
Martínez-Arán, Tabarés-Seisdedos, Torrent, Vieta & Ayuso-Mateos, 2009). Syftet 
med denna uppsats är att utvärdera de psykometriska egenskaperna av den svenska 
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översättningen av FAST på bipolära patienter. Forskare har pekat på vikten av att ha 
ett specifikt instrument för att mäta funktion hos bipolära patienter, ett instrument som 
mäter områden av funktion som bipolära patienter ofta har nedsättningar inom. 
Dessutom är det inom forskning viktigt att ha ett specifikt instrument för att mäta detta 
(Sanchez-Moreno et al., 2009; Vieta et al., 2007; Vieta et al., 2014). Det är även av 
stor vikt att studera den svenska översättningen av FAST-skalans egenskaper gentemot 
svenska bipolära patienter, då en ny översättning av skalan bör studeras för den 
population den används inom (Furr, 2011).  

Inledningsvis beskrivs bipolär sjukdom och dess påverkan på funktion. Därefter ges en 
kort genomgång av mätning av funktionsnivå och välkända instrument som används 
till detta. Sedan presenteras utvecklingen av FAST, vilka typer av funktion FAST 
avser mäta samt tidigare forskning avseende FAST psykometriska egenskaper. 
Slutligen presenteras studiens resultat.  

Bipolär sjukdom 
 

Bipolär sjukdom finns i olika typer och delas huvudsakligen in i bipolär sjukdom typ 1 
och typ 2 (Adler et al., 2014; Häggström, 2012). Enligt Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, femte upplagan (DSM 5), är kriteriet för bipolär sjukdom 
typ 1 att patienten haft minst en episod av mani, och för bipolär sjukdom typ 2 att 
patienten haft minst en episod av hypomani och en episod av depression (American 
Psychiatric Association (APA), 2013).  

Depression  
Depression innebär att patienten blir nedstämd och får ett minskat intresse och glädje 
för saker denne vanligen känner intresse och glädje för. Patienten kan även drabbas av 
sömnstörning, brist på energi, minskad tanke- och koncentrationsförmåga och 
återkommande tankar på döden. Enligt DSM 5 ska dessa symptom förekomma under 
minst två veckor för att patienten ska uppfylla kriterierna för depression (APA, 2013). 
Depression kan även leda till minskad sexuell lust (Bonierbale, Lanxon & Tignol, 
2003). Depression vid bipolär sjukdom är ofta djup med inslag av melankoli och kan 
även leda till psykotiska symptom såsom vanföreställningar. Dessutom leder 
depression vid bipolär sjukdom ofta till psykomotorisk påverkan och kvarvarande 
symptom mellan episoderna (Häggström, 2012). Depressionen tenderar att vara 
svårbehandlad (Öst, 2013). Risken för suicid är mycket hög bland bipolära patienter, 
uppskattningsvis är det mellan 25 - 50 % av dessa patienter som någon gång under 
livet genomför ett allvarligt suicidförsök, samt 10 - 15 % som suiciderar (Thomas, 
2004). 

Mani 
En episod av mani innebär enligt DSM 5 att patienten har en ihållande, abnormt 
förhöjd och expansiv eller irritabel sinnesstämning och ökad energi och aktivitetsnivå 
under minst en vecka. Patienten får ofta en känsla av grandiositet, ett minskat 
sömnbehov, omdömeslöshet och engagerar sig i aktiviteter som kan få allvarliga 
konsekvenser (APA, 2013). Psykotiska symptom är vanliga vid manier och en stor del 
av patienterna upplever vanföreställningar och hallucinationer under maniska episoder 
(Häggström, 2012; Kessing, 2006; Rennie, 1942). Vid maniska episoder är patienten i 
regel i behov av psykiatrisk heldygnsvård för att bryta episoden (Öst, 2013).  
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Hypomani 
Hypomani kan beskrivas som en lindrigare variant av mani. Samma symptom som vid 
mani förekommer, dock är symptomen lindrigare, medför inte lika allvarliga 
konsekvenser och kräver oftast inte psykiatrisk heldygnsvård (Häggström, 2012). 
Enligt DSM 5 ska tillståndet ha varat minst fyra dagar för att klassas som en hypoman 
episod. Både depression, manier och hypomanier orsakar kliniskt signifikant lidande 
hos patienten och försämrad funktion socialt, i arbete eller inom andra viktiga 
funktionsområden (APA, 2013). Mellan episoderna av depression, mani eller 
hypomani befinner sig patienten i eutym fas. Dock är patienten inte nödvändigtvis 
symptomfri, en stor del av patienterna har kvar olika affektiva, residuala symptom 
(Adler et al., 2014; Öst, 2013).  

Prevalens 
Bipolär sjukdom är en relativt vanlig sjukdom. Livstidsprevalensen för bipolär 
sjukdom är i genomsnitt omkring 2 % (Adler et al., 2014), med jämn fördelning 
mellan könen (Adler et al., 2014; Socialstyrelsen, 2010). Debuten för bipolär sjukdom 
är oftast någon gång mellan puberteten och 35 års åldern, men sjukdomen kan 
debutera i alla åldrar (Baldessarini et al., 2012; Goodwin & Jamison, 2007; 
Socialstyrelsen, 2010; Thomas, 2004). Det är vanligt att bipolär sjukdom 
diagnosticeras först efter flera år av symptom (Price & Marzani-Nissen, 2012). Tiden 
från första symptom till någon form av behandling är i genomsnitt 10 år (Häggström, 
2012). Bipolär sjukdom debuterar ofta med depression, och det är svårt att särskilja en 
bipolär depression från en unipolär sådan (Price & Marzani-Nissen, 2012). Det är 
vanligt att patienterna inledningsvis får en felaktig diagnos (Häggström, 2012; 
Thomas, 2004).  

En studie av Angst och Sellaro (2000) visar på att 50 % av bipolära episoder varar 
mellan 2 och 7 månader. Medianen för hur länge episoderna varar är 3 månader (Angst 
& Sellaro, 2000; Solomon et al., 2010). I en studie av Gitlin et al. (1995) visar det sig 
att inom fem år är risken att återinsjukna i en episod 73 %. Samma studie visar att av 
de som återfaller i en episod har 2/3 av patienterna fler än ett återfall och detta kunde 
inte attribueras till otillräcklig behandling. Även de som inte återinsjuknar i en episod 
har en del affektiva symptom (Gitlin et al., 1995; Judd et al., 2003). Många patienter 
med bipolär sjukdom rapporterar att de större delen av tiden lider av olika symptom, 
även under eutyma episoder (Judd et al., 2003; Vieta et al., 2014). Detta oavsett då de 
får behandling (Vieta et al., 2014). 

Behandling 
Läkemedel är centralt i behandlingen vid bipolär sjukdom, innefattande olika typer av 
stämningsstabiliserande läkemedel, antiepileptika, neuroleptika, antidepressiva och 
bensodiazepiner (Adler et al., 2014). Vid mer allvarliga, och svårbehandlade 
depressiva och maniska tillstånd används elektrokonvulsiv behandling (ECT) (Adler et 
al., 2012; Fountoulakis, Vieta, Sanchez-Moreno, Kaprinis, Goikolea & Kaprinis, 
2005). Detta har visat sig ge bra effekt framförallt vid förekomst av psykotiska 
symptom (Häggström, 2012). Adler et al. (2014) rekommenderar även psykologisk 
behandling i form av kognitiv beteendeterapi, psykoedukation och familjefokuserad 
terapi. 
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Bipolär sjukdom och påverkan på funktion 
 

Bipolär sjukdom är en av de sjukdomar i världen som leder till störst grad av 
funktionsnedsättning (Vieta et al., 2014). Det är väl känt att patienter med bipolär 
sjukdom får en klart nedsatt funktion under episoderna (Fagioloni, Masalehdan, Scott, 
Houck & Frank, 2005; Socialstyrelsen, 2010). Det är även ett av kriterierna i DSM 5 
för diagnosen att patienten ska ha ett signifikant lidande eller försämrad funktion i 
arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden (APA, 2013). Tidigare trodde man att 
patienten i eutym fas, efter en episod, återfick sin normala funktion (Kraepelin, 1921). 
Forskning idag visar på att patientens funktion är klart nedsatt under de akuta 
episoderna, och att en större del av patienter med bipolär sjukdom har en försämrad 
övergripande funktion även i klinisk remission, det vill säga efter de akuta episoderna 
(MacQueen, Young & Joffe, 2001; Samalin et al., 2016; Sanchez-Moreno et al., 2009; 
Vieta et al., 2014). Även vid klinisk remission har bipolära patienter ofta svårigheter 
att nå en fullständig funktionell återhämtning och nå den premorbida funktionsnivån 
(Sanchez-Moreno et al., 2009). Vanliga områden där nedsättningar inom funktion 
förekommer hos patienter med bipolär sjukdom är självständighet, fungerande i 
arbetet, kognitivt fungerande, ekonomi, mellanmänskliga relationer och svårigheter att 
utföra fritidssysselsättningar (Rosa et al., 2007). Dessa nedsättningar i funktion har 
även visat sig hålla i sig och inte bara vara tillfälliga (Strakowski, Williams, Fleck & 
Delbello, 2000; Tohen et al., 2000). Bipolära patienter tenderar att underskatta eller 
överskatta sin funktion beroende på affektiv status. En studie av Burdick, Endick och 
Goldberg (2005) visade på att det fanns en trend att ökade depressiva symptom ledde 
till ökad självrapportering av svårigheter medan ökade maniska symptom ledde till 
underskattning av svårigheter. Studien visade således på att det finns en risk att 
bipolära patienter inte rapporterar sina nedsättningar tillförlitligt.  

Ett flertal faktorer påverkar patientens grad av funktion. Det som ökar risken för 
funktionsnedsättning hos bipolära patienter är till stor del residuala symptom 
(Sanchez-Moreno et al., 2009), då främst depressiva sådana (Fagiolini et al., 2005). 
Kvarvarande residuala depressiva symptom kan bland annat vara minnessvårigheter 
och problem med exekutiv funktion, och dessa har en påverkan på patientens 
övergripande funktion. Residuala maniska symptom har visat sig ha mindre påverkan 
på den övergripande funktionen, dock påverkar de ofta patientens autonomi och kan 
medföra finansiella svårigheter (Samalin et al., 2016). Utöver residuala symptom finns 
det andra faktorer som är associerade till låg funktion. Exempel på dessa är 
svårighetsgraden av sjukdomen, kognitiva nedsättningar, debutåldern av sjukdomen, 
antal episoder, antal sjukhusinläggningar, historia av psykotiska symptom och 
komorbida tillstånd (Samalin et al., 2016; Sanchez-Moreno et al., 2009).  

Mätning av funktion vid bipolär sjukdom 
Det är av stor vikt att de instrument som används till att mäta och tolka olika 
psykologiska konstrukt utvärderas och erhåller god psykometrisk kvalitet. Med ett 
instrument med goda psykometriska egenskaper är det mer sannolikt att det 
observerbara värdet är närmare det sanna värdet av det vi vill undersöka eller mäta 
(Furr, 2011). Två välkända formulär för att mäta funktion hos psykiatriska patienter, 
som dessutom utvärderats psykometriskt, är Global Assessment of Functioning 
(GAF) och WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) 
(Socialstyrelsen, 2010; Vieta et al., 2014). 
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GAF används i många delar av världen (Aas, Sonesson & Torp, 2015; Piersma & 
Boes, 1997; Vieta et al., 2014), både kliniskt och inom forskning (Aas et al., 2015; 
Moos, Nichol & Moos, 2002). GAF syftar till att utvärdera axel 5 i DSM 4, det vill 
säga patientens funktionsförmåga. GAF beaktar psykologisk, social och yrkesmässig 
funktionsförmåga hos patienter med psykiatrisk sjukdom längs ett hypotetiskt 
kontinuum, där psykisk hälsa respektive psykisk ohälsa utgör de bägge polerna. GAF 
beskrivs som ett mått på graden av psykisk ohälsa och där ohälsan tar sig uttryck 
antingen i form av psykiska symptom eller i form av nedsatt psykologisk, social och 
yrkesmässig funktionsförmåga. Bedömaren ska skatta symptomens svårighetsgrad 
och funktionsförmågan på en skala mellan 0 till 100, där 0 är lägsta möjliga 
funktionsförmåga och 100 återspeglar en god funktionsförmåga inom vitt skilda 
områden (se bilaga 1). Om de olika skattningarna ligger inom olika intervall ska det 
sämsta alternativet återspegla den slutgiltiga GAF-skattningen (APA, 1994).  
 
GAF är ett välkänt och välanvänt formulär och har i många studier visat sig vara ett 
reliabelt mått för att mäta funktion (Jones, Thornicroft, Coffey & Dunn, 1995; 
Piersma & Boes, 1997; Sonesson, Tjus & Arvidsson, 2010; Startup, Jackson & 
Bendix, 2002; Söderberg, Tungström & Armelius, 2005). Det finns även en del kritik 
mot instrumentet. Dels har de psykometriska egenskaperna hos GAF diskuterats och 
både reliabiliteten och validiteten hos instrumentet har ifrågasatts (Aas, 2010; Niv, 
Cohen, Sullivan & Young, 2007). Studier har visat att en van, tränad bedömare 
förbättrar reliabiliteten och validiteten hos GAF (Söderberg et al., 2005, refererad i 
Gold, 2014). En annan begränsning som lyfts fram angående GAF är att instrumentet 
kombinerar tre typer av funktion: psykologisk, social och yrkesmässig 
funktionsförmåga, och att dessa områden av funktion inte alltid samvarierar 
(Goldman, 2005). GAF ersattes av WHODAS 2.0 i den nya versionen av DSM 5. 
Anledningarna till detta var bland annat att GAF inte bedömdes vara ett tillräckligt 
adekvat instrument för att undersöka funktionsnedsättningar hos patienter och att de 
psykometriska egenskaperna hos GAF var omdiskuterade (Gold, 2014).  
 
WHODAS 2.0 (se bilaga 2) finns som olika versioner, en kortare version bestående av 
12 frågor och en längre version bestående av 36 frågor. Båda varianterna kan 
administreras via antingen intervju, av ombud eller självadministreras. 
Frågeformuläret syftar till att fånga upp svårigheter på grund av hälsotillstånd och 
patienten ska svara på frågorna utifrån hur det varit de senaste 30 dagarna. Områden 
av funktion WHODAS 2.0 undersöker är förståelse och kommunikation, förflyttning, 
personlig vård, relationer, dagliga aktiviteter och delaktighet i samhället. I 
självskattningsversionen ska patienten skatta sin funktion på respektive item mellan 
ingen svårighet, liten svårighet, måttlig svårighet, stor svårighet och extrem 
svårighet/kan inte. Formuläret avslutas även med tre frågor där patienten ska ange 
antal dagar de haft dessa svårigheter, antal dagar de varit helt oförmögna att 
genomföra sina vanliga aktiviteter eller arbete på grund av hälsotillståndet och antal 
dagar de senaste 30 dagarna de skar ned eller minskade på vanliga aktiviteter eller 
arbete på grund av något hälsotillstånd. 
 
Studier har visat att WHODAS 2.0 har god reliabilitet, både i form av intern 
konsistens och test-retestreliabilitet (Garin et al., 2010; Socialstyrelsen, 2010; Üstün 
et al., 2010). Studier har även visat att WHODAS 2.0 har en stabil faktorstruktur som 
är konsekvent över kulturgränser och i olika typer av patientpopulationer. Samma 
studier har även undersökt validitet. Gällande validitet visade det sig att WHODAS 
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2.0 överensstämmer i hög grad med resultat från andra mätningar av funktion 
(Socialstyrelsen, 2010; Üstün, et al., 2010).  
 
Varken GAF eller WHODAS 2.0 är specifikt framtagna för att mäta funktion hos 
patienter med bipolär sjukdom, utan funktion hos psykiatriska patienter i stort (Vieta 
et al., 2014). Forskare menar att det är viktigt att ha specifika instrument för att mäta 
funktion hos just bipolära patienter; ett instrument som täcker hela spektrumet av 
symptom och nedsättningar i funktion av patienter med bipolär sjukdom (Sanchez-
Moreno et al., 2009; Vieta et al., 2007; Vieta et al., 2014). Detta har länge saknats 
(Sanchez-Moreno et al., 2009). Ett instrument som specifikt är anpassat för bipolära 
patienter är dels viktigt för den kliniska praktiken, men även för att bedriva forskning 
på bipolär sjukdom och funktion. Det är i dagsläget svårt att jämföra olika 
forskningsresultat då olika instrument används (Vieta et al., 2007). Dessutom påpekar 
forskare att fokus för behandling av bipolär sjukdom inte enbart bör syfta till 
symptomatisk behandling, utan även bör beröra funktionell återhämtning (Colom & 
Vieta, 2004; Sanchez-Moreno et al., 2009). Detta då en stor del av patienterna med 
bipolär sjukdom har låg funktion inom olika områden, trots att de får behandling och 
är i eutym fas (Sanchez-Moreno et al., 2009). Samalin et al. (2016) pekar på vikten av 
att i behandling utforma en personlig behandlingsplan för varje patient med syfte att 
öka funktionen inom de områden patienten är mest nedsatt inom. Functioning 
Assessment Short Test (FAST) är ett relativt nyligen framtaget formulär med syfte att 
mäta funktion hos framförallt bipolära patienter (Rosa et al., 2007). Resultatet på 
FAST kan ligga till grund för att utforma en personlig behandlingsplan för varje 
patient med syfte att öka funktionen inom de områden patienten är mest nedsatt inom. 
FAST kan sedan användas för att utvärdera om behandlingen bidragit till att öka 
funktionsnivån hos patienten.  
 

Utvecklingen av Functioning Assessment Short Test (FAST) 
 

FAST utvecklades av ett antal forskare vid centret för bipolär sjukdom i Barcelona, 
Spanien. FAST syftar till att mäta olika typer av funktion som tenderar att vara 
nedsatt vid bipolär sjukdom (Rosa et al., 2007). Enligt Sanchez-Moreno et al. (2009) 
och Vieta et al. (2014) är FAST ett praktiskt, kort och användarvänligt instrument 
som passar bra för att undersöka funktion hos bipolära patienter.  
 
FAST administreras genom en intervju genomförd av en tränad kliniker. Intervjuaren 
utgår från användarmanualen (se bilaga 3) och skattar patientens funktion inom olika 
områden på en skala från 0 till 3. 0 innebär inga svårigheter för patienten, 1 innebär 
milda svårigheter, 2 innebär måttliga svårigheter och 3 innebär allvarliga svårigheter 
(se bilaga 4).  
 
Vid framtagningen av FAST började forskargruppen med att utforma en första 
version av FAST. Denna innehöll 56 item och var fördelade på 10 specifika områden: 
självständighet, fungerande i arbetet, kognitivt fungerande, ekonomi, insikt, 
mellanmänskliga relationer, acceptans och kunskap kring sjukdomen, copingstrategier 
för att hantera symptom, medicinanvändande och självförverkligande. Denna version 
utvärderades i en pilotstudie med tio bipolära patienter och tio friska kontroller. 
Forskare från Spanien, Brasilien och England diskuterade formuläret och genomförde 
analyser på resultatet. En del ändringar gjordes och vissa områden och items togs 
bort. Detta resulterade i den slutgiltiga versionen av FAST, bestående av 24 item 
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fördelade på sex specifika områden av funktion: självständighet, fungerande i arbetet, 
kognitivt fungerande, ekonomi, mellanmänskliga relationer och fritid (Rosa et al., 
2007).  
 
Självständighet 
Området självständighet i FAST refererar till patients förmåga att göra saker själv och 
att fatta egna beslut. I FAST finns fyra frågor kring självständighet; ifall patienten kan 
ta ansvar för hushållet, i form av att diska, tvätta kläder och laga mat, om patienten 
klarar av att sköta sitt boende på egen hand utan hjälp från anhöriga eller personal, om 
patienten kan göra inköp av mat och hushållsmaterial samt om patienten kan ta hand 
om sig själv i form av att duscha, tvätta håret och klä sig i rena kläder på regelbunden 
basis. Bipolära patienter har ofta en nedsatt funktion inom området självständighet 
(Michalak, Yatham, Kolesar & Lam, 2006; Rosa et al., 2007; Rosa et al., 2008). Att ta 
hand om sitt hushåll, att bo ensam och att ta sina mediciner är de mest förekommande 
svårigheterna för bipolära patienter rörande självständighet (Rosa et al., 2008).  
 
Fungerande i arbete 
Området fungerande i arbete i FAST består av fem frågor och refererar till patientens 
förmåga att sköta en avlönad sysselsättning, fullborda uppgifter så snabbt som det 
behövs och lika snabbt som andra i samma position, om patienten arbetar inom det 
område i vilket patienten är utbildad i, om patienten får jämlik lön i förhållande till 
kollegor i liknande yrkesroll och position samt om patienten klarar av förväntad 
arbetsbelastning.  

Patienter med bipolär sjukdom har ofta en lägre arbetsfunktion jämfört med övriga 
befolkningen (Arvilommi, Suominen, Mantere, Valtonen, Leppämäki & Isometsä, 
2015; Dean, Gerner & Gerner, 2004; Rosa et al., 2007; Vieta et al., 2014). Både 
patienter med bipolär sjukdom typ 1 och typ 2 löper stor risk för att drabbas av 
långsiktig arbetsoförmåga (Arvilommi et al., 2015). Studier som undersökt hur stor 
andel av bipolära patienter som inte klarar av att arbeta på grund av sjukdomen visar 
på mellan 15 - 22 % (Kogan et al., 2004; Reed, Goetz, Vieta, Bassi & Haro, 2010; 
Suppes et al., 2001). Många patienter med bipolär sjukdom är arbetslösa, de har hög 
frånvaro från jobb, svårigheter att återgå till arbetet efter svåra episoder (Dean et al., 
2004; Vieta et al., 2014). Enligt Rosa et al. (2008) har många patienter med bipolär 
sjukdom lågkvalificerade arbeten, lägre lön än de med samma jobb som inte var 
bipolära, en stor del rapporterade svårigheter med att slutföra deras uppgifter 
ordentligt och många hade svårt att nå den förväntade prestationen (Rosa et al., 2008). 
En kvalitativ studie av Michalak et al. (2006) visar på att många patienter med bipolär 
sjukdom upplever ett stigma kring sjukdomen på sin arbetsplats. Många upplevde att 
detta resulterat i att de blivit avsatta från positioner, degraderats eller att sjukdomen 
hade annan påverkan på deras karriär.  

Många faktorer påverkar den bipolära patientens funktion i arbete. Sjukdomens 
svårighetsgrad, antal episoder, antal inläggningar på sjukhus, komorbiditet med 
generaliserat ångestsyndrom och personlighetsstörningar, högre ålder, att vara utan en 
stabil partner och manligt kön är prediktorer för sjukpension hos patienter med bipolär 
sjukdom (Arvilommi et al., 2015; Grande et al., 2013; Gutiérrez-Rojas, Jurado & 
Gurpegui, 2011).  
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Kognitivt fungerande 
I FAST ställs fem frågor rörande kognitivt fungerande. Dessa undersöker patientens 
förmåga att koncentrera sig på en bok eller en film, klara enkel huvudräkning, lösa 
vardagliga problem, komma ihåg nyligen inlärda namn och lära sig ny information.  

Kognitiv dysfunktion är vanligt vid bipolär sjukdom (MacQueen & Memedovich, 
2016; Meldgaard Bruun & Nielsen Straarup, 2008; Rosa et al., 2007; Vieta et al., 
2014) och är en central del av sjukdomen (Vieta et al., 2014). Kognitiv 
funktionsnedsättning är mest framträdande under de akuta episoderna men kvarstår 
hos de flesta patienter även under de eutyma faserna (Meldgaard Bruun & Nielsen 
Straarup, 2008; Martínez-Arán et al., 2004; Pattanayak et al., 2012; Vieta et al., 2014). 
Exempel på områden som kan vara nedsatta är uppmärksamhet, olika typer av minne, 
exekutiva funktioner och bearbetningshastighet (Meldgaard Bruun & Nielsen 
Straarup, 2008; Tsitsipa & Fountoulakis, 2015; Vieta et al., 2014). Kognitiv 
dysfunktion påverkar patienten i dess fungerande i vardagen. Patienten kan 
exempelvis få svårigheter att komma ihåg saker, koncentrera sig, problem med 
överblick och planering och att lära sig nya saker (Meldgaard Bruun & Nielsen 
Straarup, 2008). Kognitiva nedsättningar har visat sig påverka den övergripande 
funktionen hos patienten (Martínez-Arán et al., 2004; Pattanayak et al., 2012; Vieta et 
al., 2014).  

Det varierar huruvida patienter med bipolär sjukdom påverkas kognitivt. Det kan 
förekomma nedsättningar inom en eller flera specifika kognitiva domäner eller en mer 
övergripande nedsatt kognitiv funktion (Meldgaard Bruun & Nielsen Straarup, 2008). 
Nedsättningen i kognitiva funktioner som exekutiv funktion och uppmärksamhet har 
man sett redan hos unga, eutyma patienter med bipolär sjukdom som haft få affektiva 
sjukdomsepisoder (Kolur, Reddy, John, Kandavel & Jain, 2006). Man kan i många fall 
se en noterbar försämring i flera kognitiva domäner hos bipolära patienter redan efter 
deras första sjukdomsepisod (Torres et al., 2014). 

Varje affektiv sjukdomsepisod en patient genomgår riskerar att förvärra den kognitiva 
funktionen (Meldgaard Bruun & Nielsen Straarup, 2008; Vieta et al., 2014). 
Förekomsten av psykotiska symptom under sjukdomsepisoderna har även de en 
negativ effekt på kognitiv funktion (Tsitsipa & Fountoulakis 2015; Vieta, et al., 2014). 
De kognitiva besvären tenderar att vara svårare om man har psykotiska symptom i 
samband med manier och depressioner (Meldgaard Bruun & Nielsen Straarup, 2008). 
Andra faktorer som påverkar kognitionen är subkliniska symptom, sjukdomens 
varaktighet och karaktär, komorbiditet och missbruk (MacQueen & Memedovich, 
2016; Torres et al., 2014; Vieta et al., 2014).  

Ekonomi 
I FAST finns två frågor som rör ekonomi, och de undersöker patientens förmåga att ta 
hand om och planera sin ekonomi samt om patienten spenderar pengar på ett 
balanserat sätt. 
 
I en studie av Michalak et al. (2006) uttrycker många bipolära patienter en oro för sin 
ekonomi. Bipolära patienter får främst svårigheter att hantera sin ekonomi under 
hypomana och maniska episoder (Cheema, MacQueen & Hassel, 2015; Rosa et al., 
2008). I en studie av Fletcher, Parker, Paterson och Synnott (2013) rapporterar 70 % 
av bipolära patienter att de spenderar stora mängder pengar när de är hypomana. Detta 
leder till psykologiska, sociala och ekonomiska problem (Cheema et al., 2015) som 
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interpersonella konflikter samt känsla av skam och skuld hos patienten (Fletcher et 
al., 2013). Anhöriga får ofta hjälpa till och ta ansvar för ekonomin då patienten är 
manisk (Dore & Romans, 2001).  
 
Mellanmänskliga relationer 
I FAST består området mellanmänskliga relationer av sex frågor. Dessa undersöker 
patientens förmåga att upprätthålla en eller flera vänskapsrelationer, huruvida 
patienten deltar i sociala aktiviteter, om patienten upprätthåller goda relationer med 
människor i sin närhet, har en fungerande relation med sin familj, ha tillfredsställande 
sexuella relationer och kan stå upp för sin sak i form av att uttrycka åsikter och idéer. 
 
Det är vanligt att bipolära har nedsatt funktion och svårigheter socialt (Dore & 
Romans, 2001; Goodwill & Jamison, 1990; Judd & Akiskal, 2003; Mitchell, Slade & 
Andrews, 2004; Vieta et al., 2014). I en studie av Dore och Romans (2001) 
rapporterar en stor del av bipolära patienter att sjukdomen har en negativ påverkan på 
deras relationer med vänner, familj och bekanta, även då de inte är i en episod. 
Samma studie visar på att anhöriga upplever att det uppkommer svårigheter i 
relationen till patienten under deras sjukdomsepisoder. Patienten upplevs som mer 
irritabel och det är vanligt med konflikter som inte annars brukar uppstå. En stor del 
av partners till bipolära patienter menar att det var svårt att upprätthålla relationen på 
grund av den bipolära sjukdomen, och det är vanligt med separationer på grund av 
sjukdomsrelaterade svårigheter. En stor del av paren upplevde svårigheter med den 
sexuella delen av relationen, både under skov men även under friska episoder (Dore 
& Romans, 2001). Under manier och hypomanier kan patienten bli mer risktagande, 
vilket i vissa fall leder till sexuell aktivitet utanför relationen, vilket medför stora 
risker för att förhållandet brister (Fletcher et al., 2013). Att patienter med bipolär 
sjukdom i större utsträckning än övriga befolkningen har äktenskapliga problem och 
har större sannolikhet att separera och skilja sig stödjer även studier av Mitchell et al. 
(2004) och Judd och Akiskal (2003).  
 
Funktionsnedsättning inom det sociala kan leda till fler depressiva symptom 
(Altshuler, Gitlin, Mintz, Leight & Frye, 2002). Nedsatt social funktion har även visat 
sig påverka att det tar kortare tid att insjukna i en ny sjukdomsepisod (Gitlin, 
Swendsen, Heller & Hammen, 1995). 
 
Fritid 
I FAST finns två frågor som ämnar fånga upp patientens funktion inom fritid. Dessa 
två frågor rör huruvida patienten motionerar eller ägnar sig åt en sport och om 
patienten ägnar sig åt fritidsintressen eller hobbies. Forskning visar på att många 
bipolära patienters fritid påverkas av skov och att bipolära patienter i allmänhet har en 
minskad delaktighet i sociala aktiviteter (Dore & Romans, 2001; Vieta et al., 2014). 
Studier har även visat att nivån av fysisk aktivitet är lägre bland bipolära patienter 
jämfört med övriga populationen (Shah et al., 2007).  

Tidigare forskning avseende FAST psykometriska egenskaper  
De psykometriska egenskaperna hos FAST har undersökts både i originalversionen, 
men även översatts till andra språk och sedan utvärderats. Utöver svenska har FAST 
även översatts till italienska, portugisiska, turkiska och finska (Aydemir & Uykur, 
2011; Barbato et al., 2013; Cacilhas etl al., 2008; Rosa et al., 2007; Suominen, 
Salminen, Lähteenmäki, Tupala & Isometsä, 2015). 
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Originalversionen av FAST utvärderades i Spanien, där en studie genomfördes med 
101 deltagare med bipolär sjukdom och 61 friska kontroller. De psykometriska 
egenskaperna i form av bland annat intern konsistens, test-retestreliabilitet och 
faktorstruktur undersöktes. De undersökte även samtidig validitet, hur FAST 
korrelerar mot GAF. Den interna konsistensen beräknades med Cronbach’s Alpha, 
som visade på .90 på den totala skalan. Resultatet visade även på hög intern konsistens 
på respektive 24 item. Test-retestreliabiliteten analyserades genom 
intraklasskorrelation, och testningen bestod av 15 bipolära deltagare som intervjuades 
utifrån FAST en vecka efter det första testtillfället. Resultatet visade på god reliabilitet 
(ICC = .98). Gällande faktorstrukturen hos FAST, där varimax använts som 
roteringsmetod, kunde fem faktorer utläsas. Item rörande mellanmänskliga relationer 
och fritid laddade mot samma faktor. Gällande den samtidiga validiteten visade 
resultatet på en signifikant negativ korrelation mellan GAF och FAST (Rosa et al., 
2007; r = -.90).  

De psykometriska egenskaperna av den italienska översättningen av FAST 
utvärderades i Italien, där 132 deltagare med bipolär sjukdom och 132 friska kontroller 
deltog i studien. Även i denna studie undersöktes bland annat intern konsistens och 
faktorstrukturen hos FAST. En principal komponentanalys med varimax och oblique 
rotation genomfördes och Cronbach’s Alpha på respektive faktor beräknades för att 
utvärdera den interna konsistensen av faktorerna. Cronbach’s Alpha på hela skalan 
rapporterades. Faktoranalysen visade på fem faktorer, där item inom delområdet fritid 
laddade på samma faktorer som mellanmänskliga relationer och kognitivt fungerande. 
Cronbach’s Alpha för de fem olika komponenterna var .96, .88, .88, .91 och .92. 
Studien presenterar inte närmare vilket område som hade vilket värde på Cronbach’s 
Alpha.  Cronbach’s Alpha på hela skalan var .93 (Barbato et al., 2013).  

Den portugisiska versionen av FAST utvärderades psykometrisk gentemot 100 
brasilianska patienter med bipolär sjukdom och 100 friska kontroller. I denna studie 
visade faktoranalysen de förväntade fem faktorerna, där ett item rörande fritid inte 
laddade på någon faktor och det andra itemet rörande fritid laddade på faktorn 
mellanmänskliga relationer. Studien redovisar även en hög intern konsistens (α = .95) 
Test-retestreliabilitet analyserades med intraklasskorrelationskoefficient (ICC), och 
den andra FAST-intervjun ägde rum en vecka efter den första FAST-intervjun med 17 
av de bipolära deltagarna och med 25 av de friska kontrollerna. Test-retestreliabiliteten 
för den totala FAST poängen var utmärkt (Cacilhas et al., 2008; ICC = .90).  

En turkisk studie som utvärderar den turkiska versionen av FAST visar även denna på 
hög intern konsistens, Cronbach’s Alpha visade sig vara .96. Test-retestreliabiliteten 
analyserades med Pearson’s korrelation, 40 bipolära deltagare deltog i en andra FAST-
intervju två veckor efter det första tillfället. Resultatet visade på att test-
retestreliabiliteten var utmärkt (r = .94). Den samtidiga validiteten undersöktes genom 
korrelation mellan GAF och FAST, och resultatet visade på att korrelationen mellan 
instrumenten var signifikant (r = -.37). En explorativ faktoranalys, principal 
komponent analys med varimax rotation, genomfördes och även i denna studie gav 
faktoranalysen stöd för fem faktorer med egenvärde högre än 1. Item som rör fritid 
laddade även här på faktorn mellanmänskliga relationer (Aydemir & Uykur, 2011). 

Den finska versionen av FAST utvärderades och forskarna undersökte bland annat 
den interna konsistensen och test-retestreliabiliteten. 50 bipolära patienter deltog i 
studien. Den interna konsistensen var god, Cronbach’s Alpha var .87. Test-
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retestreliabiliteten analyserades med intraklasskorrelation, och visade sig vara utmärkt 
(Suominen et al., 2015; ICC = .89). 
 
Syfte 
De psykometriska egenskaperna hos den svenska översättningen av FAST har hittills 
inte undersökts. Därför är det av yttersta vikt att undersöka detta innan FAST används 
i det praktiska arbetet med bipolära patienter. FAST har översatts till svenska av 
Södersten, Pankowski och Svanborg under 2014. Översättningen skedde i flera steg, 
involverat professionella översättare och originalförfattaren har godkänt 
översättningen.  
 
Denna studie syftar till att undersöka de psykometriska egenskaperna hos den svenska 
översättningen av FAST gentemot bipolära patienter. Detta genom att undersöka 
intern konsistens, interbedömarreliabilitet mellan två bedömare och faktorstrukturen 
hos FAST samt undersöka validiteten genom att undersöka hur FAST korrelerar 
gentemot GAF och WHODAS 2.0. Mer specifikt undersöktes följande: 
 
1. Den interna konsistensen i FAST 
2. Interbedömarreliabiliteten hos FAST 
3. Faktorstrukturen hos FAST 
4. Den samtidiga validiteten hos FAST gentemot GAF 
5. Den samtidiga validiteten hos FAST gentemot WHODAS 2.0 
 
Genom att undersöka dessa psykometriska egenskaper hos den svenska versionen av 
FAST kompletterar denna studie tidigare internationella studier. 
 
 

Metod 
 
Denna studie är ett samarbete med Affektiva mottagningen, Psykiatri Sydväst vid 
Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Affektiva mottagningen är en 
specialistmottagning för patienter med bipolär sjukdom. Författaren fick ta del av 
befintlig data som samlats in på mottagningen under åren 2014 – 2016. 
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna i studien bestod av 219 deltagare diagnosticerade med bipolär sjukdom typ 
1, typ 2 eller bipolär utan närmare specifikation (UNS), tillhörande Affektiva 
mottagningen på Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Se 
tabell 1 för demografisk data för deltagarna. 
 
Tabell 1. Demografisk data för deltagarna 
 n (%) M       min    max 
Antal 
Kön 
    Kvinna 
    Man 

219 (100) 
 
144 
75 

 

Ålder 
    Kvinna 
    Man 

 
 

48       19       80 
47       19       80 
50       19       79 

Hushåll   
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    Ensamlevande 
    Ensam + barn 
    Sambo/gift 
    Sambo + barn 
    Bor med andra vuxna 

83 (38) 
12 (5) 
55 (25) 
52 (24) 
17 (8) 

Boende 
    Självständigt 
    Med stöd 
    Institution 

 
188 (86) 
28 (13) 
2 (1) 

 

Försörjning 
    Egen 
    Pension 
    Sjukersättning 
    Arbetslös 
    Annat 

 
110 (50) 
46 (21) 
53 (24) 
4 (2) 
6 (3) 

 

Substansberoende 
    Nikotin 
    Alkohol 
    Droger 

 
91 (42) 
11 (5) 
1 (0.5) 

 

Somatisk sjukdom 
    Diagnos 
    Läkemedel 

 
98 (45) 
113 (52) 

 

Träning 
    Ingen 
    30-60 min/v 
    Mer än 60 min/v 

 
114 (52) 
20 (5) 
95 (43) 

 

Behandling 
    ECT de senaste 12 månaderna 
    Litium 
    Övr. stämningsstabiliserande 
    Anti-psykotiska 
    Anti-depressiva 
    Bensodiazepiner 
    Övr. lugnande 
    ADHD-medicin 
    Sömnmedicin 
    Narkotiska analgetika 
    Mot beroende (ex antabus) 

 
1 (0.5) 
177 (81) 
74 (34) 
107 (49) 
50 (23) 
34 (15.5) 
41 (19) 
20 (9) 
103 (47) 
4 (2) 
10 (5) 

 

Diagnos 
    BP 1 
    BP 2 
    BP UNS 

 
182 (83) 
19 (9) 
17 (8) 

 

Komorbiditet 
    Har ytterligare diagnoser 

 
48 (22) 

 

 
 
Mätmetoder/instrument 
I denna studie användes instrumenten FAST (Rosa et al., 2007), GAF (APA, 1994) 
och WHODAS 2.0, självadministrerade 36-frågeversionen (APA, 2013), för att 
undersöka funktion hos deltagarna.  
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FAST är ett instrument framtaget för att mäta funktion hos bipolära patienter. 
Instrumentet består av 24 item fördelade på sex områden som undersöker olika delar 
av funktion: självständighet, fungerande i arbetet, kognitivt fungerande, ekonomi, 
mellanmänskliga relationer och fritid (Rosa et al., 2007). Originalversionen av FAST 
är på spanska (Rosa et al., 2007). FAST har översatts till andra språk och forskare har 
undersökt de psykometriska egenskaperna hos den spanska, italienska, portugisiska, 
turkiska och finska versionen av FAST. FAST har i dessa studier visat sig ha god 
reliabilitet i form av intern konsistens, interbedömarreliabilitet och test-
retestreliabilitet. Faktoranalyser gav stöd för fem faktorer hos FAST. FAST visade sig 
även ha hög samtidig validitet med andra instrument som mäter funktion (Aydemir & 
Uykur, 2011; Barbato et al., 2013; Cacilhas etl al., 2008; Rosa et al., 2007; Suominen, 
Salminen, Lähteenmäki, Tupala & Isometsä, 2015). 
 
GAF är ett välanvänt instrument i många delar av världen och används för att 
utvärdera axel 5 i DSM 4, det vill säga patientens psykologiska, sociala och 
yrkesmässiga funktionsförmåga. Funktionsnivån utifrån GAF skattas subjektivt av en 
bedömare, där funktionsnivån skattas på en skala mellan 0 till 100, dör 0 är lägsta 
möjliga funktionsförmåga och 100 är högsta möjliga funktionsförmåga (APA, 1994). 
GAF har i många studier visat sig ha god reliabilitet (Jones, Thornicroft, Coffey & 
Dunn, 1995; Piersma & Boes, 1997; Söderberg, Tungström & Armelius, 2005). Dock 
pekar annan forskning på att GAF är ett begränsat instrument och inte tillräckligt 
adekvat för att mäta funktionsnedsättningar hos patienter, samt att instrumentets 
psykometriska egenskaper inte är tillräckligt tillfredsställande (Gold, 2014; Goldman, 
2005). GAF ersattes i DSM 5 med WHODAS 2.0 (Gold, 2014). 
 
WHODAS 2.0 är ett instrument som även det mäter funktionsnivå hos patienter. 
WHODAS 2.0 finns i olika versioner, en kortare och en längre version samt olika 
administrationsformer. WHODAS 2.0 syftar till att undersöka funktionen i områden 
som förståelse och kommunikation, förflyttning, personlig vård, relationer, dagliga 
aktiviteter och delaktighet i samhället. Studier har visat att WHODAS 2.0 har god 
reliabilitet i form av intern konsistens och test-retestreliabilitet samt har en stabil 
faktorstruktur, konsekvent över kulturgränser och i olika typer av patientpopulationer 
samt god validitet (Garin et al., 2010; Socialstyrelsen, 2010; Üstün et al., 2010).  
  
Procedur 
Inledningsvis informerades samtliga patienter som kallades till årskontroll på 
Affektiva mottagningen, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge mellan 
december 2014 och maj 2016 om studien. Detta skedde skriftligt genom att de fick ett 
brev hemskickat inför den årliga kontrollen på mottagningen. I brevet framgick syftet 
med studien, metoder, forskningshuvudman, att deltagandet var frivilligt och när som 
helst kunde avbrytas. 274 patienter tackade ja till att delta i studien, och 417 tackade 
nej. Patienterna kunde få frågan att delta i studien flera gånger, därmed kan samma 
patient återkomma i de 417 patienterna som tackade nej. Av de 274 patienterna som 
tackade ja inkluderades 219 patienter och 55 patienter exkluderades. 
Inklusionskriterier till studien var att patienten skulle vara diagnostiserad med bipolär 
sjukdom av en specialistläkare i psykiatri vid Affektiva mottagningen, oavsett 
stämningsläge eller samsjuklighet samt informerat samtycke till att delta i studien. 
Exklusionskriterier var pågående psykotiska symtom eller drogpåverkan enligt klinisk 
bedömning.  
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Samtycke lämnades till sjuksköterska på årskontrollen och datum för detta 
dokumenterades i ett samtyckesformulär. Originalet av samtycket sattes i en pärm 
som förvaras i forskningsarkivet och deltagaren fick en kopia av detta.  
 
De deltagare som gav samtycke till att delta i studien samt bedömdes uppfylla 
inklusionskriterierna fick själva fylla i WHODAS 2.0 före sitt besök hos 
sjuksköterska. Det varierade när i tid deltagarna fyllde i WHODAS 2.0. En del gjorde 
det långt i förväg medan andra glömt fylla i formuläret och gjorde detta under besöket 
hos sjuksköterskan. En sjuksköterska, som blivit utbildad av psykolog i att skatta 
funktion utifrån FAST, genomförde sedan FAST-intervju med deltagaren. 
Sammanlagt genomförde 5 olika sjuksköterskor intervjuerna. Sjuksköterskorna 
genomförde FAST-intervjun vid olika tidpunkter under besöket. En del utförde 
FAST-intervjun i början av besöket medan andra utförde FAST-intervjun i slutet av 
besöket. Sjuksköterskorna hade olika mycket information om deltagarna inför 
besöket. En del sjuksköterskor hade träffat vissa deltagare under flera år, och kände 
dem väl, medan det för vissa var första gången de träffade deltagaren.  
 
Efter besöket hos sjuksköterska hade deltagaren besök hos läkaren. Läkaren skattade 
deltagarens funktion utifrån GAF. Läkaren hade inte tagit del av resultatet av 
WHODAS 2.0 och FAST innan de skulle skatta deltagarens funktion med GAF. 
 
27 av de 219 deltagande patienterna i studien lämnade samtycke till att återkomma till 
mottagningen inom 10 dagar efter det första tillfället för en ny FAST-intervju. 3 av 
dessa exkluderades eller lämnade sedan återbud. Sammanlagt deltog 24 deltagare i en 
andra FAST-intervju. Denna gång utfördes FAST-intervjun av en psykolog. 4 olika 
psykologer var med och gjorde intervjuerna. Intervjun var blindad, det vill säga att 
psykologerna inte hade vetskap vilket FAST-poäng deltagarna fått vid det första 
testtillfället.  
 
Oavsett deltagande i studien eller inte genomförde samtliga patienter på mottagningen 
WHODAS 2.0, FAST- och GAF-skattning vid sin årskontroll. Samtycket att delta i 
studien omfattade därmed enbart att forskarna skulle få ta del av patientens 
skattningar. Däremot var det enbart deltagare i studien som återkom för en ny FAST-
intervju inom 10 dagar efter det första tillfället.  
 
Hantering av bortfall 
Bland de 219 deltagarna var det 23 deltagare (11 %) som saknade skattning på minst 
ett item på FAST. Sammanlagt saknades 47 skattningar av de totala 5256 item. Det 
sammanlagda bortfallet för item var .008 %. Då bortfallet på FAST-frågorna var 
relativt litet och bortfallet rörde sig om enstaka item hanterades detta genom 
imputering av data, där observerad data användes för att estimera parametrar som 
sedan användes för att estimera värdet på missad data (Schlomer, Bauman & Card, 
2010).  
 
Vid GAF-skattningarna saknades det skattningar på 27 deltagare, det sammanlagda 
bortfallet var 12 %. De deltagare som saknade GAF-skattningar exkluderades i 
analysen av korrelation mellan FAST och GAF. 
 
Det förekom även bortfall vid självskattningarna på WHODAS 2.0. 103 deltagare 
saknade fullständiga svar på WHODAS 2.0. Fem deltagare hade inte fyllt i 
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WHODAS 2.0 överhuvudtaget. I delområdet relationer saknades fullständiga svar 
från 28 deltagare. I delområdet förstå och kommunicera saknades fullständiga svar 
från 9 deltagare. I delområdet dagliga aktiviteter saknades fullständiga svar från 76 
deltagare, i delområdet personlig vård saknades fullständiga svar från 19 deltagare. I 
delområdet förflyttning saknades fullständiga svar från 12 deltagare och i delområdet 
delaktighet i samhället saknades fullständiga svar från 36 deltagare. Även detta 
hanterades genom att de deltagarna exkluderades i analysen av korrelation mellan 
FAST och WHODAS 2.0.  
 
Anledningen till bortfallet är oklart och kan enbart spekuleras kring då vi inte kan 
uttala oss om den egentliga orsaken. I FAST är det möjligt att sjuksköterskan som 
genomförde intervjun kan ha missat en fråga, haft svårigheter att skatta vissa frågor 
eller att deltagaren inte kunde eller ville svara på frågan. Gällande bortfallet på GAF 
är det möjligt att läkaren missade att göra detta under besöket eller att det inte 
genomfördes på grund av tidsbrist. WHODAS 2.0 skulle deltagarna själva skatta 
innan besöket. Det kan vara så att deltagarna glömde fylla i formuläret, inte förstod en 
fråga och hoppade över den eller missade att besvara en fråga. 
 
Databearbetning och statistiska analyser  
 Intern konsistens  
Reliabiliteten i form av intern konsistens beräknades genom Cronbach’s Alpha. Den 
interna konsistensen undersöktes både på hela FAST-skalan och på samtliga 
delområden av formuläret. Även medelkorrelationer för item beräknades. Att 
undersöka den interna konsistensen i form av beräkning av Cronbach’s Alpha är ett 
vanligt sätt att undersöka ett formulärs reliabilitet. Med denna analys undersöker man 
i vilken grad item i skalan korrelerar med varandra (Furr, 2011). Åsikten om vad 
reliabiliteten hos instrument bör ligga på är något olika. Nunnally (1978) anser att 
reliabiliteten hos instrument bör vara .70 eller högre, medan Clark och Watson (1995) 
menar att reliabiliteten bör vara .80 eller högre. Det kan vara problematiskt med 
väldigt hög intern konsistens, från .95 och högre, då det finns en risk att 
frågeformuläret enbart fångar upp en specifik och begränsad del av det underliggande 
begreppet (Berntson et al., 2016).  
 
 Interbedömarreliabilitet 
Interbedömarreliabiliteten är en viktig del av reliabiliteten, då det undersöker hur 
samstämmiga olika bedömare är vid utförandet av ett test eller formulär (Furr, 2011). 
Ett vanligt sätt att undersöka interbedömarreliabiliteten är genom att beräkna 
intraklasskorrelationskoefficienten (ICC). ICC beskrivs vara en bra metod för detta 
(Furr, 2011). Interbedömarreliabiliteten beräknades i denna studie genom en two-way 
mixed ICC med absolut överensstämmelse (eng. agreement). Korrelationen mellan 
bedömare ett och två beräknades även med Pearsons korrelation (r). Ett beroende t-
test genomfördes för att undersöka om skillnaden mellan bedömare ett och två var 
signifikant. Medelvärde och standardavvikelse beräknades för de två olika grupperna.  
 
 Faktorstruktur  
Faktorstrukturen hos FAST undersöktes genom explorativ faktoranalys. 
Extraktionsmetoden var principal axis factoring och roteringsmetod promax. En 
explorativ faktoranalys genomfördes då den identifierar faktorer som förklarar så 
mycket som möjligt av den gemensamma korrelationen mellan de observerade 
variablerna. Extraktionsmetoden principal axis factoring valdes då denna metod tar 
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fram en lösning som förklarar så mycket av den delade variansen som möjligt. 
Roteringsmetoden promax valdes då faktorerna antogs skulle korrelera, då samtliga 
item mäter någon typ av funktion (Berntson et al., 2016). Faktoranalys används för att 
utvärdera den interna strukturen och dimensionaliteten hos ett formulär eller 
psykologisk skala (Furr, 2011). Man kan ha som riktlinje att endast laddningar på .32 
eller mer tolkas (Tabachnick & Fidell, 2007). Enligt Rouquette och Falissard (2011) 
är det vanligt med en första faktor som förklarar omkring en tredjedel av variansen, 
sedan är det andra faktorer som förklarar en mindre och minskad andel av variansen.  
 
 Validitet 
Validitet kan undersökas på många olika sätt. Ett vanligt sätt är att undersöka 
samstämmigheten mellan test som syftar till att undersöka liknande konstrukt 
(American Educational Research Association, 1999). I denna studie undersöks 
samtidig validitet genom beräkningar av korrelationer (Pearsons r) mellan FAST och 
GAF, samt mellan FAST och WHODAS 2.0. Korrelationen mellan FAST och GAF 
beräknades på respektive skalas totalpoäng. Korrelationen mellan FAST och 
WHODAS 2.0 beräknades dels på respektive skalas totalpoäng men även genom 
korrelation mellan respektive skalas delområden i en multitrait multimethod matrix 
(MTMM). MTMM presenterar alla korrelationer av den psykologiska variabeln 
genom de olika metoderna som använts (Campbell & Fiske, 1959; Furr, 2011). 
 
Reliabilitetsbrister i instrumenten påverkar alltid nivå på den uppskattade 
korrelationen (Magnusson, 2003). Den uppskattade korrelationen är alltid 
underskattad på grund av att instrumentet inte har en reliabilitet på 1.00. Då det 
förekommer reliabilitetsbrister i GAF, påverkar detta validitetskoefficienten (Furr, 
2011), det vill säga den maximala möjliga korrelationen mellan GAF och FAST. För 
att uppskatta den korrigerade korrelationen gjordes även en beräkning av 
validitetskoefficienten för att få en bättre förståelse för korrelationen mellan skalorna 
om instrumenten inte hade mätfel. Den maximala korrelationen beräknades manuellt 
genom formeln: max rxy = √rxxryy. Den korrigerade validitetskoefficienten beräknades 
manuellt genom formeln: pxy = rxy /√rxxryy (Magnusson, 2003). 
 
Max rxy = √rxxryy 
pxy = rxy /√rxxryy 
Max rxy = Maximal korrelation 
pxy = Korrigerad korrelation 
rxy = Observerad korrelation 
rxx = Reliabilitet i x 
ryy = Reliabilitet i y 
 
Reliabiliteten för GAF uppskattades (ICC = .79) utifrån en studie av Sonesson, Tjus 
och Arvidsson (2010). Reliabiliteten för FAST beräknades utifrån resultatet på ICC i 
denna studie. 
 
Beräkningar på den maximala och korrigerade korrelationen gjordes inte på 
korrelationen mellan WHODAS 2.0 och FAST, då tidigare forskning inte visar på 
några reliabilitetsbrister i WHODAS 2.0 (Üstün et al., 2010).  
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Etiska överväganden 
Denna studie är godkänd enligt Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm, 
diarienummer 2014/1489-31/4. All data i denna studie har samlats in i samband med 
patienternas årskontroll på Affektiva mottagningen vid Psykiatri Sydväst. Den kraft- 
och tidsåtgång det innebar för patienten att delta i studien var minimal, då de oavsett 
deltagande i studien fyllde i WHODAS 2.0 inför, samt fick sin funktion bedömd 
genom FAST- och GAF-skattning under sin obligatoriska årskontroll på 
mottagningen. 
 
 

Resultat 
 

Deskriptiv data 
I tabell 2 redovisas antal deltagare som genomförde FAST, GAF och WHODAS 2.0, 
medelvärde för undersökningsdeltagarna, minsta respektive högsta svaret samt 
standardavvikelse. 
 
Tabell 2. Antal deltagande, medelvärde, standardavvikelse, minsta svaret, högsta 
svaret och standardavvikelse bland undersökningsdeltagarna. 
 n M min max SD 
FAST 219 11 0 51 11.17 
GAF 192 78 45 100 13.97 
WHODAS 2.0 116 23 0 82 23.33 
* FAST = Functioning Assessment Short Test, GAF = Global Assessment of Functioning, WHODAS 
2.0 = WHO Disability Assessment Schedule 2.0. 
 
 
Intern konsistens 
Reliabiliteten i form av intern konsistens beräknades genom Cronbach’s Alpha. 
Cronbach’s Alpha för hela FAST-skalan var .90 och medelkorrelationen mellan item 
var .46. Samtliga item bidrog till den interna konsistensen, Cronbach’s Alpha ökade 
inte om något item togs bort. Cronbach’s Alpha samt medelkorrelationen mellan item 
för respektive delområde av FAST presenteras i tabell 3.  
 
Tabell 3. Cronbach’s Alpha (α) för respektive delområde av FAST. 
Delområde α Medelkorrelation mellan 

item 
Självständighet .80 .30 
Fungerande i arbetet .96 .72 
Kognitivt fungerande .73 .46 
Ekonomi .79 .25 
Mellanmänskliga relationer .74 .38 
Fritid .70 .59 
 
 
Interbedömarreliabilitet  
Interbedömarreliabiliteten för FAST beräknades genom ICC. Ett beroende t-test 
genomfördes för att undersöka om nivåskillnaden mellan bedömare ett och två var 
signifikant. 
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ICC mellan bedömare ett och två samt ICC då ett extremvärde är borttaget redovisas i 
tabell 4. I tabellen visas reliabiliteten för båda bedömarna och för en bedömare. För 
det praktiska arbetet ska ICC för en bedömare tolkas då det oftast endast är en 
bedömare som intervjuar varje patient.  
 
Tabell 4. Intraklasskorrelationskoefficient (ICC) för olika bedömare vid FAST. 

 ICC 2 bedömare ICC 1 bedömare ICC (extremvärde 
borttaget) 1 
bedömare 

FAST .67 .50 .65 
 
 
Med ett beroende t-test erhölls en signifikant skillnad för gruppen mellan bedömare 
ett och två (t = -4.36; p<.05). På gruppnivå bedömde psykologerna signifikant högre 
poäng på FAST (M = 14.58; SD = 10.68) jämfört med sjuksköterskorna (M = 7.10; 
SD = 9.03).   
 
I figur 1 ser vi ett punktdiagram över skattningarna mellan bedömare ett och två. 
Varje punkt utgör en person. I figuren kan vi urskilja ett item, högst upp på y-axeln, 
som visar på stor skillnad på skattning mellan bedömare ett och två. Den första 
bedömaren skattar personen nära noll, och den andra personen skattar samma person 
nära 40 poäng. 
 

 
Figur 1. Punktdiagram över skattningar på FAST mellan bedömare ett och två. 
 
 
Faktorstruktur 
En explorativ faktoranalys med extraktionsmetod principal axis factoring och 
roteringsmetod promax genomfördes. I tabell 4 redovisas faktorernas egenvärde och 
andel förklarad tillhörande samt kumulativ varians. I tabell 5 redovisas laddningarna 
för samtliga item. Tabell 5 och 6 redovisar att det återfinns sex faktorer i FAST med 
ett egenvärde över 1. Med egenvärde över 1 visade analysen på sex faktorer, som 
sammanlagt förklarar 67 % av den totala variansen.  



	   19 

Tabell 5. Egenvärde och andel förklarad varians vid faktoranalys av FAST.  
Faktor Egenvärde Tillhörande varians (%) Kumulativ varians (%) 

1     7.59             31.62           31.62 
2     2.95             12.29           43.90 
3     1.89              7.89           51.80 
4     1.32              5.51           57.30 
5     1.22              5.08           62.39 
6     1.11              4.62           67.01 
…    
24     0.32              0.13            100 
 
 
 
Tabell 6. Faktorladdningar vid faktoranalys av FAST. 
    Faktor    

Item   1 
Fungerande 

i arbete 

2 
Självständighet 

 3 
Mellanmänskliga 

relationer 

4 
Kognitivt 

fungerande 

     5 
      Fritid 

       6 
   Ekonomi 

1 .11 .64 -.11 .07 .06 .06 
2 .11 .72 -.11 -.07 -.10 .11 
3 -.06 .92 .06 -.11 -.00 -.03 
4 -.10 .67 .12 -.01 -.05 -.00 
5 .87 .05 -.04 .10 .03 -.07 
6 .93 -.05 .03 .07 -.02 -.00 
7 .92 .01 .01 -.09 .01 .01 
8 .95 .07 -.04 -.14 -.04 .03 
9 .94 -.07 .08 .04 .02 -.02 
10 -.09 -.01 -.03 .69 .10 .17 
11 .07 -.01 -.08 .49 -.05 .15 
12 -.02 .39 .01 .32 .15 -.12 
13 -.03 -.05 -.03 .56 -.09 -.00 
14 -.01 -.06 .12 .82 -.10 -.13 
15 .07 .08 -.04 .16 -.02 .73 
16 -.09 .02 .14 -.07 .04 .80 
17 -.06 -.03 .81 -.05 -.07 .06 
18 .05 .21 .53 .08 .07 -.11 
19 .01 .02 .77 -.08 -.02 .09 
20 .07 -.04 .55 .10 -.03 -.01 
21 .07 .01 .13 .13 .17 -.07 
22 .09 -.14 .29 .01 .22 .10 
23 .02 -.07 -.05 -.14 .75 .13 
24 -.03 .01 .01 .03 .88 -.11 
*Extraktionsmetod: Principal Axis Factoring.  
**Roteringsmetod: Promax med Kaiser Normalization. 
***De starkaste laddningarna för respektive item är i fet stil 
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Validitet 
Validiteten för FAST bedömdes genom beräkning av korrelationen mellan GAF och 
FAST (r = -.59; p>0.05). På grund av reliabilitetsproblem beräknades den maximala 
möjliga korrelationen mellan instrumenten, samt den korrigerade 
validitetskoefficienten. Den maximala möjliga korrelationen mellan GAF och FAST i 
denna studie beräknades vara .63. Den korrigerade validitetskoefficienten beräknades 
vara .94. 
 
Korrelationen mellan totalpoängen FAST och totalpoängen WHODAS 2.0 var r = 
.65, p>0.01. I tabell 7 redovisas korrelationerna mellan delområdena i FAST 
respektive WHODAS 2.0 i en multitrait multimethod matrix. FAST självständighet 
korrelerar starkast mot WHODAS 2.0 dagliga aktiviteter. FAST fungerande i arbetet 
korrelerar svagt mot samtliga WHODAS 2.0 delområden, något högre mot förstå och 
kommunicera, dagliga aktiviteter samt delaktighet i samhället. FAST kognitivt 
fungerande korrelerar starkt mot många delområden i WHODAS 2.0, starkast mot 
relationer, förstå och kommunicera, dagliga aktiviteter samt delaktighet i samhället. 
FAST ekonomi korrelerar starkast mot WHODAS 2.0 förstå och kommunicera. FAST 
mellanmänskliga relationer laddar starkast mot WHODAS 2.0 relationer, förstå och 
kommunicera och delaktighet i samhället. Även FAST fritid laddar starkast mot de 
delområdena i WHODAS 2.0. 
 
Tabell 7. Multitrait multimethod matrix FAST och WHODAS 2.0. 
   WHODAS      
FAST Relationer Förstå och 

kommunicera 
Dagliga 

aktiviteter 
Personlig 

vård 
Förflytt-

ning 
Delaktighet i 

samhället 
Självständighet .23 .41 .58 .41 .42 .47 
Fungerande i 
arbete 

.30 .37 .38 .22 .31 .38 

Kognitivt 
fungerande 

.55 .69 .63 .49 .49 .56 

Ekonomi .33 .42 .34 .28 .36 .39 
Mellanmänskliga 
relationer 

.58 .55 .43 .25 .34 .56 

Fritid .41 .49 .33 .23 .35 .46 
*Samtliga värden är signifikanta (p<.01). 
**Korrelationer över .50 i fet stil 
***På grund av internt bortfall på WHODAS 2.0 och FAST varierar antalet personer i varje korrelation 
(mellan n = 143-210). 
 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka de psykometriska egenskaperna av den 
svenska översättningen av FAST gentemot bipolära patienter. Nedan diskuteras 
resultatet och metodologiska styrkor och brister med studien. Sedan följer en 
sammanfattande diskussion, förslag på vidare forskning och slutligen sammanfattande 
slutsatser.  
 
Resultatdiskussion 
Den interna konsistensen hos FAST bedöms som god, såväl på helskalenivå som på 
delskalenivå. Med andra ord kan man anta att olika delar av FAST mäter samma 
bakomliggande konstrukt. Enligt Nunnally (1978) bör reliabiliteten hos ett instrument 
vara .70 eller högre, och Clark och Watson (1995) menar att reliabiliteten bör vara .80 
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eller högre. Dessa riktlinjer stödjer att FAST är ett reliabelt mått på funktion. Den 
interna konsistensen på helskalenivå var högre än interna konsistensen på alla 
delområden, förutom fungerande i arbetet. Att FAST på helskalenivå var högre än 
nästan samtliga delområden är inte förvånande, då fler antal item var med i analysen 
vilket bidrar till att värdet på Cronbach’s Alpha ökar. Den interna konsistensen skulle 
inte öka om något item togs bort. Med andra ord bidrar alla item till reliabiliteten i 
FAST.  
 
Resultaten gällande intern konsistens i denna studie stämmer väl överens med tidigare 
studier. FAST har visat sig i samtliga studier ha en intern konsistens på runt .90 
(Aydemir & Uykur, 2011; Barbato et al., 2013; Cacilhas et al., 2008; Rosa et al., 
2007; Suominen et al., 2015).  
 
Gällande interbedömarreliabiliteten visade ICC för en bedömare på en korrelation på 
.50. Resultatet visade även på att det fanns en signifikant skillnad mellan de två olika 
bedömargrupperna, psykologerna skattade signifikant högre poäng på FAST än vad 
sjuksköterskorna gjorde. Urvalet bestod av 24 deltagare vilket gör materialet känsligt 
för extremvärden. I punktdiagrammet i figur 1 i resultatdelen ser vi ett värde där de 
olika bedömarna bedömt deltagaren väldigt olika. Då denna deltagare eliminerades i 
analysen ökade interbedömarreliabiliteten till ICC = .65, vilket ökar reliabiliteten 
märkbart. Då resultatet visat på reliabilitetsbrister gällande interbedömarreliabilitet, 
väcks frågan huruvida FAST är ett test som kräver träning och utbildning i att skatta 
på ett mätsäkert sätt.  
 
I tidigare studier har enbart Barbato et al. (2012) undersökt interbedömarreliabiliteten, 
resterande har undersökt test-retestreliabiliteten. I studien av Barbato et al. (2012) 
visade resultaten på en hög interbedömarreliabilitet (ICC = .98). I studien ingick inte 
faktiska patienter, utan kliniker som var involverade i studien fick kliniska vinjetter 
kring 10 fiktiva patienter och ombads sedan bedöma deras funktion. Frågan är hur 
reliabelt detta mått då är, då de olika bedömarna fick exakt samma information från 
vinjetterna. Med verkliga patienter kan bedömare få något varierande svar och intryck 
av patienterna, vilket kan leda till olika skattningar. Detta kan förklara skillnaden 
mellan ICC i denna studie och ICC i studien av Barbato et al. (2012). 
 
Faktoranalysen gav stöd för sex faktorer med ett egenvärde över 1. Med det menas att 
FAST sannolikt mäter sex relativt unika, bakomliggande variabler. Den första faktorn 
förklarar en stor del av variansen. Enligt Rouquette och Falissard (2011) är detta 
vanligt förekommande, att man ser en starkare faktor som förklarar omkring en 
tredjedel av variansen, så även i denna studie. 

Till faktor 1 laddar item som samtliga hör till delområdet fungerande i arbetet, till 
faktor 2 laddar item kopplade till självständighet, till faktor 3 laddar item kopplade till 
mellanmänskliga relationer, till faktor 4 laddar item kopplade till kognitivt 
fungerande, till faktor 5 laddar item kopplade till fritid och till faktor 6 laddar item 
kopplade till ekonomi.  

I faktoranalysen redovisas att ett fåtal item inte har någon tydlig koppling till någon 
faktor. Item 12, som handlar om att lösa vardagliga problem och ligger under 
kognitivt fungerande i FAST, laddar .39 till faktor 2 och .32 till faktor 4. Med andra 
ord har detta item en svag laddning både mot självständighet och kognitivt 
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fungerande. Utifrån FAST användarmanual kan man tolka att item 12 baseras till stor 
del på självständighet, då bedömaren ska värdera huruvida patienten kan vara 
självständig och till hur stor del man är beroende av andras hjälp. Detta item bidrar till 
formuläret till viss del, men frågan är vilket område i FAST detta item hör till. I en 
tidigare studie av Rosa et al. (2007) redovisas enbart laddningar över .42 och i den 
studien redovisas att item 12 inte laddar mot någon faktor. I den italienska, 
portugisiska och turkiska versionen laddar item 12 mot kognitivt fungerande 
(Aydemir & Uykur, 2011; Barbato et al., 2013; Cacilhas et al., 2008). Dock redovisas 
inte heller här hela faktoranalyserna och olika items laddningar mot olika faktorer och 
vi kan därmed inte utläsa huruvida item 12 skulle ladda mot exempelvis 
självständighet.  
 
Item 21 handlar om huruvida patienten har tillfredsställande sexuella relationer och 
hur tillfreds patienten är med sitt sexliv. Detta item laddar inte starkt mot någon 
faktor, utan svagt mot faktor 3, 4 och 5, det vill säga områdena mellanmänskliga 
relationer, kognitivt fungerande och fritid. I FAST hör detta item till mellanmänskliga 
relationer. I tidigare studier har item 21 en starkare laddning mot faktorn 
mellanmänskliga relationer, med laddningar mellan .35, .60, .73 och .76 (Aydemir & 
Uykur, 2011; Barbato et al., 2013; Cacilhas et al., 2008; Rosa et al., 2007). Svaren hos 
deltagarna i denna studie är snedfördelade, de flesta svarar att de inte har några 
svårigheter med sexuella relationer. Frågan är huruvida detta stämmer. Man kan anta 
att fler av deltagarna har problem med sina sexuella relationer, då depressioner ofta 
leder till minskad sexlust (Bonierbale et al., 2003), och att bipolära patienter tenderar 
att ha svårigheter med den sexuella delen av relationen både under skov men även 
under eutyma perioder (Dore & Romans, 2001). Varför svaren blev snedfördelade kan 
bero på att det kan upplevas som en känslig fråga både för intervjuaren att ställa men 
även för patienten att svara på. Dock förklarar det inte varför detta item laddar 
starkare mot mellanmänskliga relationer i de tidigare studierna. I denna studie bidrar 
inte detta item med någon vidare dimensionalitet till formuläret, men påverkar inte 
heller negativt. Att fråga kring sexuell funktion är viktigt då det är ett ofta 
förekommande problem hos patienter med bipolär sjukdom (Fletcher et al., 2013), 
och en fråga som gissningsvis ofta inte ställs i andra sammanhang från 
sjukvårdspersonal. Därmed kan man argumentera för att behålla detta item i FAST. 
Även då det i denna studie inte bidrar med någon dimensionalitet har tidigare studier 
visat att detta item bidrar till formuläret och därmed bör behållas tills vidare. 
 
Item 22 handlar om huruvida patienten kan stå upp för sin sak, till vilken grad 
patienten klarar av att uttrycka åsikter och idéer samt att sätta gränser. Detta item hör 
till mellanmänskliga relationer, vilken den laddar .29 till. Item 22 laddar även .22 till 
faktor 5, fritid. I tidigare studier var resultatet något varierande, item 22 laddade i 
samtliga studier mot faktorn som inkluderade mellanmänskliga relationer och fritid, 
dock laddningarnas storlek varierade stort, mellan att vara så låg att den inte 
redovisades till .85 (Aydemir & Uykur, 2011; Barbato et al., 2013; Cacilhas et al., 
2008; Rosa et al., 2007). I denna studie var svaren på detta item, liksom item 21, 
snedfördelat. De flesta deltagare svarar att de inte har problem inom detta område. 
Frågan är huruvida detta är något bipolära patienter ofta har nedsatt funktion inom 
och som är viktigt att fråga efter. Om vi ska utgå från Tabachnick och Fidell (2007) 
bör laddningar under 0.32 inte tolkas, så laddar item 22 inte mot någon faktor och 
bidrar inte med någon större dimensionalitet till skalan, dock bidrar den inte heller 
negativt. I vissa tidigare studier bidrar detta item till dimensionaliteten, men huruvida 
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detta item ska behållas i formuläret och är en viktig sak i funktionen hos bipolära bör 
vidare undersökas.  
 
Resultatet på sex faktorer i faktoranalysen skiljer sig från tidigare studier, där samtliga 
studier visar på fem faktorer i skalan (Aydemir & Uykur, 2011; Barbato, et. al., 2013; 
Cacilhas, et al., 2008; Rosa, et al., 2007). I tidigare studier laddade item kopplade till 
fritid i formuläret till samma faktor som item rörande mellanmänskliga relationer. 
Tidigare studier benämner denna faktor som interpersonell funktion och socialt 
fungerande. Aydemir och Uykur (2011) skriver att detta resultat inte är förvånande, 
då mellanmänskliga relationer har en naturlig roll i en persons fritid. I denna studie 
kan vi se att item 23 och 24 som tänks undersöka fritid även starkt laddar mot faktor 
5. Dock laddar några item rörande mellanmänskliga relationer, item 21 och 22, även 
de mot faktor 5, detta ungefär lika mycket som till faktor 3, där de andra item rörande 
mellanmänskliga relationer laddar.  

Valet av faktoranalys och rotationsmetod skilde sig i denna studie och de andra. I  
tidigare studier redovisas inte alltid vilken typ av faktoranalys och roteringsmetod 
som genomförts. I de fall då detta redovisats hade en principal komponentanalys med 
varimax roteringsmetod genomförts. I denna studie genomfördes en explorativ 
faktoranalys med roteringsmetod promax. Vilken typ av faktoranalys och 
roteringsmetod som använts kan ha betydelse för resultatet. Dock är det oklart om det 
i detta fall skulle ha en sådan stor påverkan att resultatet i denna studie visade på sex 
faktorer och i de tidigare studier fem faktorer. I denna studie hade faktor 6 egenvärde 
1.11, vilket är nära 1. Med andra ord var det inte med stor marginal resultatet i denna 
studie visade på sex faktorer. 

FAST korrelerade medelstarkt mot GAF. Korrelationen var negativ, vilket kunde 
förväntas då höga poäng på GAF innebär hög funktion och höga poäng på FAST 
innebär låg funktion. Då det förelåg reliabilitetsbrister i båda instrumenten 
kontrollerades detta, och resultatet visade att korrelationen låg nära den högsta 
möjliga korrelationen mellan de två instrumenten. Då korrelationen var korrigerad för 
mätfel blev korrelationen väldigt hög, vilket tyder på att den teoretiska korrelationen 
på konstruktnivå visar att instrumenten i hög grad mäter samma sak. FAST är med 
andra ord ett instrument likt GAF. Detta ger stöd för validiteten hos FAST. 
 
FAST korrelerade starkt mot WHODAS 2.0 på helskalenivå, vilket även detta ger 
stöd för validiteten hos FAST. Olika delområden i de två instrumenten korrelerar 
olika starkt mot varandra. FAST självständighet korrelerar relativt starkt mot 
WHODAS 2.0 förstå och kommunicera, personlig vård, förflyttning, delaktighet i 
samhället och korrelerar starkast mot dagliga aktiviteter. Detta är inte förvånande då 
de delområden FAST självständighet korrelerar mot kan tänkas involvera att 
individen är självständig och inte beroende av andra, exempelvis kan ta hand om sin 
personliga vård samt förflytta sig och delta i dagliga aktiviteter. FAST fungerande i 
arbetet korrelerar inte tydligt starkt mot något område i WHODAS 2.0, men något 
starkare mot delområdena förstå och kommunicera, dagliga aktiviteter samt 
delaktighet i samhället i WHODAS 2.0. I WHODAS 2.0 finns det några item rörande 
arbetsfunktion under dagliga aktiviteter, dock ingår item som inte rör funktion i 
arbetet som kan bidra till att det inte blir en starkare korrelation mellan dessa 
områden. FAST kognitivt fungerande korrelerar starkast mot WHODAS 2.0 förstå 
och kommunicera och dagliga aktiviteter, men korrelerar relativt starkt mot samtliga 
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områden i WHODAS 2.0. Detta är inte förvånande, då den kognitiva funktionen 
påverkar den övergripande funktionen (Martínez-Arán et al., 2004; Pattanayak et al., 
2012; Vieta et al., 2014). FAST ekonomi har likt fungerande i arbetet ingen tydlig 
stark korrelation mot något delområde i WHODAS 2.0. Dock korrelerar FAST 
ekonomi starkast mot WHODAS 2.0 förstå och kommunicera. Det finns inga item i 
WHODAS 2.0 som undersöker förmågan att hantera ekonomi, vilket kan förklara 
detta resultat. Mellanmänskliga relationer i FAST korrelerar starkast mot relationer, 
förstå och kommunicera och delaktighet i samhället i WHODAS 2.0. Samtliga av 
dessa delområden i WHODAS 2.0 kan tänkas involvera förmåga att relatera och ha 
relationer med andra människor. FAST fritid laddar även de starkast mot relationer, 
förstå och kommunicera och delaktighet i samhället i WHODAS 2.0. I tidigare studier 
har områdena mellanmänskliga relationer och fritid i FAST laddat mot samma faktor, 
och man kan därmed anta att det finns många likheter mellan dessa delområden. Att 
de korrelerar mot samma områden i WHODAS 2.0 är därmed inte förvånande, då 
man kan anta att de undersöker liknande variabler.  
 
I tidigare studier har validiteten hos FAST undersökts. Främst har FAST korrelerats 
mot GAF, och korrelationerna mellan instrumenten har visat på mellan r = -.37 och r 
= -.90 (Aydemir & Uykur, 2011; Rosa et al., 2007). Vad denna variation i resultat 
beror på är oklart. Olika typer av mätfel kan påverka resultaten. Exempelvis kan 
proceduren påverka, exempelvis om det var lång tid mellan respektive skattningar och 
huruvida samma bedömare gjorde båda skattningarna eller om det var olika 
bedömare.  
 
Begränsningar i studien 
En styrka med denna studie är att den genomfördes i klinisk verklighet med deltagare 
ur den kliniska population som FAST är tänkt att användas på. Patienterna som deltog 
i studien skulle oavsett deltagande gå på årskontrollen vid tillfället. Samtliga 
skattningar gjordes på patienterna oavsett deltagande i studien eller inte. De bedömare 
som skattade patienterna med de olika formulären var olika personer i olika 
yrkesgrupper. Med andra ord är det på detta vis FAST används i kliniska praktiken 
och resultaten från denna studie ger ett riktigt estimat på hur de psykometriska 
egenskaperna hos FAST ser ut i en klinisk population. Formuläret har validerats i den 
verklighet den är tänkt att användas i vilken är en klar fördel.  
 
Dock finns det metodologiska begränsningar i studien. Angående skattningarna av de 
olika yrkesgrupperna finns det en variation inom de olika grupperna som inte kunnat 
kontrollerats för. Det vill säga, hur de olika bedömarna skattat och vad som påverkat 
deras bedömningar är inget som går att kontrollera. Det är olika bedömare, med olika 
erfarenhet och de hade olika mycket kunskap och information om patienten inför 
skattningen. Det är möjligt att om en och samma person hade skattat samtliga 
formulär hade resultatet blivit annorlunda. Dock används formulär i den kliniska 
vardagen av olika bedömare, och ett formulär bör vara stabilt över bedömare.  
 
En annan metodologisk begränsning i studien är det stora antalet internt bortfall. 
Bortfallet var som störst då patienterna skattade WHODAS 2.0. Det är svårt att uttala 
sig om anledningen till bortfallet. Det kan vara så att patienterna inte förstod vissa 
frågor eller att de missade att fylla i en del svar. Vid GAF och FAST-skattningarna 
kan det vara möjligt att detta inte hanns med under besöket, att bedömaren missade en 
fråga eller att de hade svårt att bedöma patientens funktion på något item. Bortfallet 
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resulterade i färre deltagare, och det hade varit fördelaktigt att kunna ha med alla 
deltagare i analyserna. 
 
Gällande urvalet i denna studie är det låg varians inom bipolärgruppen gällande 
funktionsnivån. Genomsnittspoängen för de bipolära patienterna i denna studie var 11 
av 72 poäng totalt på FAST. Även skattningarna på GAF och WHODAS 2.0 visade 
på hög funktionsnivå hos deltagarna i studien. Med andra ord var många deltagande 
välfungerande. Det hade varit fördelaktigt om det var större spridning på formulären, 
då främst på FAST totala poäng då det är detta formulär som utvärderas i denna 
studie. Detta för att få ett mer representativt urval. Dock är det möjligt att det är såhär 
bipolärpopulationen ser ut på denna mottagning. Gällande könsfördelningen deltog 
fler kvinnor än män i studien. En jämnare könsfördelning hade varit att föredra i 
urvalet. Prevalensen för bipolär sjukdom är jämn mellan könen (Adler et al., 2014) 
och därmed inte överrepresenterad hos kvinnor. Dock vet vi inte heller här hur 
könsfördelningen mellan patienterna på Affektiva mottagningen vid Psykiatri Sydväst 
ser ut, det är möjligt att fler kvinnor får vård just där. Medelåldern för deltagarna i 
studien var 48 år. De deltagande var mellan 19 och 80 år, vilket var en stor spridning 
på ålder hos undersökningsdeltagarna. 
 
Man kan diskutera huruvida det vore mer lämpligt att korrelera en intervjubedömd 
WHODAS 2.0 och FAST, istället för två formulär med två olika 
administrationsformer. En studie har pekat på att bipolära kan ha en tendens att 
antingen undervärdera eller övervärdera sin förmåga beroende på affektivt tillstånd 
och att det då finns en risk att patienten ger svar på självskattningsskalan som inte 
stämmer (Burdik et al., 2004). Även andra studier lyfter fram brister med 
självskattningskalor och risken att patienter inte ger svar som stämmer överens med 
deras faktiska tillstånd (Shedler, Mayman & Manis, 1993). Att då korrelera FAST och 
WHODAS 2.0, som har olika administrationsformer, är det inte förvånande att 
korrelationen inte blir starkare, då skattningar av den bipolära patienten själv och en 
kliniker inte alltid överensstämmer (Burdik et al., 2004). Visserligen kan det vara 
intressant att undersöka hur resultatet på de respektive administrationsformerna skiljer 
sig åt, men i fråga av validering av ett instrument vore det mer fördelaktigt att ha 
samma administrationsform på instrumenten för att undvika olika typer av 
bakomliggande faktorer som kan påverka korrelationen formulären emellan. Dock 
skulle det vara mer tidskrävande att även ha en bedömare som skattade WHODAS 
2.0. I denna studie kunde deltagaren själv skatta WHODAS 2.0 innan besöket vilket 
var tidseffektivt. Fördelen hade dock varit att vi fått ett renare estimat på 
korrelationen, samt eliminerat en eventuell störande faktor.  
 
En annan brist rörande denna studie är att information kring framtagningen av FAST 
var något bristfällig. Det finns en kort beskrivning av hur förfarandet gått till, men 
ingen manual som presenterar en fördjupad förståelse eller forskning som stärker 
varför FAST innehåller just de områden det gör samt varför just dessa item valts ut. 
Det har varit svårt att hitta artiklar och få en djupare förståelse för FAST olika 
områden. Det finns mycket forskning som visat att bipolära har nedsatt funktion inom 
kognitiva områden, arbetsförmåga, i mellanmänskliga relationer och självständighet, 
men desto mindre forskning har genomförts angående bipolär sjukdom och 
nedsättningar i funktion rörande ekonomi samt fritid. Det är möjligt att framtagningen 
av formuläret utöver forskning även baserats till stor del på forskarnas kliniska 
erfarenhet av patientgruppen. Detta och ena sidan positivt, men nackdelen blir att det 
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blir svårt som utomstående granskare att sätta sig in i formuläret och få en djupare 
förståelse för varför FAST innehåller vad det gör.  
 
Sammanfattande diskussion   
Patienter med bipolär sjukdom lider ofta av nedsatt funktion inom ett eller flera 
områden (Fagioloni et al., 2005; MacQueen et al., 2001; Rosa et al., 2007; Samalin et 
al., 2016; Sanchez-Moreno et al., 2009; Vieta et al., 2014). Det har funnits önskemål 
från en rad forskare att ett unikt formulär för att mäta funktion specifikt hos bipolära 
patienter tas fram (Sanchez-Moreno et al., 2009; Vieta et al., 2007; Vieta et al., 2014). 
Fördelar med detta har lyfts fram vara att det är mer specifikt inriktat för 
funktionsnedsättningar som är vanligt förekommande vid sjukdomen, det skulle 
underlätta att man har ett och samma instrument inom forskning då det blir enklare att 
jämföra resultat (Rosa et al., 2007; Vieta et al., 2007). Att ha ett specifikt formulär 
som FAST pekar på och lyfter fram betydelsen av att undersöka funktion hos bipolära 
patienter, vilket tidigare inte varit självklart. Det är först senare i tiden vikten av 
funktionell återhämtning börjat uppmärksammats och inte enbart symptomatisk 
återhämtning hos bipolära patienter (Colom & Vieta, 2004; Samalin et al., 2016; 
Sanchez-Moreno et al., 2009).  
 
FAST är ett formulär som bedöms av en tränad kliniker. Denna administrationsform 
kan vara fördelaktig för att få ett så bra mått av funktion som möjligt för denna 
patientgrupp, då tendensen att övervärdera eller undervärdera sin funktion i 
självskattningsskalor finns hos bipolära patienter (Burdik et al., 2004). FAST 
presenteras som ett lättadministrerat test (Sanchez-Moreno et al., 2009; Vieta et al., 
2014), formuläret presenterar en totalpoäng på funktion men även poäng inom olika 
områden vilka bipolära ofta har nedsättningar och svårigheter. Detta kan underlätta i 
en behandling eller bedömning, då patient och behandlare tillsammans får en 
överblick och vidare kan fördjupa patientens problematik och hur man kan ta in dessa 
aspekter i behandling. Man kan även använda FAST inför en vårdplanering, för att få 
större kännedom om de områden av funktion patienten har svårigheter inom. FAST 
kan även användas för att predicera patientens möjligheter att tillgodogöra sig 
behandling, och även för att utvärdera en behandling och undersöka hur patienten 
förbättras av denna.  
 
Ett instrument likt FAST har saknats i Sverige. FAST fyller ett tomrum, trots att det 
finns andra instrument med goda psykometriska egenskaper som mäter funktion hos 
patienter, exempelvis GAF och WHODAS 2.0. Forskningsresultaten rörande de 
psykometriska egenskaperna hos GAF är något motstridiga, men framförallt är det 
instrumentet ytligare i jämförelse med FAST, då man med GAF slår samman de tre 
funktionerna yrkesmässig, social och psykologisk funktion till en poäng. GAF är inte 
heller diagnosspecifikt och kombinerar mått på symptom och funktion i samma skala. 
Dessutom baseras GAF på klinikerns subjektiva uppfattning och inte genom en 
strukturerad intervju. En invändning mot GAF är just dessa faktorer, som gör att det 
finns en risk att bedömningen av patientens funktion blir för osäker (Goldman, 2005). 
Fördelen med GAF är att det är ett expertbedömt mått, vilket tidigare nämnts torde 
passa denna patientgrupp, dock finns det risk att olika kliniker bedömer samma 
patient olika då det baseras på en subjektiv skattning och viktiga områden av funktion 
kan missas att tas med i beräkningen. Jämfört med GAF ger FAST ett bredare och 
djupare mått på den bipolära patientens funktion.  
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WHODAS 2.0 har goda psykometriska egenskaper och finns i olika 
administrationsformer. WHODAS 2.0 och FAST mäter liknande funktioner på 
liknande sätt, dock har FAST en mer tydlig riktning på funktioner som bipolära 
patienter ofta har nedsättningar inom. Därmed är FAST mer fördelaktigt att använda, 
utöver de andra fördelar som nämnts ovan. Det är fördelaktigt med ett universellt mått 
forskare och kliniker kan använda för att mäta funktion hos bipolära patienter, då det 
blir lättare att jämföra resultat samt att FAST dessutom betonar vikten av att 
undersöka funktion just hos denna patientgrupp.  
 
Vidare forskning 
FAST har i denna studie, och även i tidigare studier, visat sig vara ett lovande 
formulär för att mäta funktion hos bipolära patienter. Därmed är det motiverat att 
utföra vidare forskning för att ytterligare utvärdera formulärets reliabilitet och 
validitet. Fler studier bör utvärdera den svenska versionen av FAST gentemot 
bipolära patienter. Interbedömarreliabiliteten är en viktig aspekt att vidare undersöka, 
då det finns lite forskning kring denna typ av reliabilitet hos FAST och då resultatet i 
denna studie visade på bristande interbedömarreliabilitet. Man bör då inkludera fler 
deltagare, då ICC i denna studie visade sig vara känsligt för extremvärden då det var 
få deltagare med i analysen. Det finns även ett behov av att utvärdera hur mycket 
träning en bedömare bör få innan denne kan skatta FAST och även vidare undersöka 
vad skillnaden mellan olika bedömare beror på. Det vore även intressant att undersöka 
reliabiliteten hos svenska versionen av FAST vidare i form av att undersöka test-
retestreliabiliteten.  
 
Det vore intressant att undersöka hur FAST överensstämmer mot den 
intervjuadministrerade versionen av WHODAS 2.0. Detta är ett förslag att på ett 
bättre sätt undersöka korrelationen mellan FAST och WHODAS 2.0. Då korreleras 
FAST mot ett formulär med goda psykometriska egenskaper och båda har samma 
administrationsform och de eventuella bristerna självskattningar kan ha kan 
elimineras.  
 
Det vore även intressant att genomföra variansanalyser på materialet för att undersöka 
könsskillnader, skillnader mellan bipolär typ 1 och 2, samsjuklighet och annat som 
kan påverka en patients skattning på FAST. Vidare vore det även av vikt att 
undersöka implementeringen och användningen av FAST i den kliniska vardagen. 
Detta förslagsvis genom intervjuer med den personal som genomfört skattningarna, 
och fråga efter hur de upplevde FAST som instrument, vad som fungerade bra och 
vad som fungerade sämre. Detta är även ett sätt att vidare undersöka översättningen, 
om formuläret är begripligt för såväl bedömare som patient. 
 
Det är även av intresse att utveckla faktoranalysen. Exempelvis kan kommunalitet och 
faktorladdningar undersökas närmare, samt genomföra parallellanalyser för att vidare 
undersöka antal faktorer och vilka item som bidrar med dimensionalitet till FAST-
skalan. 
 
Sammanfattande slutsatser  
Det har länge saknats ett formulär som mäter funktionsnivån specifikt hos bipolära 
patienter och FAST fyller denna plats. Ett formulär som FAST betonar även nyttan 
och betydelsen av att mäta funktionen hos denna patientgrupp. FAST har i stort sett 
goda psykometriska egenskaper. Formuläret har en god intern konsistens, där alla 
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item bidrar till formulärets reliabilitet. Faktoranalysen ger stöd åt de sex olika 
områdena i FAST. Validiteten hos FAST har visat sig god, då det överensstämmer 
med andra formulär som mäter funktion. Denna studie visade på reliabilitetsbrister i 
form av interbedömarreliabilitet. Det bör genomföras fler studier som utvärderar de 
psykometriska egenskaperna hos den svenska versionen av FAST, förslagsvis 
fortsätta utvärdera interbedömarreliabilitet och test-retestreliabilitet samt korrelera 
FAST mot andra formulär som mäter funktion, exempelvis den intervjubedömda 
WHODAS 2.0.   
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SJÄLVSTÄNDIGHET 
 
 

 
1. Ta ansvar för hushållet 

 
Ta reda på om patienten regelbundet planerar och genomför uppgifter som att diska, 
tvätta kläder och laga mat.  
 
Får patienten hjälp av någon att sköta hushållet eller klarar hon/han det på egen 
hand?  
Om patienten har en förälder, partner eller boendestöd och denna blir sjuk eller reser 
bort – kan patienten då själv ta ansvar för hushållet? 
 
0: Inga svårigheter. Kan ta hand om hushållet i den utsträckning som är förväntad enligt normen. 
 
1: Milda svårigheter. Har minimala svårigheter att utföra hushållsarbete.                                                       
Exempel på svårigheter som förekommer ibland: skjuter upp sysslor till senare, slarvar eller avslutar 
inte. 
 
2: Måttliga svårigheter. Klarar oftast inte av hushållsarbetet i den utsträckning som krävs. Kan 
behöva stöd av andra.                                                                                                                                                                      
Exempel på svårigheter som förekommer ofta: kan inte identifiera vad som behöver göras, har svårt att 
komma igång och organisera te.x städning eller arbetar långsamt.  
 
3: Allvarliga svårigheter. Är helt oförmögen att utföra hushållsarbete och är beroende av andras 
stöd.  
 
 

2. Självständigt boende 

Ta reda på om patienten klarar av att sköta sitt boende på egen hand, utan hjälp från 
anhöriga eller personal.  
Om patienten bor ihop med andra är det viktigt att undersöka om hon/han vid behov 
kan sköta boendet självständigt. 
0: Inga svårigheter. Klarar av ett självständigt boende i den utsträckning som är förväntad enligt 
normen och den sociokulturella kontexten. 
 
1: Milda svårigheter. Klarar för det mesta av att sköta ett självständigt boende. Ibland förekommer 
vissa svårigheter med att organisera de åtaganden som krävs, exempelvis att betala räkningar i tid och 
planera måltider. Kan ibland behöva hjälp av andra.  
 
2: Måttliga svårigheter. Har påtagliga svårigheter med att klara av de åtaganden och den organisering 
som ett självständigt boende kräver. Behöver oftast andras stöd för att klara av exempelvis mat, 
räkningar och städning.  
 
3: Allvarliga svårigheter. Patienten är helt oförmögen att klara av ett självständigt boende och är 
beroende av andras hjälp. Klarar inte av att sköta exempelvis medicinering, städning och matlagning.  
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3. Göra inköp 
 
Ta reda på om patienten gör inköp av mat och hushållsmaterial.  
 
Håller patienten reda på vad som behöver inhandlas?  
Kan hon/han planera och genomföra dessa inköp på regelbunden basis? 
 
0: Inga svårigheter. Gör inköp i den utsträckning som är förväntad enligt normen och den 
sociokulturella kontexten. 
 
1: Milda svårigheter. Klarar av att göra egna inköp, men det kan ibland krävas stor ansträngning att 
göra det effektivt och inte missa något. Klarar ibland inte av att ta initiativ till eller planera inköp.  
 
2: Måttliga svårigheter. Har oftast påtagliga svårigheter med att planera, initiera eller genomföra egna 
inköp. Är i behov av andras stöd. 
 
3: Allvarliga svårigheter. Är helt oförmögen att göra egna inköp och är beroende av andras hjälp. 
 
 
 

4. Ta hand om sig själv (kroppsliga aspekter, personlig 
hygien) 

 
Ta reda på om patienten klarar av att duscha, tvätta håret och klä sig i rena kläder på 
regelbunden basis. 
 
0: Inga svårigheter. Är välvårdad. 
 
1: Milda svårigheter. Har ett yttre som är lite försummat. Behöver exempelvis raka sig eller byta till 
rena kläder. Alternativt klär sig inadekvat trots god hygien. 
 
2: Måttliga svårigheter. Har oftast påtagliga svårigheter med att sköta sin hygien. Tar hand om sitt 
yttre men gör det inte regelbundet eller i den utsträckning som krävs. Närstående kan ha reagerat. 
 
3: Allvarliga svårigheter. Har en hygien som är undermålig. Är i behov av andras stöd för att klara 
av sin personliga hygien. 
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FUNGERANDE I ARBETET 
 
 
                                       Generella riktlinjer 
 

Studenter skattas utifrån hur väl de fullföljer sina studier.  

Hemmafruar/män skattas utifrån hur väl de klarar av sina ansvarsområden.  

Arbetsträning eller aktivitetsersättning skattas utifrån ansvarsnivå/svårighetsgrad på 
arbetsuppgifterna.  

Pensionärer skattas med 0 (om inte andra instruktioner ges). 

___________________________________________________________________ 

Dessa får 3 poäng rakt igenom (fråga 5-9):  

Permanent sjukersättning/sjukpensionär 

Studenter som trots hög ålder studerar utan tydligt syfte 

Får ej jobb på grund av sina psykiatriska besvär 

Har tidigare klarat av/haft ett mer avancerat arbete 

 
 
 

5. Sköta en avlönad sysselsättning 
 

Ta reda på om patienten har en anställning, om hon/han klarar av att sköta sitt arbete 
enligt förväntade normer samt vilken typ av arbete som patienten utför. 

0: Inga svårigheter. Klarar av att arbeta och försörja sig i den utsträckning som är förväntad enligt 
normen. Arbetar 75-100% 

1: Milda svårigheter. Klarar på det stora hela av att sköta sitt arbete, men kan behöva korta ner sin 
arbetsdag eller ta extra ledigt i sådan utsträckning att det kan ge utslag på lönen. Arbetar 75-100% 

2: Måttliga svårigheter. Har oftast påtagliga svårigheter att sköta sitt arbete över tid. Byter ofta jobb, 
alternativt har hög sjunkfrånvaro. Med hög sjukfrånvaro menas en längre sjukskrivningsperiod eller 
flera kortare sjukskrivningar p.g.a psykiatriska besvär. Arbetar 50% eller mindre. 

3: Allvarliga svårigheter. Patienten är oförmögen att klara av ett fast arbete. Arbetar inte alls. 
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6. Fullborda uppgifter så snabbt som det behövs 

 
Ta reda på om patienten klarar av att utföra arbetsuppgifter lika snabbt som andra i 
samma position, eller om de psykiatriska besvären påverkar utförandet.  
 
Studenter eller hemmafruar/män: utgå från hur väl patienten sköter sina 
studier/uppgifter. 

Pensionärer: utgå från patientens sista år i arbetslivet –oavsett när hon/han gick i 
pension. OBS! Sjukpensionärer ges alltid 3 poäng. 

Tillfälligt arbetslösa: om patienten är “in between jobs” ska du utgå från 
hennes/hans senaste anställning. 

Långtidsarbetslösa: Bedöm patientens ansträngningar att söka jobb. Söker patienten 
aktivt efter jobb? Har patienten skickat in jobbansökningar? Varit på jobbintervjuer?  

 

0: Inga svårigheter. Utför sina arbetsuppgifter i enlighet med referensgruppen. 
 
1: Milda svårigheter. Klarar på det stora hela av att utföra uppgifter enligt förväntan, men kan ibland 
ha svårigheter med att leverera i tid eller att slutföra det som påbörjats. 
 
2: Måttliga svårigheter. Klarar oftast inte av att utföra uppgifter så snabbt som det krävs eller att 
slutföra dem. 
 
3: Allvarliga svårigheter. Är helt oförmögen att utföra uppgifter enligt förväntan. 
 
 
 

7. Arbeta inom det område i vilket patienten är utbildad 
 
Ta reda på om patienten arbetar i enlighet med sin kompetens. Ett glapp mellan 
utbildningsnivå och typ av arbete kan indikera på en funktionsnedsättning. 
 
0: Inga svårigheter. Fungerar enligt normen. 
 
1: Milda svårigheter. Arbetar inom sitt kompetensområde, men har en lägre position än förväntat. 
 
2: Måttliga svårigheter. Har påtagliga svårigheter med att sköta ett arbete som ligger i linje med 
hennes/hans utbildningsnivå. Exempel: har högskoleutbildning men arbetar som servitris. 
 
3: Allvarliga svårigheter. Är helt oförmögen att klara av ett avlönat arbete 
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8. Få jämlik lön i förhållande till kollegor i liknande 
yrkesroll och position 

 
Ta reda på om patienten får ekonomisk ersättning för sina arbetsinsatser.  
 
Studenter och hemmafruar/män skattas utifrån sina svar på de två tidigare frågorna.  
Pensionärer och tillfälligt arbetslösa får utgå från sin senaste anställning. 
 
0: Inga svårigheter. Erhåller lön i enlighet med normen i referensgruppen.  
 
1: Milda svårigheter. Erhåller något mindre lön än kollegor i samma position. 
 
2: Måttliga svårigheter. Har en anmärkningsvärt sämre lön än vad som är förväntat för 
arbetspositionen. 
 
3: Allvarliga svårigheter. Är långtidsarbetslös, har sjukersättning, socialbidrag eller 
aktivitetsersättning.  
 
 
 

9. Klara av förväntad arbetsbelastning 
 
Ta reda på hur patienten utför sina arbetsuppgifter.  
 
Förmår patienten att ta initiativ till och slutföra uppgifter?  
 
Studenter och hemmafruar/män skattas utifrån hur väl de sköter sina studier/uppgifter. 
Pensionärer och tillfälligt arbetslösa får utgå från sin senaste anställning. 
 
0: Inga svårigheter. Utför uppgifter i enlighet med normen. 
 
1: Milda svårigheter. Utför ålagda uppgifter, men inget utöver detta. Tar få egna initiativ eller kan 
ibland ha vissa svårigheter med vissa uppgifter. 
 
2: Måttliga svårigheter. Har lägre aktivitetsnivå än referensgruppen. Klarar inte av en normal 
arbetsbelastning. 
 
3: Allvarliga svårigheter. Är långtidsarbetslös, har sjukersättning, socialbidrag eller 
aktivitetsersättning.  
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KOGNITIVT FUNGERANDE 
 
 
 
 

10. Koncentrera sig på en bok eller en film 
 
Ta reda på om patienten kan hålla fokus på det hon/han läser under en längre stund. 
 
Behöver patienten läsa om texter flera gånger för att förstå?  
Minns patienten handlingen i sin senast sedda film?  
 
Om patienten inte läser böcker eller ser filmer, ta reda på om anledningen är just 
svårigheten att koncentrera sig.  
 
0: Inga svårigheter. Koncentrationsförmågan ligger i linje med normen för åldersgruppen och den 
sociokulturella kontexten. 
 
1: Milda svårigheter. Har minimala svårigheter med intellektuella aktiviteter. Kan ibland ha svårt att 
fokusera på en bok eller film.  
 
2: Måttliga svårigheter. Behöver oftast anstränga sig vid intellektuella aktiviteter. Kan behöva läsa 
om en text (t.ex: en tidningsartikel) flera gånger. Kan ha svårt att se klart en film eller att hänga med i 
tv-program.  
 
3. Allvarliga svårigheter. Klarar inte av att börja läsa en tidning eller bok och hänger inte med i filmer 
och tv-serier.  
 
 
 

11. Klara enkel huvudräkning 
 

Ta reda på om patienten har svårt att utföra enklare huvudräkning med plus och minus 
i sin vardag.  
 
Klarar patienten av att räkna ut total kostnad för några matvaror? 
Vet patienten vilken växel hon/han ska få tillbaka i kassan?  
 
0: Inga svårigheter. Förmågan att utföra huvudräkning ligger i linje med normerna för åldersgruppen 
och den sociokulturella kontexten. 
 
1: Milda svårigheter. Klarar av att utföra huvudräkning i vardagen, men det kräver lite ansträngning. 
 
2: Måttliga svårigheter. Det krävs stor ansträngning för att utföra huvudräkning. Har svårt att klara 
av det. 
  
3. Allvarliga svårigheter. Klarar överhuvudtaget inte av att räkna i huvudet. 
 
 
 
 



	   45 

12. Lösa vardagliga problem 
 
Ta reda på hur patienten hanterar vardagliga problem, exempelvis plötsligt ändrade 
planer, en missad buss eller en ommöblering i matbutiken. 
 
0: Inga svårigheter. Förmår lösa dagliga problem. 
 
1: Milda svårigheter. Förmår vanligtvis att lösa ett vardagligt problem på egen hand, men ibland 
behövs andras hjälp. 
 
2: Måttliga svårigheter. Är oftast i behov av andras hjälp för att lösa vardagliga problem. 
 
3. Allvarliga svårigheter. Är oförmögen att lösa vardagliga problem och är beroende av andras hjälp. 
 
 
 
 

13. Komma ihåg nyligen inlärda namn 
 

Ta reda på om patienten kan komma ihåg namn på nya bekantskaper, exempelvis ditt 
namn.  
 
Kan patienten minnas produktnamn eller kortare inköpslistor till mataffären? 
 
0: Inga svårigheter. Kan minnas nyinlärda namn. 
 
1: Milda svårigheter. Måste anstränga sig för att minnas namn eller liknande. Glömmer ibland. 
 
2: Måttliga svårigheter. Har oftast svårt att minnas namn eller liknande. Förmågan att memorera 
nyinlärda namn är nedsatt. 
 
3. Allvarliga svårigheter. Memorerar aldrig namn eller liknande. 
 
 
 

14. Lära sig ny information 
 

Ta reda på om patienten klarar av att lära sig nya saker, exempelvis hur något fungerar 
eller en ny rutin.  
 
Om patienten saknar intresse för att lära sig nya saker, ta reda på om det beror på en 
svårighet att förstå ny information. 
 
0: Inga svårigheter. Kan ta in och använda sig av ny information. 
 
1: Milda svårigheter. Klarar av att ta in och använda ny information, men det kräver viss 
ansträngning att memorera. 
 
2: Måttliga svårigheter. Kan lära sig enkel information men det kräver större ansträngning än vad 
som är norm. Behöver ofta få informationen upprepad flera gånger. 
 
3. Allvarliga svårigheter. Klarar överhuvudtaget inte av att lära sig ny information. 
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EKONOMI 
 
 

15. Ta hand om och planera sin ekonomi 
 
Ta reda på om patienten är ekonomiskt oberoende.  
 
Kan hon/han hålla sig inom ramen för sin budget?  
Planerar hon/han sina utgifter?  
Försörjer hon/han någon mer än sig själv? 
 
0: Inga svårigheter. Kan ta hand om sina pengar på ett adekvat sätt. 
 
1: Milda svårigheter. Kan på det stora hela ta hand om sina utgifter och försörja sig själv och andra. 
Ibland spenderar patienten mer pengar på nöjen än planerat.  
 
2: Måttliga svårigheter. Klarar inte av att ta hand om eller organisera sina utgifter. Är i behov av 
andras stöd, exempelvis god man.  
 
3: Allvarliga svårigheter. Har inte förmågan att uppskatta pengars värde, utan är helt beroende av 
andra för att sköta sin ekonomi, exempelvis förvaltare. 
 
 
 

16. Spendera pengar på ett balanserat sätt 
 
Ta reda på om patienten gör inköp som ligger i linje med hennes/hans budget eller om 
hon/han spenderar över sina tillgångar. 
 
0: Inga svårigheter. Hanterar pengar på ett balanserat sätt. 
 
1: Milda svårigheter. Klarar oftast av att göra adekvata inköp som ligger i linje med vad hon/han har 
råd med. 
 
2: Måttliga svårigheter. Klarar sällan av att göra adekvata inköp Spenderar över sina tillgångar. Kan 
vara i behov av andras inblandning. 
 
3. Allvarliga svårigheter. Kan inte värdera pengars värde. Spenderar för mycket pengar och/eller är 
beroende av andras översyn. 
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MELLANMÄNSKLIGA RELATIONER 
 
 
 
 

17. Upprätthålla en eller flera vänskapsrelationer 
 

Ta reda på om patienten har någon vän. Gå på din kliniska bedömning snarare än vad 
patienten säger. 

Hur länge har  pat ient en haft denna vän?                                                                                     
Hål ler patienten kontakten med vän/ vänner?                                                                                
Kan patienten utveckla nya kontakter vid behov?  

Vänskap: alla former av mellanmänskliga relationer utanför familjen. OBS! Ej 
personal. 

 
0: Inga svårigheter. Upprätthåller en eller flera vänskapsrelationer. 
 
1: Milda svårigheter. Har vissa svårigheter med att ta egna initiativ i relationer eller vid nya 
bekantskaper. 
 
2: Måttliga svårigheter. Klarar inte av att hålla kvar relationer över tid. Håller främst kontakt med 
familj eller personal. Har en tendens att bli isolerad. 
 
3: Allvarliga svårigheter. Har inga nära relationer. Är isolerad.  
 
 
 

18. Delta i sociala aktiviteter 

Ta reda på om patienten deltar i sociala aktiviteter eller umgänge i grupp.                            
Exempelvis kurser, möten eller fester. 
0: Inga svårigheter. Klarar obehindrat av att delta i olika sociala aktiviteter. 
 
1: Milda svårigheter. Deltar oftast i sociala aktiviteter, men håller sig i bakgrunden eller går hem 
tidigare än andra. Upplevs som reserverad. 
 
2: Måttliga svårigheter. Klarar sällan av att umgås i grupp. Tenderer att hålla sig i sin hemmiljö. 
 
3. Allvarliga svårigheter. Deltar inte i några sociala aktiviteter utanför familjen. Tenderar att bli 
isolerad under familjeaktiviteter. 
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19. Upprätthålla goda relationer med människor i sin 
närhet 
 

Ta reda på om patienten har goda relationer med sin omgivning, exempelvis med 
släkt, grannar och kollegor.  
 
0: Inga svårigheter. Har goda relationer med sin omgivning. 
 
1: Milda svårigheter. Har goda relationer med de flesta, men inte alla i sin omgivning.  
 
2: Måttliga svårigheter. Klarar sällan av att upprätta goda relationer med sin omgivning. Kan hamna i 
konflikt eller undvika samtal med andra. 
 
3. Allvarliga svårigheter. Klarar inte av att hantera sin omgivning. 
 
 
 

20. Ha en fungerande relation med sin familj 
 
Ta reda på hur patientens familjesituation ser ut.  

Familj: aktuell familjesammansättning. 

Har patienten egen familj (partner, barn) – bedöm dessa relationer.                                                                    
I övriga fall bedöms relationen till patientens ursprungsfamilj (föräldrar, syskon).                        
Patienter som helt saknar familj skattas med 3. 

 
0: Inga svårigheter. Har inga svårigheter att umgås eller bo ihop med sin familj. 
 
1: Milda svårigheter. Har vissa problem i relationen till en eller flera familjemedlemmar. 
 
2: Måttliga svårigheter. Har ofta betydande konflikter med familjen, vilket leder till problem med 
samvaro eller gemensamt boende. 
 
3. Allvarliga svårigheter. Klarar inte av samvaro med sin familj vilket leder till isolering.  
 
 
 

21. Ha tillfredsställande sexuella relationer 
 
Ta reda på om patienten är tillfreds med sitt sexliv.  
Frekvensen av sex är inte avgörande.  
Patienter som avstår sex av fri vilja skattas med 0.  
 
0: Inga svårigheter. Är tillfreds med sitt sexliv. 
 
1: Milda svårigheter. Är ganska tillfreds med sitt sexliv.  
 
2: Måttliga svårigheter. Är ganska missnöjd med sitt sexliv. 
 
3. Allvarliga svårigheter. Är missnöjd med sitt sexliv. 



	   49 

 
 
 

22. Kan stå upp för sin sak 
 
Ta reda på om patienten klarar av att uttrycka åsikter och idéer.  
 
Kan patienten säga nej vid behov? 
 
0: Inga svårigheter. Klarar av att försvara sina intressen. 
 
1: Milda svårigheter. Klarar ibland inte av att uttrycka sin vilja eller sätta gränser. 
 
2: Måttliga svårigheter. Klarar oftast inte av att uttrycka åsikter och/eller sätta gränser. 
 
3. Allvarliga svårigheter. Lyckas överhuvudtaget inte att försvara sina intressen. 
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FRITID  
 
 
 

23. Motionera eller ägna sig åt en sport 
 
Ta reda på om patienten rör på sig i sin vardag, såsom att gå på gympa, promenera 
eller cykla.  
 
0: Inga svårigheter. Ägnar sig åt regelbunden fysisk aktivitet och förstår vikten av detta. 
 
1: Milda svårigheter. Utövar fysisk aktivitet i perioder. Kan i perioder helt avstå. Är ganska rörlig i 
sin vardag. 
 
2: Måttliga svårigheter. Är oftast fysiskt inaktiv. Undviker fysisk aktivitet. 
 
3. Allvarliga svårigheter. Är helt fysiskt inaktiv. 
 
 
 

24. Ägna sig åt fritidsintressen eller hobbies 
 
Ta reda på om patienten har någon hobby.  
 
Ägnar sig patienten regelbundet åt sin hobby?  
Upplevs den som lustfylld?  
 
0: Inga svårigheter.  Har en eller flera hobbys som hon/han ägnar sig åt regelbundet. 
 
1: Milda svårigheter. Kan njuta av en eller flera hobbys, men de tenderar att ”rinna ut i sanden” efter 
ett tag. Exempelvis genom tappat intresse eller bristande initiativförmåga. 
 
2: Måttliga svårigheter. Har oftast svårt att utföra någon aktivitet relaterad till sin hobby. 
 
3: Allvarliga svårigheter. Har inga hobbys alternativt saknar förmågan att njuta av dem.  
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Bilaga 4.  
     FAST 

                                 FUNCTIONING ASSESSMENT SHORT TEST 
Fråga patienten om svårigheter i funktionsförmåga utifrån instruktionerna i manualen. 

Skatta enligt följande skala: 

(0) inga svårigheter, (1) vissa svårigheter, (2) ganska stora svårigheter, (3) mycket stora svårigheter 

 

I vilken utsträckning har patienten svårigheter att genomföra följande aktiviteter? 

Skattningen avser de senaste 15 dagarna. För Fungerande i arbetet kan en längre tidsperiod beaktas.  

Specifikationer finns angivna i manualen. 

 
 
 

 
Skattningsprotokoll för funktionsbedömning vid bipolära syndrom. Originalreferens: Rosa AR et al. Validity and reliability of  the Functioning 
Assessment Short Test (FAST) in bipolar disorder. Clin Pract Epidemiol Ment Health 2007;3:5. Svensk auktoriserad översättning: K. Södersten, S 
Pankowski & C Svanborg, 2014.  

SJÄLVSTÄNDIGHET 

1. Ta ansvar för hushållet 

2. Självständigt boende 

3. Göra inköp 

4. Ta hand om sig själv (kroppsliga aspekter, personlig hygien) 

 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

FUNGERANDE I ARBETET 

5. Sköta en avlönad sysselsättning 

6. Fullborda uppgifter så snabbt som det behövs 

7. Arbeta inom det område i vilket patienten är utbildad  

8. Få jämlik lön i förhållande till kollegor i liknande yrkesroll och position                                                             

9. Klara av förväntad arbetsbelastning 

 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

KOGNITIVT FUNGERANDE 

10. Koncentrera sig på en bok eller en film 

11. Klara enkel huvudräkning 

12. Lösa vardagliga problem 

13. Komma ihåg nyligen inlärda namn 

14. Lära sig ny information 

 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

EKONOMI 

15. Ta hand om och planera sin ekonomi 

16. Spendera pengar på ett balanserat sätt 

 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

MELLANMÄNSKLIGA RELATIONER 

17. Upprätthålla en eller flera vänskapsrelationer 

18. Delta i sociala aktiviteter 

19. Upprätthålla goda relationer med människor i sin närhet  

20. Ha en fungerande relation med sin familj 

21. Ha tillfredsställande sexuella relationer 

22. Kan stå upp för sin sak 

 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 

FRITID 

23. Motionera eller ägna sig åt en sport 

24. Ägna sig åt fritidsintressen eller hobbies 

 

(0)     (1)     (2)     (3) 

(0)     (1)     (2)     (3) 


