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Målet med modern astmabehandling är
att uppnå och bevara en god astmakontroll, vilket anses vara ett nåbart mål
för de flesta personer med astma.
Emellertid verkar detta mål inte nås i
tillräcklig omfattning.
Forskning visar att personlighet kan
ha betydelse för hur människor
uppfattar sin hälsa och utövar olika
typer av hälsobeteenden. Därmed kan
patienters olika personligheter ha
betydelse för hur de upplever och
rapporterar sin astmakontroll.
Personlighet kan beskrivas mot
bakgrund av fem grundläggande
personlighetsdrag: känslomässig
instabilitet, utåtriktning, öppenhet,
vänlighet och målmedvetenhet, vilka
består av s.k. facetter innehållande
mer specifika personlighetsdrag.
Den begränsade forskning som finns
rörande personlighet i förhållande till
astmakontroll visar att framför allt tre
personlighetsdrag verkar ha betydelse
för hur personer med astma upplever
sin sjukdomskontroll. Personer
karaktäriserade av känslomässig
instabilitet, vilka kan beskrivas som
oroliga och osäkra, förefaller uppleva
en sämre astmakontroll. Personer med
framträdande impulsivitet, vilket
motsvarar låg grad av målmedvetenhet, rapporterar också en sämre
astmakontroll. Dessutom finns
negativa samband mellan alexitymi,
vilket innebär låg grad av öppenhet,
och astmakontroll beskrivna.
Skattning av personlighet kan bidra
till en ökad förståelse för olika
uppfattningar om sjukdom liksom
variationer i hälsobeteende.

A

mbitionen med dagens astmabehandling är att nå och bevara en god klinisk kontroll,
vilket anses vara ett nåbart mål för de
flesta personer med astma (1).
Emellertid visar forskning att målet
med en god astmakontroll inte nås i
tillräcklig omfattning, varken i Sverige
(2) eller i andra länder (3, 4). Några
studier har också framfört att förekomst av astmasymtom inte alltid
överensstämmer med uppfattad
astmakontroll (3–5). I en studie
skattades astmakontroll hos astmatiker i åldrarna 18–50 år. En majoritet
av deltagarna uppgav förekomst av
astmarelaterade symtom motsvarande definitionen av otillräcklig
astmakontroll samtidigt som de
själva uppfattade att de hade god
astmakontroll (5). I ytterligare en
studie, där studiedeltagarna bestod
av personer med astma som rekryterats via en multinationell undersökning, uppgav hälften av deltagarna att
de uppfattade sin astmakontroll som
god eller fullständig. Detta trots att
de bedömdes ha okontrollerad astma
(4) enligt stipulerade kriterier angivna
i Global Inititative for Asthma (1).
En möjlig förklaring skulle kunna
vara att patienter med olika framträdande personlighetsdrag de facto
upplever och beskriver sin astmakontroll på olika sätt, vilket kan vara
av värde att beakta vid skattning av
astmakontroll i klinisk praktik.
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Patienter vi möter i klinisk praktik är
alla olika, vilket kan visa sig i deras
upplevelser av och förhållningssätt
till sjukdom och behandling. Till viss
del kan dessa skillnader förklaras
av patienters olika personligheter.
Personlighet utgörs av psykologiska

kvaliteter som bidrar till bestående
och individuella mönster, vilka avspeglas i våra tankar, känslor och
i vårt beteende (6).
Enligt fem-faktor modellen, även
kallad Big Five, kan personlighet
beskrivas mot bakgrund av fem
grundläggande bipolära personlighetsdrag: känslomässig instabilitet,
utåtriktning, öppenhet, vänlighet
och målmedvetenhet. Personlighetsdragen är hierarkiskt uppbyggda och
dessa fem utgör den högsta hierarkiska nivån samtidigt som vart och
ett av dem består av sex s.k. facetter
innehållande mer specifika personlighetsdrag (7). Alla människor besitter
dessa fem grundläggande personlighetsdrag men i varierad grad, vilket
leder till individuella skillnader i
sätt att tänka, känna och bete sig (8).
Forskning rörande personlighet
och hälsa visar på samband mellan
personlighetsdrag och olika typer av
hälsobeteenden såsom följsamhet
med läkemedelsbehandling (9–11),
men även i förhållande till uppfattningar om hälsa (12). Det finns ytterst
få publicerade studier som beskriver
personlighetens betydelse i förhållande till astmakontroll.

Personlighet
och astmakontroll
Ett personlighetsdrag som förefaller
ha betydelse för upplevd astmakontroll är känslomässig instabilitet.
En person med hög grad av känslomässig instabilitet i sin personlighet
kan beskrivas som orolig, otålig och
osäker, medan en person med lägre
grad av samma personlighetsdrag
kan beskrivas som lugn, balanserad
och avspänd (7). Det har tidigare
beskrivits att personer som har nära
till oro är mer uppmärksamma på

Personer som karaktäriseras av känslomässig instabilitet och personer med framträdande impulsivitet förefaller uppleva
en sämre astmakontroll. Det finns också negativa samband mellan astmakontroll och låg grad av öppenhet. foto: colourbox.com

fysiska symtom och har en tendens
att tolka harmlösa symtom som
alarmerande och som tecken på
sjukdom (13). I en studie där känslomässig instabilitet skattades genom
den hälsorelevanta facetten negativ
affekt, kunde vi visa att unga vuxna
(22 år) med astma och en hög grad av
detta personlighetsdrag rapporterade
sämre astmakontroll, jämfört med
känslomässigt stabila astmatiker i
samma ålder (14). Put och medarbetare (15) studerade patienter med
astma i åldrarna 18–70 år, vilka
rekryterades från både öppenvård och
slutenvård. I denna studie framkom
att patienter som i högre grad var
karaktäriserade av känslomässig
instabilitet rapporterade högre förekomst av astmarelaterade symtom
såsom dyspné, bronkkonstriktion,
hyperventilering samt oro och trötthet. Vid en jämförelse mellan patienter med astma som var inneliggande
på sjukhus och patienter som behandlades i öppenvården, befanns den
första gruppen ha en mer framträdande känslomässig instabilitet.

Nowobilski och medarbetare (16)
studerade patienter med astma,
med en medelålder på 50 år,
som rekryterades via öppenvården.
Studien visade att känslomässigt
instabila patienter upplevde en högre
grad av dyspné, jämfört med känslomässigt mer stabila patienter (16).
Personer med hög grad av känslomässig instabilitet riskerar å ena
sidan att ha sämre förutsättningar
att uppnå en god astmakontroll.
Å andra sidan kan en sämre upplevd
astmakontroll leda till tidigt vårdsökande där behandling sätts in i ett
tidigt skede.
Ytterligare ett personlighetsdrag
som kan ha betydelse för upplevd
astmakontroll är impulsivitet, som är
en hälsorelevant facett och motsvarar
låg grad av målmedvetenhet (17).
I tidigare anförd studie bestående
av unga vuxna med astma, fann vi
ett samband mellan högre grad av
impulsivitet och sämre astmakontroll
(14). En person med lägre grad av
målmedvetenhet kan beskrivas som
oorganiserad, planlös och spontan till

skillnad från en person med hög grad
av målmedvetenhet som är mer målinriktad, beslutsam och pålitlig (7).
Mot bakgrund av denna beskrivning
skulle en potentiell förklaring till den
lägre astmakontrollen hos personer
med ett starkt inslag av impulsivitet
i sin personlighet kunna vara att de
är mer benägna att agera i stunden.
Detta beteende kanske inte alltid
går hand i hand med planering och
förebyggande intag av astmamedicin.

Personlighet, astmakontroll och följsamhet med
astmamedicinering
Sannolikt är god följsamhet med
läkemedelsbehandling en bland flera
förutsättningar för att uppnå en god
astmakontroll (1). Det har rapporterats att låg följsamhet med regelbunden astmamedicinering kan ge
upphov till försämrad astmakontroll
(18) med ett ökat behov av kontakt
med hälso- och sjukvården (19),
vilket i sin tur kan leda till ökade
vårdkostnader (20). När det gäller
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Skattning av personlighet kan bidra till ökad förståelse för olika uppfattningar
om sjukdom, och variationer i hälsobeteende. foto: colourbox.com

följsamhet med läkemedelsbehandling kan personligheten ha betydelse.
Emilsson m.fl. (21) studerade personlighet i förhållande till följsamhet
med regelbunden astmamedicinering
hos astmatiker med en medelålder på
53 år. I studien redovisas att män med
framträdande känslomässig instabilitet var mindre följsamma med sin
ordinerade astmamedicinering än
känslomässigt stabila män.
I vår studie med unga vuxna med
astma som hade regelbunden astmamedicinering, och som samtidigt hade
ett starkt inslag av impulsivitet i sin
personlighet, rapporterade de lägre
följsamhet med sin ordination, jämfört med dem som var mindre impulsiva. Det framkom även att män med
framträdande antagonism respektive
alexitymi i sin personlighet var mindre
benägna att vara följsamma med
ordinerad astmamedicinering (14).
Antagonism är en hälsorelevant facett
av vänlighet och representerar låga
värden på detta personlighetsdrag
(17), vilket bidrar till en egocentrisk,
skeptisk och motvillig läggning (7).
Alexitymi i sin tur är en hälsorelevant
facett, som hör hemma på den lägre
skalan av personlighetsdraget öppenhet (17) och en person med detta
framträdande drag kan beskrivas
som känslomässigt hämmad (7),
vilket kan innebära att personen bl.a.
har svårare att känna kroppsliga för-
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nimmelser och att uttrycka känslor
(22). Med avseende på alexitymi i
förhållande till astmakontroll, finns
beskrivet att patienter med astma
och med starkare inslag av detta
karaktärsdrag i sin personlighet har
en sämre astmakontroll jämfört med
de med lägre grad av alexitymi (23,
24). Dessutom verkar detta karaktärsdrag vara mer framträdande hos
patienter som vårdats för livshotande
astma (25). I en studie undersöktes
samband mellan alexitymi och sjukdomsuppfattning hos patienter med
astma. Studien visade ett positivt
samband mellan alexitymi och cyklisk
tidslinje, vilket indikerar att personer
med hög grad av alexitymi tenderade
att uppfatta astma som en episodisk
snarare än en kronisk sjukdom. Dessutom framkom ett negativt samband
mellan alexitymi och sjukdomsförståelse, vilket antyder att personer med
hög grad av detta karaktärsdrag kan
ha en sämre förståelse för astma.
Detta skulle kunna tolkas som att
de hade svårare att integrera astman
i dagligt liv (23).

Personlighet, astmakontroll och livskvalitet
God astmakontroll har ett tydligt
samband med en god livskvalitet hos
astmatiker (26, 27) men personlighet
kan också påverka hur astmatiker

upplever sin livskvalitet (14). Put
m.fl. (15) studerade livskvalitet hos
patienter med astma och fann att
känslomässigt instabila patienter
upplevde en sämre livskvalitet jämfört
med känslomässigt stabila patienter.
Vår egen forskning som inkluderade
unga vuxna med astma visade att
både astmakontroll och personlighet
hade betydelse för uppfattad livskvalitet. De med hög grad av känslomässig
instabilitet respektive impulsivitet
skattade en sämre mental livskvalitet,
medan de med hög grad av alexitymi
respektive utåtriktning däremot
skattade högre livskvalitet. Dessutom
framkom att rökning hade en negativ
inverkan på den mentala livskvaliteten och att de med mer framträdande
känslomässig instabilitet eller
impulsivitet i högre grad var rökare.
När det gäller fysisk livskvalitet hade
både astmakontroll och fysisk
aktivitet en positiv inverkan, medan
personlighet inte hade någon betydelse (14).

Användning av personlighet
Finessen med att använda skattning
av personlighetsdrag enligt femfaktormodellen är att den kan vara
användbar för att förutsäga uppfattningar av hälsa i form av astmakontroll eller hälsobeteenden t.ex.
följsamhet med läkemedelsbehandling. Kunskap om personlighet kan
bidra till en ökad förståelse för olika
uppfattningar om sjukdom och
behandling liksom variationer i
hälsobeteende. Vidare kan kunskap
om personlighet fungera som en
vägledning när det gäller att identifiera patienters olika typer av behov
och resurser. Skattning av personlighetsdrag kan därmed utgöra ett
värdefullt bidrag när interventioner
ska planeras (7). I dagens hälso- och
sjukvård betonas vikten av att vården
är person- eller patientcentrerad och
bygger på patientens egen medverkan som aktiv partner. I satsningen på
att öka patientens egen medverkan
som aktiv partner kan skattning av
personlighetsdrag vara ett redskap
för att öka kunskapen om patienten
som en unik person, vilket kan öka
förutsättningarna för att enskilda
behov beaktas och resurser tillvaratas.
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