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Denne hovedoppgaven undersøker livskvalitet hos voksne med Tourettes syndrom ved både å 

fokusere på overordnede mål på livskvalitet, ved å undersøke hvordan livene fortoner seg for  

informantene forskjellige livsområder, og hvordan voksne med Tourettes syndrom definerer 

livskvalitet.  

 

Hovedoppgaven inngår som en del av en større studie som er et samarbeid mellom 

Psykologisk institutt, Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og 

Narkolepsi, og Norsk Tourette forening. 

 

Livskvaliteten til de voksne med Tourettes syndrom ble undersøkt ved hjelp av et 

semistrukturert intervju som ble utformet spesielt for denne undersøkelsen. Utformingen av 

intervjuet ble gjort av Solveig Meistad Hermansen, Gunn Tone Syrtveit og Peder Ludvig 

Sætre i samarbeid med professor Stephen von Tetzchner. Innsamling og koding av data ble 

gjort av Solveig Meistad Hermansen, Gunn Tone Syrtveit og Peder Ludvig Sætre.  

 

Undersøkelsen fant at voksne med Tourettes syndrom vurderte seg til å være betydelig mindre 

tilfredse med livet og mindre lykkelige enn befolkningen ellers. Informantene vurderte seg i 

gjennomsnitt til å være like lykkelige som sine jevnaldrende, men lykkeligere enn andre med 

Tourettes syndrom.  
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TOURETTES SYNDROM 

 

 

Tourettes syndrom fikk navn etter den franske nevrologen George Gilles de la Tourette (1857-

1904). I 1885 publiserte han en undersøkelse om ”en lidelse i nervesystemet kjennetegnet ved 

manglende motorisk koordinasjon i kombinasjon med ekkolali og koprolali” (1885, i Krämer 

& Daniels, 2004, s. 694). Selv betegnet han syndromet som ”Maladie des Tics” og det var 

hans mentor Jean Martin Charcot fikk endret navnet til ”Gilles de la Tourettes syndrom”. 

Etter først å ha sett koplingen mellom de motoriske og vokale trekkene publiserte George de 

la Tourette en artikkel i 1899 hvor han vektla at også angst og fobier var vanlig for denne 

tilstanden. Mens George Gilles de la Tourette antok at symptomene var nevrologisk betinget, 

forklarte psykonalytikere de samme symptomene som uttrykk for en indre konflikt (i Coffey 

& Park, 1997). For eksempel kan mye tyde på at Frau Emma von N – en av Freuds tidligste 

pasienter – fylte kriteriene til Tourettes syndrom selv om hun ble diagnostisert med hysteri. 

Psykoanalytiske hypoteser var rådende frem til rundt 1960, da Tourettes syndrom nok en gang 

ble regnet for å være en nevropsykologisk forstyrrelse (Coffey & Park, 1997), som også er 

gjeldende i dag.  

 

Diagnostikk  

For å få diagnosen Tourettes syndrom må personen ha to eller flere motoriske tics og ett 

vokalt tics. Disse må ha vært til stede i minst ett år, og personen må ikke ha vært uten tics i 

mer enn tre måneder etter hverandre. Ticsene må ha vist seg før personen har fylt 18 år, og 

skal ikke kunne tilskrives effekter av medisiner eller andre medikamenter (American 

Psychological Association, 2000).  Tidligere utgaver av DSM IV har inkludert krav om at 

ticsene må ha gitt funksjonsnedsettelse i forhold til arbeid, skolegang eller andre områder som 

er viktige for sosial fungering, noe som nå er tatt bort. Denne definisjonen ble kritisert for å 

være vanskelig å operasjonalisere (Leckman & Cohen, 2002), og for at den ikke tok hensyn til 

at det er mange personer med Tourettes som ikke føler seg hemmet av tilstanden (Robinson, 

2000).  

 Diagnostisering foregår ved et klinisk intervju og observasjon av personen som 

kommer til utredning. Sjekklister kan brukes for å vurdere hvor kraftige ticsene er og hvor 

hemmende de virker, men er ikke tilstrekkelig for å gi en diagnose. Det finnes heller ingen 
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medisinske tester som brukes for å gi diagnose på Tourettes syndrom, men kan bruks for å gi 

et fyldigere bilde av pasientens situasjon (Scahill et al, 2006).  

 DSM IV (2000) skiller Tourettes syndrom fra forbigående tilcsforstyrrelser og 

kroniske ticsforstyrrelser av motorisk eller vokal type. Forbigående ticsforstyrrelser 

forekommer som regel i barndommen, men er ikke til stede i mer enn ett år. Kroniske 

ticsforstyrrelser av motorisk eller vokal type er vedvarende på samme måte som Tourettes 

syndrom, men det skal ikke være påvist både motoriske og vokale tics. Selv om DSM IV 

skiller disse tilstandene kategorisk fra hverandre, er det mange som hevder at det egentlig er 

snakk om gradsforskjeller over samme tilstand, der Tourettes syndrom er den mest alvorlige 

varianten (O’Conner, 2005).  

 

Kjennetegn ved tics 

Det mest sentrale kjennetegnet til Tourette syndrom er ticsene. Ut fra DSM IV (2000) 

defineres tics som ufrivillige, hurtige, gjentakende, ikke-rytmiske stereotypiske motoriske 

bevegelser eller vokaliseringer. Det skilles altså mellom tics som er motoriske og vokale, i 

tillegg er det vanlig å skille mellom enkle og komplekse tics (Singer, 2005). Enkle motoriske 

tics som for eksempel blunking er isolerte bevegelser som vanligvis involverer kun én 

muskelgruppe. Komplekse motoriske tics er koordinerte og sekvensielle bevegelser, som for 

eksempel hoderisting eller hopping. Komplekse motoriske tics kan minne om normal 

motorisk aktivitet, men skiller seg gjerne fra denne ved og ikke stå i forhold til hva personen 

gjør ellers. Enkle vokale tics er lyder som plystring eller harking. Komplekse vokale tics er 

språklige meningsfulle ytringer som for eksempel å gjenta hva andre sier (Jankovic, 1997).

 Mange med Tourettes syndrom rapporterer å ha sansninger som kommer like forut for 

ticsene (Leckman, 2002). Typisk er dette en opplevelse av et slags trykk, kløe eller kiling i 

visse kroppsdeler som går vekk i det en ticser. Etter at personen har gjort ticset er det vanlig 

med en midlertidig følelse av lettelse, ro, eller at det ”kjentes riktig”, noe som kalles for 

forutgående sansefenomener. Personer med Tourettes syndrom kan klare å holde ticsene 

tilbake over en viss tid, men de forutgående sansefenomenene kan ikke undertrykkes, og ofte 

kan disse være vel så plagsomme som selve ticsene (Banaschewski, Woerner & 

Rothenberger, 2003). Singer (2005) betrakter i denne sammenhengen tics som en ”frivillig 

respons til en ufrivillig sansning” (s. 149).  

 Tics kan i en del tilfeller undertrykkes i en viss tid, fra noen minutter til flere timer, 

men dette oppleves ofte som veldig ubehagelig. Etter at personer med Tourettes syndrom har 

holdt ticsene tilbake, blir gjerne trangen til å gjøre tics vanskelig å kontrollere, slik at perioder 
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der personene har holdt ticsene inne ofte følges av en serie med mye tics (Banaschewski et al, 

2003). Lengre perioder med undertrykkelse følges ofte av en periode med mer tics enn det 

personen hadde i utgangspunktet (Jankovic, 1997). En undersøkelse gjort på barn med 

Tourettes syndrom fant ikke at barna fikk mer tics som følge av at de holdt ticsene tilbake 

(Himle & Woods, 2005). 

 Ticsene varierer i både intensitet, frekvens og  type. Noe av variasjonen forklares ved 

periodevis kontroll, men mange med Tourettes syndrom kan få mer tics både ved mye stress, 

når de kjeder seg eller når de er oppspilte. Tics kan også som følge av belastende hendelser i 

livet (Leckman & Cohen, 2002). Mange opplever derimot en reduksjon i tics når de 

konsentrerer seg om en oppgave eller aktivitet (Jankovic, 1997).  

 

Forekomst og forløp 

Prevalenstallene for Tourettes syndrom varierer i forskjellige undersøkelser, fra 0,05 prosent 

av befolkningen i noen studier til tre prosent i andre (Freeman et al, 2000). Singer (2005) 

regner med at Tourettes syndrom forekommer for mellom én av hundre til én av tusen. 

Robertson (2007) konkluderer med at nyere studier som regel rapporterer prevalenstall som 

ligger mellom 0,4 og 1,8 prosent for personer mellom fem og atten år, og regner det som 

sannsynlig at én prosent av barn og unge har Tourettes syndrom. Variasjon i prevalenstallene 

kan komme av mange grunner. Blant annet varierer utvalgene i alder og alder, i tillegg er det 

forskjeller om undersøkelsene studerer kliniske utvalg, eller tar utgangspunkt i befolkningen 

generelt (Singer, 2005).  

 Prevalenstallene for øvrige ticsforstyrrelser er også varierende, men viser seg 

gjennomgående å være høyere enn for Tourettes syndrom. Hos barn er prevalensen antatt å 

være på atten prosent, mens undersøkelser av voksne antyder at ticsforstyrrelser forekommer 

hos mellom fem og ti prosent av befolkningen (O’Connor, 2005). Tics kan også komme som 

følge av infeksjoner, slag, operasjoner eller hodeskader og betegnes da som en Tourettes-

liknende tilstand eller sekundær ticsforstyrrelse (Singer, 2005). Det er altså mange personer 

med tics som ikke har Tourettes syndrom.   

 Tourettes syndrom forekommer oftere hos gutter enn hos jenter. Selv om tallene 

varierer, finner de fleste undersøkelser at omtrent fire ganger så mange gutter enn jenter blir 

diagnostisert med Tourettes syndrom (Freeman et al, 2000). Det synes ikke å være kulturell 

variasjon i omfanget (Singer, 2005; Wang & Kuo, 2003), men enkelte studier antyder at 

Tourettes syndrom er mindre utbredt Sør Afrikanske stammer (Robertson, 2007).  
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 Som regel fremtrer symptomene på Tourettes syndrom første gang i alderen fra seks til 

syv år (Freeman et al, 2000) og viser et sporadisk mønster før de utvikler seg til å bli 

permanente. Ofte er de første ticsene enkle motoriske tics i ansiktet, mens de vokale ticsene 

gjerne ikke dukker opp før et par år senere. For mange med Tourettes syndrom vil ticsene gå 

fra å være enkle i begynnelsen til å bli mer komplekse. I tillegg er det mange som opplever at 

ticsene sprer seg nedover kroppen med alderen; fra i begynnelsen å være lokalisert i ansiktet 

til å dukke opp i skuldre, overkropp og i ekstremiteter (Leckman & Cohen, 2002). 

Flesteparten med Tourettes syndrom har mest tics når de er i tidlig ungdomsalder, slik at 

frekvensen av tics blir mindre etter at de er 20 år (Leckman, 2002; Robertson, 2000).  

På tross av at symptomnivået for mange blir mindre med årene, er det få som i realiteten blir 

kvitt tilstanden, og Tourettes syndrom betraktes i all hovedsak som noe en har hele livet 

(Coffey og fler, 2000).  

 Det er i midlertidig sjeldent at symptomutviklingen er stabil. Nye tics avløser de 

gamle, og mengden tics kan variere stort i forskjellige tidsperioder. Perioder med mye stress 

er gjerne forbundet med mer tics enn rolige perioder, og ticsene varierer også etter opplevde 

belastninger fra omgivelsene (Jankovic, 1997). For mange er ticsene milde og knapt nok 

merkbare, mens for andre er ticsene såpass alvorligere at de i stor grad hemmer dem i sosiale 

relasjoner og på arbeidsplassen. I sjeldne tilfeller vil også tics kunne føre til fysiske skader, 

både som skader fra slag eller slitasjeskader på leddene (Hoekstra, Anderson, Limburg, 

Kallenberg & Minderaa, 2004). 

 

Sameksisterende tilstander 

I de siste tiårene har det blitt et større fokus på at Tourettes ofte er forbundet med andre 

vansker. I kliniske utvalg er Tourettes syndrom forbundet med minst én sameksisterende 

tilstand i 88 prosent av tilfellene (Robinson, 2006), og mange med Tourettes syndrom 

opplever de komorbide tilstandene som mer problematiske enn selve ticsene. (Scahill et al, 

2006). 

 En av de vanligste sameksisterende tilstandene er ADHD. Mellom 50 og 70 prosent av 

barn med Tourettes syndrom som henvises til behandling får også en ADHD- diagnose 

(Coffey & Park, 1997), mens dette tallet er lavere i ikke-kliniske utvalg (Leckman & Cohen, 

2002). ADHD blir mye vektlagt fra klinisk hold, da flere undersøkelser konkluderer med at 

Tourettes syndrom og ADHD er forbundet med mye tics, og en økt risiko for 

stemningslidelser og atferdsforstyrrelser. I tillegg har barn med begge diagnosene en større 
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risiko for å bli ertet, være aggressive, sosialt tilbaketrukne og å oppleve skoleproblemer 

(Leckman & Cohen, 2002). 

 Tvangsproblematikk forekommer hos omtrent 40 prosent av personer som har 

Tourettes syndrom, og en betydelig andel av disse blir også diagnostisert med 

tvangsforstyrrelse (OCD). Mens ticsene debuterer i 6-7 års alderen, kommer 

tvangssymptomene gjerne i tidlig ungdomsalder, og viser sjelden den samme synkende 

tendensen som en ofte finner ved tics (Coffey & Park, 1997). Tvangshandlinger varierer i 

grad, men de repetitive handlingene som kjennetegner tvang, kan virke hemmende i sosiale 

sammenhenger og kan gjøre det vanskelig for personer med Tourettes syndrom å omgås 

venner (Coffey & Park, 1997). Det kan i midlertidig være vanskelig å skille mellom hva som 

skal regnes som tics og hva som er symptom på en tvangsforstyrrelse. En del tics innebærer 

sjekking og ritualer som minner om tvangsforstyrrelser, og tvangsforstyrrelser kan innebære 

stereotype handlinger som minner om tics. Familiestudier har funnet at personer med 

Tourettes syndrom har større sannsynlighet enn kontrollgrupper for å ha nære slektninger med 

OCD, og det er foreslått at tilstandene kan ha et felles genetisk opphav (Coffey & Park, 1997).  

  Flere undersøkelser antyder det at det finnes kvalitative forskjeller mellom 

tvangshandlinger til personer med en ren tvangsforstyrrelse og personer med Tourettes 

syndrom. For personer med Tourettes syndrom synes tvangshandlingene oftere å være 

forbundet med aggressive og religiøse temaer enn for personer med en ren tvangsforstyrrelse, 

der handlingene oftere er forbundet med renslighet og hygiene (Coffey & Park, 1997). 

Tvangshandlingene til personer med Tourettes er også hyppigere forbundet med symmetri, 

nøyaktighet og tvang til å telle objekter (Leckman & Cohen, 2002). Coffey og Park (1997) 

finner også at mens personer med en tvangsforstyrrelse utfører handlinger for å unngå angst 

og urolighet, er tvangshandlingene til personer med Tourettes syndrom assosiert med 

presensoriske sansefenomener.  

 Depresjon og depressive symptomer synes å være utbredt hos personer med Tourettes 

syndrom. Snijders, Robertson og Orth (2006) fant at hos 114 pasienter med Tourettes 

syndrom var en fjerdedel alvorlig deprimerte. Mary Robertson (2006) rapporterer i en 

oversiktsartikkel at mellom 13 og 76 prosent av personer med Tourettes syndrom som er til 

behandling enten er deprimerte eller viser symptomer på depresjon. Personer med Tourettes 

syndrom er også funnet å ha høy forekomst av generell angst, fobier og panikkanfall 

(Robertson, 2000). Forekomstene for angstlidelser er muligens påvirket av at personene i 

disse undersøkelsene som regel er til en form klinisk behandling. I en undersøkelse hvor 
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personene med Tourettes syndrom var mildt rammet ikke denne gruppen høyere angstskårer 

enn personer som ikke hadde noen kjent diagnose (Robertson & Gourdie, 1990).  

 Personer med Tourettes syndrom viser også atferdsproblemer knyttet til dårlig 

impulskontroll, og mange har problemer med å kontrollere aggresjon (Jankovic, 2001). Blant 

personer med Tourettes syndrom som er til klinisk behandling er det rapportert at 37 prosent 

rapporterer problemer med å kontrollere aggresjon (Freeman er al, 2000). Det er funn som 

tyder på at aggresjonsvansker hos barn med Tourettes syndrom er mer knyttet til å ha ADHD 

og OCD enn frekvensen av tics, og aggresjon i større grad er problematisk for barn enn 

voksne med Tourettes syndrom (Budman, Bruun, Park, Lesser & Olson, 2000). Personer med 

Tourettes syndrom viser seg også i høy forekomst av selvskading. Selvskading har blitt 

knyttet til dårlig impulskontroll, men mange undersøkelser finner også at selvskading i høy 

grad er knyttet til tvangsforstyrrelser, og at de selvskading forekommer også hos personer 

som ellers regnes for å være lite rammet (Robertson, 2000; Robertson & Gourdie, 1990).   

 

Etiologi 

Tourettes syndrom regnes for å være en genetisk betinget tilstand (Robertson, 2000). 

Familiestudier viser at de som er nært beslektet med personer med Tourettes syndrom har 

større sannsynlighet for å utvikle Tourettes syndrom, ticsforstyrrelser og tvangsforstyrrelser 

enn personer som ikke er i slekt (Leckman & Cohen, 2002). Tvillingsstudier finner også at 

konkordansstallene er høyere for enegedde tvillinger enn for toeggede. Men selv om den ene 

av de eneggede tvillingene har Tourettes syndrom, er det ikke gitt at den andre tvillingen også 

har de samme symptomene. Dette betyr at andre faktorer enn gener må også spille inn 

(Hoekstra et al 2003). 

 Evidens for ikke-genetiske faktorer kommer blant annet fra undersøkelser som finner 

at mødre til barn med ticsforstyrrelser har hatt flere fødselskomplikasjoner enn mødre i 

kontrollgrupper (Leckman & Cohen, 2002). Enkelte undersøkelser finner også at en overvekt 

av personer med Tourettes syndrom har vært rammet av infeksjoner i perioden før de første 

ticsene viste seg, og at dette har bidratt til utviklingen av tics. Disse funnene regnes i 

midlertidig for å være for usikre for å gi noen gode hypoteser (Leckman & Cohen, 2002; 

Singer, 2005).  

 Nyere arvemodeller argumenterer for at personer med Tourettes syndrom arver en 

genetisk sårbarhet for å utvikle tilstanden, og at miljøfaktorer som infeksjoner og 

fødselskomplikasjoner øker sannsynligheten for at genene kommer til uttrykk. Flere forfattere 

hevder at denne sårbarheten også øker sannsynligheten for å utvikle tvangsforstyrrelser og 
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ADHD, og at disse tilstandene muligens har samme genetiske opphav som Tourettes syndrom 

(Robertson, 2000). Selv om det er forsket mye på det genetiske grunnlaget til Tourettes 

syndrom, er det usikkert hvilke gener som er de mest relevante, og om det er individuelle 

forskjeller med hensyn til hvilke gener som ligger til grunn (Robertson, 2000). 

  

Nevrobiologi 

Flere forfattere argumenterer for at symptomene til personer med Tourettes syndrom skyldes 

avvik i hvordan kjerner i de basale gangliene og prefrontale områder virker sammen, for 

eksempel er det en hypotese om at personer med Tourettes syndrom har vansker med å 

hemme fyringer mellom striatum, thalamus og cortex. Kjerner i de basale gangliene er funnet 

å være sentrale komponenter i andre bevegelsesforstyrrelser som for eksempel Parkinsons 

sykdom, og det regnes som sannsynlig at disse kjernene også spiller en rolle hos personer med 

Tourettes syndrom (Hoekstra et al, 2004).  

 Peterson og medarbeidere (2003) fant for eksempel at kjerner i de basale gangliene til 

personer med Tourettes syndrom var mindre enn hva de var i en kontrollgruppe. Den samme 

undersøkelsen fant også at personer med Tourettes syndrom som hadde lite tics hadde større 

prefrontale områder enn personer med mye tics. Peterson og medarbeiderne (2003) spekulerer 

i om de basale gangliene spiller en rolle for sårbarheten til å utvikle tics, og at de prefrontale 

områdene er involvert i å hemme ticsene. Det er i midlertidig ikke enighet om nøyaktig hvilke 

roller de forskjellige områdene av hjernen spiller. Undersøkelsene så langt konkluderer heller 

med at Tourettes syndrom er forbundet med avvik i hvordan visse deler av hjernen fungerer. 

(O’Conner, 2005).  

 Nevrotransmittoren dopamin er også antatt å være relevant for symptomene til 

personer med Tourettes syndrom (Singer, 2005). Dopamin er et viktig virkemiddel i det 

nevroleptiske medikamentet Haldol, som har vist seg å redusere mengden av tics for mange 

med Tourettes syndrom. I midlertidig argumenterer Singer (2005) for at sannsynligheten er 

stor for at flere nevrotransmittorer foruten dopamin spiller inn, da kompleks atferd sjelden 

forårsakes av aktiviteten til én nevrotransmittor alene  

 

Behandling 

Det finnes ingen behandling som fullt ut kurerer personer for Tourettes syndrom, men mange 

behandlingsformer kan være til god nytte. For personer som er mildt rammet, kan informasjon 

og veiledning være tilstrekkelig, mens medikamentell behandling er vanlig for de med et 

høyere symptomnivå (Coffey & Park, 1997; Robertson, 2000). Flere typer av medisiner har 
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vist seg effektivt mot symptomlette både for tics og komorbide tilstander, men er også 

forbundet med bivirkninger som for enkelte er mer hemmende enn selve symptomene (Scahill 

et al, 2006).  

  Atferdsrettede terapier som kognitiv atferdsterapi og vanereversering er mindre 

studert enn medikamentell behandling, men flere studier tyder på at disse teknikkene leder til 

mindre tics hos pasienter med Tourettes syndrom (Carr & Chong, 2005; O’Conner, 2005). For 

eksempel administrerte Woods, Mitenberger og Lumley (1996) en vanereverseringsterapi på 

fire barn, der alle viste en reduksjon i tics som ble opprettholdt i en oppfølgingsperiode på 10 

til 17 uker.  

  Psykoterapi regnes ikke for å være virksomt for å redusere mengden tics, men kan 

være viktig hjelp for personer Tourettes syndrom som for eksempel sliter med lav selvtillit 

eller atferdsvansker, i tillegg til at forskjellige former for psykologisk terapi kan være til hjelp 

for familier med mye konflikt (Leckman & Cohen, 2002).  

Informasjonsarbeide til skole og foreldre kan være viktig for å skape bedre holdninger 

og mer forståelse for Tourettes syndrom. Denne type tiltak er lite systematisk studert, men en 

undersøkelse av Woods (2000) fant at en gruppe studenter rapporterte å ha mer positive 

holdninger til jevnaldrende med Tourettes syndrom etter å ha sett en informasjonsvideo enn 

før de hadde sett den. DeLange og Oliver (2004) fant at mødre til barn med Tourettes 

opplevde mange belastinger i rollen som foreldre, blant annet at de tvilte på sine egne evner 

som omsorgspersoner. Forfatterne argumenterte for at blant annet sosial støtte og informasjon 

til foreldrene kunne lette omsorgsrollen til foreldre som har barn med Tourettes syndrom. 

 

Sosiale aspekter 

Flere undersøkelser med at det å ha Tourettes syndrom får negative sosiale følger. De fleste 

barn med Tourettes syndrom rapporterer å ha venner (Dykens, Sparrow, Cohen, Scahill & 

Leckman, 1999), men er ofte sosialt tilbaketrukne, står i risiko for å bli ertet, og har oftere 

lærevansker enn barn som ikke har Tourettes syndrom. (Leckman & Cohen, 2002). 

Undersøkelser av voksne med Tourettes syndrom finner at denne gruppen har høy 

arbeidsledighet (Elstner, Selai, Trimble og Robertson, 2001) og at de opplever å bli 

diskriminert på jobben (Shady, Broder, Staley, Furer & Papadopolos, 1995, i Woods et al, 

2003).   

 Freeman et al (2000) finner at for personer med Tourettes syndrom som bare har tics, 

er det kun tre prosent som blir rapportert til å ha problemer med sosiale ferdigheter. For 

gruppen med minst én komorbid tilstand er det 22 prosent som blir rapportert til å ha 
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problemer sosialt. Denne undersøkelsen antyder at de negative sosiale følgende først og 

fremst kan tilskrives de komorbide tilstandene som er relatert til Tourettes syndrom. Dette er 

et funn som også går igjen i undersøkelser på Tourettes syndrom hos barn. Barn med 

Tourettes syndrom og ADHD blir i større grad ertet (Leckman & Cohen, 2002) og 

aggresjonsproblemer hos barn med Tourettes syndrom er mest uttalt hos de som også har 

ADHD eller tvangsforstyrrelse (Budman et al, 2000).  

 I tillegg kan ticsene i seg selv ha sosiale konsekvenser (Woods, Fuqua, & Outman, 

1999; Woods, 2000). Woods et al (1999) fant i en undersøkelse at voksne personer med mye 

tics ble rangert til å være mindre sosialt aksepterte enn personer som hadde lite tics. Andre 

undersøkelser har funnet at barn med Tourettes syndrom ble sett på som mer tilbaketrukne og 

mindre populære av klassekamerater (Stokes, Bawden, Camfield, Backman & Dooley, 1991, i 

Woods et al, 1999). Wang og Fou (2003) fant at barn med Tourettes syndrom mente at aksept 

fra familie, venner og lærere var svært viktig for dem. Når personer med Tourettes syndrom i 

liten grad blir akseptert av sine jevnaldrende, kan dette ha negative konsekvenser for selvtillit 

og trygge de opplever å være i sosiale settinger. I tillegg er det mulig at avvisning og sosiale 

problemer forsterker forekomsten a komorbide trekk (Woods, 1999). 

  Duncan McKinley (1998) undersøkte hvordan barn med Tourettes syndrom oppfattet 

tilstanden sin. Han fant at barn som opplevde tilstanden som ukontrollerbar og at de selv 

hadde skylden for symptomene hadde lavere selvtillit og sterkere opplevelse av håpløshet enn 

barna som så på tilstanden som foranderlig. Barn sin opplevelse av kontroll var ikke relatert 

til foreldrenes holdning til tilstanden. Heller ikke var alvorlighetsgrad av ticsene eller graden 

av atferdsproblemer relatert til barnas eller foreldrenes holdninger. Disse tallene antyder at det 

først og fremst ikke er ticsene, men barnas egne holdninger til tilstanden som er viktigst for 

hvordan de har det.  

 

 

LIVSKVALITET 

 

Livskvalitet har mange betydninger, og det finnes ikke én enkelt måte verken å forstå eller 

studere livskvalitet på. For å lage en oversikt over forskningen på livskvalitet, har Veenhoven 

(2000) laget en kategorisering som inneholder fire tilnærminger.  

For det første kan livskvalitet forstås ut fra egenskaper ved samfunnet, det som 

Veenhoven (2000) kaller for nasjoners levelighet. På et samfunnsplan kan livskvalitet måles 

ut fra hvor vidt mennesker lever i et land hvor de får tilfredsstilt grunnleggende behov som 
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tilgang til mat og steder å bo (se Veenhoven, 1996). Andre undersøkelser med denne 

tilnærmingen har studert livskvalitet ut fra blant annet forventet levealder, 

spedbarnsdødelighet og brutto nasjonalprodukt (Mazumbar, 2002). Den andre kategorien som 

Veenhoven (2000) beskriver, omhandler forskning som ser på egenskaper ved 

enkeltmennesker. Dette kan være studier av fysisk og mental helse. En del forfattere vil for 

eksempel hevde at autonomi, selvaksept og selvutvikling er viktige egenskaper ved 

menneskers livskvalitet (Ryff, 1989). Veenhoven sin tredje kategori handler om hvordan 

mennesker bidrar til samfunnet. Peterson, Park og Seligman (2005) argumenterer for at én 

form for godt liv handler om å engasjere seg i en sak som er større enn seg selv, som for 

eksempel humanitært arbeid. Kategori nummer fire inneholder undersøkelser der folk 

vurderer livene sine (Veenhoven, 2000). Forfattere som studerer for eksempel subjektivt 

velvære eller lykke vil hevde at mennesker som sier de er lykkelige eller fornøyde med livene 

sine også har høy livskvalitet (Lyubomirsky & Lepper, 1999; Pavot & Diener, 1993).  

Det er ikke enighet om akkurat hvilke mål som best beskriver livskvalitet, og mange 

forfattere argumenterer for at livskvalitetsundersøkelser både skal inneholde ytre beskrivelser 

av folks liv, og mål på hvordan folk vurderer å ha det (Verdugo, Schalock, Keith & Stancliffe, 

2005). I tillegg er det mange som argumenterer for at livskvalitet er et begrep som omhandler 

mange livsområder, og at livskvalitetsundersøkelser derfor bør ha en flerdimensjonell 

tilnærming. Schalock (2004) presenterer i denne sammenheng en oversikt over de 

livsområdene som oftest har blitt studert, og som kan gi et fyldig bilde av folks liv (se tabell 

1).   

Medisinske og psykologiske studier av livskvalitet har gjennomgående en individuell 

tilnærming, og begge fagtradisjonene har forskning som omfatter både ytre beskrivelser og 

subjektive vurderinger (Næss, Mastekaasa, Noum & Sørensen, 2001). I midlertidig har disse 

fagtradisjonene også relevante forskjeller, både i forhold til hvilke områder som undersøkes, 

og hva som er motivene for undersøkelsene. I medisinske undersøkelser er vurderingene 

knyttet til opplevelse av helse eller tilfredshet med behandling, eller kan bestå av beskrivelser 

av hvordan en helseplage kan påvirke andre livsområder (Karslsson, Taft, Rydén, Sjöstrøm & 

Sullivan, 2007). Den medisinske forskningen på livskvalitet er i stor grad motivert av å 

fremme et mer helhetlig syn på behandling (Jenney & Campbell, 1997). Psykologiske studier 

av livskvalitet er mer opptatt av de overordnede vurderinger av livene, og er knyttet til en 

interesse om å studere menneskelig lykke eller god psykologisk fungering (Linley, Joseph, 

Harrington & Wood, 2006).  
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Tabell 1. Oversikt over livskvalitetsdomener 
 
  
Kjernedomener Eksempler 
  
Emosjonelt velvære  Tilfredshet, glede, stemningsleie  
 Selvforståelse, identitet 
 Fravær av stress  
Mellommenneskelige relasjoner Sosialt nettverk 
 Relasjoner til familie og venner 
  
Materielt velvære Finansiell status 
 Arbeidsstatus 
  
Personlig utvikling Utdannelse  
 Kognitiv og sosial kompetanse 
 Måloppnåelse 
  
Fysisk velvære Helsestatus  
 Aktiviteter i dagliglivet 
 Fritidsinnhold 
  
Selvbestemmelse Autonomi og personlig kontroll 
 Personlige verdier 
 Valgmuligheter 
  
Sosial inkludering Integrering og deltakelse i samfunnet 
 Samfunnsroller 
  
Rettigheter Menneskerettigheter, likeverd og respekt 
 Juridiske rettigheter 
  
Utarbeidet på bakgrunn av Schalock (2004).  
 
 

 

Subjektive mål i psykologisk forskning 

Hovedvekten av psykologisk forskning faller innen Veenhovens (2000) fjerde kategori; 

undersøkelser der folk vurderer livene sine.  

 Det kanskje mest anvendte perspektivet når psykologer som tar utgangspunkt i folks 

vurderinger av livet, er subjektivt velvære (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). Subjektivt 

velvære består av to komponenter; en kognitiv komponent som betegnes som tilfredshet med 

livet, og en affektiv komponent som omhandler positiv og negativ affekt (Pavot & Diener, 

1993). 
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 Tilfredshet med livet henspeiler på en vurderingsprosess der en sammenlikner hvordan 

livskvaliteten er i dag, opp mot hvordan en forestiller seg at livet ideelt skulle vært. I hvilken 

grad det er en overensstemmelse mellom det reelle og ideelle livet, avgjør hvor tilfreds en er 

med livet (Pavot & Diener, 1993). Den affektive komponenten omhandler graden av positive 

og negative følelser. Høy grad av positive følelser og liten grad av negative følelser indikerer 

høyt subjektivt velvære (Keyes, 2000). Personer med høyt subjektivt velvære er altså de som 

er tilfredse med livet, og vurderer seg til å oppleve mer positive enn negative følelser.  

Mens tilfredshet med livet regnes for å være en mer varig tilstand, omtales de affektive 

komponentene som å gjenspeile en umiddelbar opplevelse av å ha det bra (Vittersø, 2005). 

Andre forfattere har ikke inkludert forskjellige tidsperspektiver i mål på livskvalitet. 

Kahneman (1999) argumenterer for at tilbakeskuende vurderinger av livet gir et unøyaktig 

bilde av hvor godt folk har det, og mener i stedet at livskvalitet best måles ved å fortløpende 

måle kvaliteten i menneskers enkeltopplevelser. Andre måter å for å be folk vurdere hvordan 

de har det har blitt brukt ved å spørre om hvor lykkelige de er (Lyobomirsky & Lepper, 1999), 

eller å be folk vurdere tilfredshet over en rekke forskjellige livsområder (se Rojas, 2006).  

Tilfredshet med livet og lykke er begge overordnede mål på livskvalitet. Samtidig som 

disse målene er mye brukt, har den helhetlige tilnærmingen vært gjenstand for kritikk. 

Schwarz of Strack (1999) argumenterer for at en vurdering av livet som helhet er for 

kompleks til at folk kan nyttiggjøre seg av kognitive strategier. I stedet for å tenke gjennom 

hvordan livet faktisk fortoner seg – som Pavot og Diener (1993) antar – mener Schwarz og 

Strack (1999) at folk i stedet gjør vurderingen på bakgrunn av hvordan de føler seg der og da. 

Cummins (1996) kritiserer også bruken av helhetlige mål ved at disse gir for lite nyanserte 

sammenlikninger til at de kan brukes på annet enn svært store grupper. I stedet for å bruke 

helhetlige mål, argumenterer disse forfatterne for at livskvalitet best måles ved domene-

spesifikke vurderinger. Disse vurderingene regnes for å være mindre komplekse slik at folk er 

i stand til å gjøre vurderinger som er mer pålitelige (Schwarz & Strack, 1999), og det letter 

sammenlikninger på mindre grupper (Cummins, 1997).  

Forfattere som bruker helhetlige mål på livskvalitet hevder at folk tvert i mot er i stand 

til å vurdere livene sine, og at en positiv helhetlig vurdering av livet fungerer som en god 

indikator på at viktige behov er tilfredsstilt (Veenhoven, 2000). Pavot & Diener (1993) mener 

at helhetlige vurderinger er relevante da det gir folk anledningen til selv å definere hva som er 

viktig for dem. Selv om en kan anta at for eksempel arbeid og helse er viktige for alle, vil folk 

vektlegge komponentene forskjellig. Så selv om én person er mer fornøyd med helsen enn en 

annen, er det vanskelig å si noe om hvor viktig dette er for den enkelte.   
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Vurderinger av livet og ytre beskrivelser  

Undersøkelser konkluderer som regel med at mennesker beskriver seg for å være lykkelige. I 

en undersøkelse med 1450 informanter fant Rojas (2005) at de fleste regnet seg som enten 

lykkelige eller veldig lykkelige, og på en skala fra 1 til 7 befant 89 prosent seg på den øvre 

delen av skalaen. Lyubomirsky og Lepper (1999) fant også at de gangene lykke har blitt 

undersøkt på amerikanske utvalg, skårer informantene seg i gjennomsnitt alltid som over midt 

på treet lykkelig.   

Den samme trenden viser seg også når folk vurderer hvor tilfredse med livet. I følge 

Pavot & Diener (1993) havner folk som oftest i kategorien litt tilfredse eller tilfredse med 

livet. En ikke-publisert undersøkelse på et norsk representativt utvalg fant at nordmenn 

vurderte seg som å være like lykkelige og tilfredse med livet som det som har vært vanlig å 

finne i andre undersøkelser (Vittersø, personlig kommunikasjon).  

Flere forfattere konkluderer med at ytre beskrivelser av menneskers liv sier lite om 

hvordan de har det (Diener et al, 1999). For eksempel viser alder mindre sammenheng med 

lykke enn det som tidligere har vært antatt (Argyle, 1999). I forhold til kjønnsforskjeller så 

finner mange undersøkelser at selv om kvinner oftere beskriver psykologiske vansker enn 

menn, så er det få eller ingen forskjeller med hvor lykkelige eller tilfredse med livet kvinner 

og menn beskriver seg for å være (se Næss et al, 2001). 

Inntekt og utdanning viser også gjennomgående små sammenhenger med hvor bra folk 

vurderer at de har det (Diener et al, 1999). Argyle (1999) finner at inntekt og utdanningsnivå 

spiller større rolle for menneskers velvære i fattige samfunn, og for de menneskene i rike land 

som tjener minst. Når folk tjener relativt mye og har en relativt høy utdanning, spiller ikke 

disse faktorene så stor rolle.  

Arbeidsledighet synes å ha en negativ effekt på folks velvære, også etter at redusert 

inntekt er kontrollert for (Argyle, 1999). Denne effekten har vist seg å være gjeldende også 

etter at personer har vært arbeidsledige over lengre tid (Lucas, 2007).   

Ekteskap er ofte funnet å være noe av det som har sterkest sammenheng med 

subjektivt velvære og lykke (Diener et al, 1999). Personer som er gift svarer at der mer 

tilfredse med livet enn personer som ikke er gift, men det er usikkert om det er slik at folk blir 

mer lykkelige som følge av ekteskapet, eller om de som gifter seg er lykkeligere i 

utgangspunktet (Mastekaasa, 1993).   
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Vurderinger av livet og personvariabler 

Mange undersøkelser finner at folks tilfredshet med livet og grad av lykke holder seg stabilt 

over tid, og mange forskere heller ser på egenskaper ved menneskers personlighet for å bedre 

forstå hvorfor noen er mer fornøyd enn andre (Diener, et al, 1999).  

Lyubomirsky (2000) argumenterer for at de ytre forholdene i menneskers liv viser 

liten effekt på lykke fordi de fortolkes individuelt. Mennesker som sier de er lykkelige 

fortolker hendelser i livet på mer positive og hensiktsmessige måter enn de som er ulykkelige. 

For eksempel har Lyubomirsky, Tucker og Kasri (2001) funnet at ulykkelige mennesker er 

mye mer sensitive for negative tilbakemeldinger enn lykkelige mennesker, i tillegg til at de i 

liten grad er oppmerksomme på tilbakemeldinger som kan tolkes positivt. Flere undersøkelser 

konkluderer også med at personer som har overdreven stor tro på egne ferdigheter og er 

urealistisk positive, er bedre i stand til å mestre stress og vurderer seg til å være mer tilfreds 

med livet enn personer som har et mer balansert syn på seg selv (Brookings & Serratelli, 

2006; Taylor & Brown, 1988).  

Undersøkelser som ser på sammenhengen mellom vurderinger av livet og 

personlighetstrekk, har funnet at personlighetstrekk som nevrotisisme, ekstroversjon og varme 

predikerer tilfredshet med livet, vurderinger av lykke og folks opplevelse av positive og 

negative følelser (DeNeve & Cooper, 1998). En annen oversiktsanalyse (DeNeve, 1999) fant 

at det å ønske å være nært tilknyttet andre mennesker og å ha en opplevelse av kontroll i livet 

i større grad forklarte subjektivt velvære enn nevrotisisme. Ulykkelige mennesker var også 

preget av å ville benekte negative hendelser og emosjoner, samtidig som de opplevde mer 

negative emosjoner enn de som var lykkelige. 

 

Menneskers oppfatninger av livskvalitet 

Undersøkelser av folks oppfattelser av lykke har blitt gjort på bakgrunn av et ønske om å 

forstå hva folk tenker når de svarer på hvor godt de har det. Conceptual reference theory of 

happiness (Rojas,2005) sier at folk har forskjellige oppfatninger om hva lykke betyr for dem, 

og at oppfatningene av lykke spiller en rolle for hvor lykkelige folk er.   

Rojas (2005) studerte om noen oppfatninger av lykke var forbundet med høyere nivå 

av lykke enn andre. Undersøkelsen fant ikke en enkelt definisjon som kom klart best ut, men 

at definisjoner med referanser til tilfredshet, glede og opplevelse av ro var knyttet til høyere 

grad av lykke enn definisjoner med referanse til ”lykke som utopi” eller ”grip dagen”. Denne 

undersøkelsen drøftet i midlertidig ikke hva det var med disse definisjonene som gjorde at de 

var forbundet med høyere og lavere nivåer av lykke, hensikten var å finne ut om grad av 
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lykke idet hele tatt viste sammenheng med ulike definisjoner. Rojas (2007) har også funnet 

evidens for at hva som gjør folk lykkelige har sammenheng med hvilken forståelse av lykke 

folk har. Personer som hadde en ytreorientert referanse til lykke ble lykkeligere som følge av 

lønnsøkninger, men dette ble ikke funnet hos personene som hadde en indreorientert 

referanse.  

Når undersøkelser spør folk om hva som skal til for at de har det bra, er familie og 

helse vanlige svar, mens økonomi og penger gjennomgående kommer lavt ut. En fransk 

undersøkelse spurte tilfeldig valgte personer om hva velvære betydde for dem (Sastre, 1999). 

Svarene ble kategorisert etter to dimensjoner: ved referanser til livsområder og til 

psykologiske dimensjoner av velvære. For livsområdene var familie det vanligste svaret, og 

ble referert til 342 ganger. I synkende rekkefølge kom referanser til kropp (278), 

fritidsaktiviteter (189), venner og bekjente (171), arbeid (171), filosofisk ståsted (155) og 

penger (113). De psykologiske dimensjonene som oftest ble nevnt var aksept av en selv og 

ens situasjon (543), positive relasjoner (221), autonomi (195), personlig vekst (170) hensikt 

med livet (164) og mestring (136). Familie og kropp ble altså sett på som de viktigste 

områdene i livet, og aksept var den viktigste psykologiske dimensjonen.  

Chiasson, Dublé og Blondin (1996, i Sastre 1999) spurte personer i Canada, USA og 

El Salvador om hva som gjorde dem lykkelige. De vanligste svarene var relatert til familie, 

oppnåelse av viktige mål, en positiv holdning til en selv, venner, relasjoner til andre 

mennesker, å verdsette det en gjør og de små gledene i livet. I alle utvalgene var familie 

rangert høyt, men venner var viktigere i det amerikanske og canadiske utvalget enn det 

salvadorske. For utvalget i El Salvador kom politiske forhold, religion og helse høyere enn i 

de to andre utvalgene. I en undersøkelse av canadiske og koreanske (Lee, 2000, i Næss 2001) 

studenter, kom helse og det å ha et mål i livet øverst i begge utvalgene da de ble spurt om hva 

som gjorde dem lykkelige. Et liv uten stress og økonomi ble av begge utvalgene rangert som 

minst viktig.  

To norske undersøkelser blir gjengitt av Næss og medarbeidere (2001). I den ene 

undersøkelsen (Norsk monitor, 1999, i Næss et al, 2001) fikk forsøkspersonene en liste over 

forskjellige livsområder, og ble bedt om å angi hvor viktige de var for deres livskvalitet og 

velvære. 88 prosent svarte at helse var svært viktig, og 87 prosent svarte familie. De øvrige 

områdene som ble oppgitt for å være svært viktig (prosent i parentes) var kjærlighet og nærhet 

(80), natur, (64), fritid (62), arbeid (61), inntekt (41) og yrkeskarriere (17). Den andre 

undersøkelsen Listhaug 1997, i Næss et al, 2001) listet et færre antall livsområder. Her ble 

familie rangert som den viktigste, foran arbeid og venner. 
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Vurderinger av livet blant kliniske grupper 

Uppal (2006) fant at det ikke var forskjell mellom personer som hadde funksjonshemninger 

på grunn av problemer med syn, hørsel, tale eller bevegelighet på spørsmål om hvor lykkelige 

de var. Grad av lykke hadde i midlertidig sammenheng med alvorligheten til 

funksjonshemningen, ved at personer med alvorlige funksjonshemminger var mindre 

lykkelige enn personer der funksjonshemningen ikke var alvorlig. I tillegg ble det funnet at de 

som hadde medfødte funksjonshemninger var lykkeligere enn personer som hadde blitt 

funksjonshemmet i løpet av livet,  

 En sammenheng mellom nedsatt funksjonsstatus og en lav vurdering av egen 

livskvalitet ble funnet av Patrick, Kinne, Engelberg og Pearlman (2000). Det ble i denne 

undersøkelsen også funnet sammenheng mellom hva slags problemer personene hadde og 

hvor god de vurderte livskvaliteten sin for å være. I midlertidig studerte Patrick og 

medarbeidere (2000) et bredere spekter av diagnoser enn Uppal (2006). Undersøkelsen 

studerte personer som enten hadde bevegelseshemninger, alvorlig kreft, AIDS, hadde fått 

slag, som bodde på pleiehjem eller som led av en form kronisk lidelse. Undersøkelsen 

inkluderte også personer som ikke hadde noen diagnoser. Personer uten diagnoser hadde den 

høyeste livskvaliteten, mens personer med bevegelseshemninger, AIDS, og personer med slag 

var de som vurderte livskvaliteten sin til å være dårligst. Undersøkelsen fant også at for flere 

av gruppene var vurderingene av livskvalitet relatert til selvvurdert helsestatus og 

depresjonssymptomer. På bakgrunn av dette argumenterte Patrick og medarbeiderne (2000) at 

det var vanskelig å si noe om livskvaliteten til personer med lav funksjonsstatus uten å kjenne 

til andre aspekter ved personene.  

 

Tourettes syndrom og livskvalitet 

Det er bare publisert tre undersøkelser om livskvaliteten hos personer med Tourettes syndrom, 

men minst én undersøkelse er under utarbeiding. Elstner, Selai, Trimble og Robertson (2001) 

fant at voksne pasienter med Tourettes syndrom hadde lavere livskvalitet enn den generelle 

befolkningen, men bedre livskvalitet enn pasienter med epilepsi. Personene med Tourettes 

syndrom rapporterte at motoriske tics i stor grad hadde negativ innvirkning på fysisk 

fungering, mens lavt stemningsleie, aggresjon, lav selvtillit, angst og humørsvingninger ble 

rapportert til å påvirke hvor godt de hadde det psykologisk. Det var en tredjedel som svarte at 

de hadde sosiale problemer, samtidig som at to tredjedeler av personene med Tourettes 

syndrom opplevde venner og familie som støttende. Sekstisju prosent svarte at dårlig 
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konsentrasjon hemmet den kognitive fungeringen, mens halvparten sa at de var plaget av 

dårlig hukommelse. Omtrent halvparten av de med Tourettes syndrom sa at tilstanden 

innvirket på arbeid og studier, og tjue prosent sa at Tourettes syndrom gjorde det umulig å få 

jobb eller å studere. Liknende funn har blitt presentert av Cavanna og medarbeidere ( 2007) 

som fant at alvorlighetsgrad av tics, angst, depresjon og tvangssymptomer bidro til at et 

pasientutvalg bestående av voksne med Tourettes syndrom opplevde livskvaliteten sin som 

lavere enn personer i et normalutvalg.  

 En undersøkelse av barn med Tourettes syndrom og ticsforstyrrelser (Storch, et al, 

2007) sammenliknet barnas egne vurderinger av livskvalitet med hvordan foreldrene vurderte 

dem på de samme domenene. I tillegg ble barna med tics sammenliknet med barn uten en 

diagnose og en gruppe med barn som var til psykiatrisk behandling. Resultatene viste at barna 

med tics rangerte seg lavere på livskvalitet enn barna uten en diagnose, og likt med barna som 

var til psykiatrisk behandling. Barna med Tourettes syndrom rangerte seg lavere på 

psykososial helse, emosjonell fungering og sosial fungering og skolefungering, men ikke på 

fysisk fungering. Undersøkelsen skilte ikke mellom Tourette’s syndrom og ticsforstyrrelser, 

men fant at graden av tics var negativt korrelert med livskvalitet.  

 Mens barna med tics rangerte livskvaliteten sin til å være lik den til barna som hadde 

en psykiatrisk diagnose, rangerte foreldrene til barna med tics at den psykososial høyere enn 

foreldrene til barna med en psykiatrisk diagnose. Storch og medarbeidere (2007) diskuterer 

hvor vidt barna med tics opplever psykososiale problemer som foreldrene ikke er var på. 

Samtidig rapporterte både barna med tics og foreldrene at de komorbide tilstandene til å være 

negativt korrelert med livskvalitet.  

  Foreløpige resultater fra Zinner og Topolski (2007) viser at den helhetlige 

livskvaliteten til barn og unge med Tourettes syndrom var lavere enn et utvalg med 

ungdommer uten kjent diagnose, men at det ikke var forskjell mellom ungdommer med 

Tourettes syndrom og en gruppe jevnaldrende med ADHD. Når effekten av komorbide 

tilstander hos gruppen med Tourettes syndrom ble undersøkt viste resultatene at disse ikke 

hadde innvirkning på den helhetlige livskvaliteten. Zinner og Topolski (2007) argumenterer 

for at et helhetlig mål på livskvalitet ikke er tilstrekkelig for å fange opp de unike erfaringene 

knyttet til å leve med Tourettes syndrom, og at det er nødvendig å utvikle mer spesifikke 

livskvalitetsmål for denne gruppen.   
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Denne oppgaven foretar en bredere undersøkelse av livskvaliteten til personer med 

Tourettes syndrom enn hva som tidligere har blitt gjort, noe som gjøres ved å ta utgangspunkt 

i livsområder som ofte har blitt studert i den øvrige litteraturen om livskvalitet (se Schalock, 

2004). I tillegg til at oppgaven vil undersøke mange områder av livene til voksne med 

Tourettes syndrom, vil også undersøkelsen bruke overordnede mål på livskvalitet som er i 

utstrakt bruk i andre livskvalitetsundersøkelser. Mer spesifikt vil oppgaven studere tilfredshet 

med livet, lykke og egendefinert livskvalitet hos voksne med Tourettes syndrom. Dette vil 

gjøre oppgaven i stand til å sammenlikne de overordnede målene på livskvalitet i forhold til 

en rekke undersøkelser som er gjort på studentutvalg, representative utvalg og kliniske utvalg.  

Oppgaven vil også se de overordnede målene på livskvalitet i sammenheng med noen sentrale 

kliniske trekk ved Tourettes syndrom, i tillegg til mål på psykologisk ubehag.  

Oppgaven vil utforske hvordan voksne med Tourettes syndrom definerer livskvalitet. 

På den ene siden er det rimelig å anta at personer med Tourettes syndrom i all hovedsak har 

de samme mål med livene sine og de samme prioriteringer som folk flest. I dette tilfellet er 

det rimelig å anta at svarene til de med Tourettes syndrom vil være i overensstemmelse med 

hva folk flest svarer. Samtidig kan det tenkes at det å leve med en tilstand som potensielt sett 

griper inn i så mange områder av livet, også gjør at forståelsen av livskvalitet blir annerledes. 

Dette kan for eksempel vise seg ved at når de med Tourettes syndrom svarer hva de forstår 

med livskvalitet, så vil svarene inneholde referanser til tilstanden i seg selv, til å ikke lenger å 

skulle ha Tourettes syndrom, eller tvert i mot at trekk ved Tourettes syndrom trekkes frem 

som deler av livskvaliteten.  

 

 

METODE 
 

Utvalg 

Det ble sendt forespørsel om å delta i undersøkelsen til 148 personer over 20 år som hadde 

diagnosen Tourettes syndrom og var medlem av Tourette-foreningen og/eller hadde vært i 

kontakt med Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) 

ved Ullevål Universitetssykehus (se informasjonsbrev i vedlegg 1). I tillegg var det tre 

personer som selv meldte sin interesse etter å ha sett omtalen av undersøkelsen på Tourette-

foreningens hjemmeside eller fått informasjon om den på Tourette-foreningens unge-

voksneseminar i oktober 2006. Til sammen fikk 151 personer forespørsel om å delta, og 83 
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personer ga samtykke. Av disse var det fem som ikke lot seg kontakte i intervjuperioden, én 

som ombestemte seg, og to personer sa over telefon at de ikke hadde diagnose på Tourettes 

syndrom som det ikke ble avtalt intervju med. Det var fire informanter som det ikke lyktes 

intervjuerne å få gjort avtale med. Til sammen var det 71 gjennomført intervjuer. Av disse var 

det seks informanter som sa i løpet av intervjuet at de ikke hadde diagnose på Tourettes 

syndrom. Disse intervjuene ble transkribert og kodet, men ikke inkludert i analysene. Det var 

da 65 informanter som ble inkludert i det totale datasettet. På det tidspunktet da analysene til 

denne oppgaven ble gjennomført, var det fem intervjuer som ikke var ferdig kodet, så det er 

60 informanter som inngår i analysene i denne oppgaven.  

 

 

Instrumenter  

Livskvalitet 

Intervjuguiden er utviklet spesielt for denne studien (Tetzchner, Hermansen, Syrtveit og 

Sætre, 2006). Den var bygget opp for å gi et flerdimensjonelt bilde av informantenes 

livskvalitet. I tillegg til spørsmål om generelle aspekter ved personens aktuelle livskvalitet, 

inkluderer intervjuet spørsmål om ulike livsfaser og tilstandsspesifikke forhold. I utviklingen 

av intervjuet ble etablerte intervjuskjema gjennomgått og relevante deler ble brukt i sin 

opprinnelige eller i form tilpasset denne studien. Det ble utarbeidet supplerende spørsmål på 

områder som ikke var godt nok dekket av de etablerte skjemaene.  

         Intervjuet er semistrukturert og består av fem deler (A-E). Del A og B er beskrivende. 

Del A består av objektive indikatorer på ni ulike livsområder og del B består av spørsmål om 

opplevde emosjoner. Del C er vurderende og består av informantenes vurderinger av de 

samme ni livsområdene som i del A. I tillegg inneholder del C seks selvutfyllingsskjema som 

måler tilfredshet gjennom livsløpet, subjektiv lykke og personens mestringsforventning, 

tilnærming til sosiale situasjoner og tilnærming til utfordringer. Del D og E er utformet 

spesielt med tanke på at informantene har Tourettes syndrom. De spør om medisinske forhold, 

om hvordan det har vært å vokse opp med og leve som voksen med Tourettes syndrom, og om 

informantens egen forståelse av livskvalitet. De ulike delene av intervjuet er nærmere 

beskrevet nedenfor. (Se vedlegg 2 for referanser til spesifikke spørsmål).  

 

 

Beskrivende del  
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Del A  

Denne delen består av beskrivelse av følgende ni domener; personopplysninger, 

boligsituasjon, arbeid og skole, familieforhold, sosiale relasjoner, aktiviteter i dagliglivet, 

religion og livssyn, økonomi og juridiske forhold og personlig sikkerhet. Spørsmålene berører 

samtlige kjernedomener for livskvalitet foreslått av Schalock (Schalock, 2004, se tabell 1). 

Spørsmålene var hentet fra Lehmans Livskvalitetsintervju (Lehman, 1988, i Barry & Zissi, 

1997) – norsk oversettelse (Melle, 1996) (åtte ledd brukt direkte, åtte ledd tilpasset), 

Lancashire Quality of Life Scale (Oliver, Huxley, Bridges & Mohamad, 1996, i Oliver, 

Huxley, Priebe & Kaiser, 1997) – norsk oversettelse av (Stubrud,1997) (tre ledd brukt direkte, 

fire ledd tilpasset) og Levekårsundersøkelsen 2005 (ett ledd brukt direkte). En del spørsmål 

var utarbeidet spesielt for denne studien.  

 

Del B  

Denne delen består av Basic Emotional Trait Test, plus 3 surprise items (Vittersø, Dyrdal & 

Røysamb, 2005). Dette er et selvutfyllingsskjema som ber informantene oppgi i hvilken grad 

de opplever bestemte emosjoner på intervjutidspunktet.  

 

Vurderende del 

 

Del C  

I denne delen blir informantene bedt om å vurdere de samme domenene som i del A på en 

skala fra 1 til 7, der 1 er svært misfornøyd, 4 verken misfornøyd eller fornøyd, og 7 er svært 

fornøyd. Spørsmålene var hentet fra Lehmans Livskvalitetsintervju (Lehman, 1988, i Barry & 

Zissi, 1997) –norsk oversettelse (Melle, 1996) (13 ledd brukt direkte, syv ledd tilpasset) og 

Lancashire Quality of Life Scale (Oliver, Huxley, Bridges & Mohamad, 1996, i Oliver, 

Huxley, Priebe & Kaiser, 1997) – norsk oversettelse (Stubrud, 1997) (to ledd tilpasset). En del 

spørsmål var utarbeidet spesielt for denne studien. I tillegg ble det brukt følgende skjemaer. 

 

 Flow Simplex  

Flow Simplex, del a og b (Vittersø, 2004) er et selvutfyllingsskjema som der informantene blir 

bedt om å vurdere ”typisk” og ”perfekt” fritid på en syvpunktsskala.   

 

Satisfaction With Life Scale 
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Satisfaction With Life Scale (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) er et 

selvutfyllingsskjema som består av fem mer globale indikatorer på livskvalitet som skal 

rangeres på en syvpunktsskala. Skjemaet er et valid og reliabelt mål på tilfredshet med livet 

(Pavot & Diener, 1993). SWLS presenteres i oppgaven både som sumskåre der skårene på 

hvert av leddene adderes, og som gjennomsnittskåre hvor sumskåren er delt på de fem 

leddene.   

 

Livsløpstilfredshet 

Dette er et selvutfyllingsskjema som er utformet spesielt for denne studien. Informantene blir 

bedt om å oppgi grad av tilfredshet i periodene før barneskolen, barneskolealderen, 

ungdomsskolealderen, videregåendeskolealderen, 20-årene, 30-årene, 40-årene og videre, 

avhengig av informantens alder. Rangeringene ble gjort på en syvpunktsskala.  

 

Cloninger’s Temperament and Character Inventory (Cloninger, Svrakic & Przybeck, 1993).  

To deler av dette skjemaet ble brukt, Low self efficacy og Social Discomfort Scale. Det er to 

selvutfyllingsskjema som hver består av ni trekkbeskrivelser, og informantene oppgir grad av 

enighet på en syvpunktsskala.  

 

The Work Preference Inventory 

Det er et selvutfyllingsskjema som måler individuelle forskjeller i motivasjonsorientering. Én 

del av skjemaet ble brukt, Challenge (fem ledd). Skjemaet har vist adekvat intern konsistens, 

god korttids test–retest-reliabilitet og god stabilitet over tid (Amabile, Hill, Hennesey & 

Tighe, 1994). 

 

Subjective Happiness Scale 

Subjective Happiness Scale er et fire-ledds mål på global subjektiv lykke med høy intern 

konsistens, reliabilitet og validitet (Lyubomirsky & Lepper, 1999). Dette 

selvutfyllingsskjemaet ble supplert med ett ledd spesielt tilpasset denne studien, der 

informantene blir spurt om å oppgi grad av lykke relativt til andre med Tourettes syndrom.  

 

Tourette-del  

 

Del D  
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Denne delen består av spørsmål om sykdomsforløp, sameksisterende tilstander og hva 

personen selv kan gjøre for å bedre sin tilstand. De omfatter blant annet tic-forløp, alder ved 

diagnose og betydning av diagnosen for informanten og familien. Informantene blir spurt om 

de har hatt eller har andre diagnoser enn Tourettes syndrom. De blir spesifikt spurt om de har 

hatt eller har diagnose og/eller selv mener de har eller har hatt symptomer på ADHD, OCD, 

depresjon, angst, lærevansker eller selvskading. De blir også spurt om bruk av rusmidler, om 

søvnvansker og om hvordan det er for dem å kontrollere sinne og aggresjon.  

 Informantene blir også spurt om de selv gjør noe for å gjøre det lettere å leve med 

Tourettes syndrom, og spesifikt om betydningen av fysisk aktivitet og lavt stressnivå. De blir 

spurt om hvilke tiltak de har prøvd og hvordan de vurderer ulike former for behandling og 

tiltak. De blir spurt om sine erfaringer knyttet til det å vokse opp med og leve som voksen 

med Tourettes syndrom i familien, på skolen og i arbeidet, og det sosialt livet generelt. 

 Informantene blir til slutt bedt om å beskrive hvordan de opplever sin egen tilstand, 

om sine tics, grad av opplevd tickontroll, andre vanskelige symptomer, Tourettes syndrom sin 

innvirkning på deres selvbilde, og om i hvilken grad de har akseptert og forsont seg med 

tilstanden.  

Symptomkartleggingen foregår ved Hopkins Symptom Check List (SCL8), som er et 

selvrapporteringsskjema for angst og depresjon (Derogatis et al., 1973, i Jørgensen, Fink & 

Olesen, 2000). SCL-8-skårene har åtte ledd, der skårene er delt inn i tre kategorier; 0 

beskrives som fravær av psykologisk ubehag, 1-2 beskrives som moderat psykologisk ubehag, 

og 3-8 beskrives som markert psykologisk ubehag (etter Jørgensen et al, 2000). 

Symptomkartlegging skjer også ved spørsmål som er utarbeidet spesielt for denne 

undersøkelsen.   

 

Del E  

I denne delen blir informantene spurt om hva de selv legger i begrepet livskvalitet. Formålet 

er å identifisere mulige aspekter ved livskvalitet som informanter med Tourettes syndrom 

synes er viktige, men som ikke er blitt fanget opp ellers i intervjuet. Med utgangspunkt i deres 

egen definisjon blir informantene bedt om å vurdere hvordan de vurderer sin livskvalitet i dag, 

hvordan de vurderer sin livskvalitet relativt til andre med Tourettes syndrom, og i hvilken 

grad Tourettes syndrom virker positivt og negativt inn på deres livskvalitet. Alle vurderingene 

blir gjort på en syvpunktsskala.       

         

Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) 
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Alvorlighet av Tourettes Syndrom ble målt ved hjelp av Yale Global Tic Severity Scale 

(YGTSS) (Leckman et al. 1989, i Robertson, 2000) - norsk oversettelse (Strand og von 

Plessen, 2004). Dette er et semistrukturert intervju som måler fem dimensjoner av tic-

alvorlighet og funksjonssvikt i henholdsvis ’verste periode’ og ’siste uke’.  

 

Prosedyrer 

Intervjuene ble gjennomført av Solveig Meistad Hermansen, Gunn-Tone Syrtveit og Peder 

Ludvig Sætre (som ledd i arbeid med hovedoppgaver). Personene som hadde samtykket i å 

delta i undersøkelsen, ble kontaktet telefonisk og intervju avtalt. Intervjuene ble gjennomført 

der det var mest praktisk for informanten. Intervjuerne reise ut når det var nødvendig og dette 

innebar reising i alle deler av landet. Ellers ble intervjuene foretatt på Psykologisk Institutt i 

Oslo, på NK og i forbindelse med Tourette-foreningens unge-voksneseminar på Gardermoen i 

oktober 2006. Intervjuene tok 3-5 timer og ble tatt opp på lydbånd.  

 De kliniske vurderingene i YGTSS ble gjort av spesialpedagog Gerd Strand. Det 

finnes ikke en standardisert måte å gjennomføre YGTSS på. For noen informanter ble YGTSS 

gjennomført på NK. De resterende fikk deler av YGTSS med forklaring tilsendt i brev for 

delvis selvutfylling. Vurderingene ble fullført over telefon av Gerd Strand. Det var varierende 

tid mellom YGTSS og livskvalitetsintervjuene da YGTSS for de flestes vedkommende ble 

gjennomført uavhengig av intervjuet. Noen av informantene gjennomførte begge på den 

samme eller påfølgende dager, for andre var det opp til fem måneder mellom. Ikke alle 

ticsvurderingene var utført før hovedoppgaven skulle leveres. Det foreløpige datasettet 

inneholder derfor bare YGTSS-data for 21 personer.  

         Alle persondata ble oppbevart nedlåst på NK. Intervjuene ble transkribert av 

intervjuerne. Kodebok og variabler ble utarbeidet på grunnlag av en gjennomgang av svarene 

på de enkelte spørsmålene. Mange av spørsmålene har faste svarkategorier eller en skala. For 

de åpne spørsmålene ble det laget kategorier på grunnlag av skjønn og tolkning av det 

informantene hadde sagt ut fra kriteriet om at mange og spesifikke kategorier fikk prioritet 

foran få og abstrakte kategorier. Idiosynkratiske svar og svar som var vanskelige å tolke, ble 

kodet under ”annet”, mens manglende svar på spørsmål ble kodet som ”vet ikke”. Manglende 

svar på grunn av at intervjueren hadde utelatt spørsmålet ble kodet som ”missing”. Svar som 

ble gitt intervallform (for eksempel 4-6-årsalderen), ble gjort om til midtpunktet i intervallet. 

 Tretten intervjuer (19 %) av de som er inkludert i analysene ble skåret av to 

uavhengige skårere og samsvaret mellom dem regnet ut. Det gjennomsnittlige inter-

skårersamsvaret var etter denne prosedyren 0,92. Tre eller flere flere uenigheter ville gi et 
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samsvar på 0,77 eller lavere. For de variablene som hadde et skårersamsvar som var lavere 

enn 0,77, og som skulle benyttes i analysene i hovedoppgavene, ble det utarbeidet nye 

kriterier (som alle intervjuene ble skåret etter) og det ble foretatt en ny reliabilitetstest for 

disse variablene på 12 nye intervjuer (17 % av de som er inkludert i analysene). Det 

gjennomsnittlige inter-skårersamsvaret på disse variablene økte fra 0,83 til 0,87. Tre eller 

flere uenigheter på de enkelte variablene ville gi et samsvar på 0,75 eller lavere. Tre av 

variablene som ble kodet om igjen hadde et samsvar på 0,75 eller lavere. Disse ble ikke 

inkludert i analysene denne oppgaven. Inter-skårersamsvaret for de inkluderte variablene i 

analysene i denne oppgaven har dermed en nedre grense på 0,75.  

  

Etiske vurderinger  

Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK), Øst-Norge, hadde godkjent prosjektet. 

Prosjektet var også godkjent av Ullevål Universitetssykehus (UUS).  

 

Mål benyttet i denne oppgaven 

Beskrivelser av livsområder  

Beskrivelsene av livsområdene ble hovedsakelig dekket i del A av intervjuet, og oppgaven 

inkluderer beskrivelser av familieforhold, sosiale relasjoner, aktiviteter i fritid, arbeid, 

utdanning, boforhold, økonomi og personlig sikkerhet. Oppgaven har også inkludert mål fra 

del D, der informantene beskrev hvordan Tourettes syndrom har virket inn på det å få 

kjæreste, venner og hvordan arbeidskollegaer forholder seg til symptomene.  

 

Vurderinger av livsområder 

Informantenes vurderinger av livsområdene er hentet fra del C av intervjuet, og består av de 

samme livsområdene som ble brukt under del A.   

 

Definisjon av livskvalitet 

Informantene gav definisjoner av livskvalitet i del E; avsluttende spørsmål om livskvalitet.  

 

Overordnede mål på livskvalitet 

De overordnede målene på livskvalitet bestod av SWLS, SHS og egendefinert livskvalitet.   

Egendefinert livskvalitet er hentet fra del E av intervjuet, mens SWLS og SHS inngikk i 

vurderingsskjemaene i del C. Oppgaven har også inkludert sosiale sammenlikninger for lykke 

og egendefinert livskvalitet. Informantene vurderte hvor lykkelige de regner seg for å være i 
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forhold til jevnaldrende og i forhold til andre med Tourettes syndrom (del C), og hvordan de 

regnet livskvaliteten sin for å være i forhold til andre med Tourettes syndrom (del E).  

 

Kliniske trekk 

Beskrivelser av kliniske trekk er hentet fra del D. Oppgaven har inkludert beskrivelser av hvor 

gamle informantene var da de først fikk tics, da de fikk diagnose, og hvordan mengden tics 

har utviklet seg i løpet av livet. Sameksisterende tilstander ble målt ved at informantene svarte 

på hvor mange diagnoser de hadde utover Tourettes syndrom, og om hvordan de 

sameksisterende tilstandene ADHD, OCD og depresjon hadde sammenheng med overordnede 

mål på livskvalitet.  

 

Statistiske analyser 

Alle statistiske analyser ble gjort i SPSS 14,0. Deskriptiv statistikk ble brukt for beskrivelsene 

av demografi, livsområder, forekomsten av kliniske trekk, og  definisjonene av livskvalitet. T-

tester ble brukt for å undersøke sammenheng mellom beskrivelser av livsområdene og 

overordnede mål på livskvalitet, og for å undersøke sammenhengen med de overordnede 

målene på livskvalitet og sameksisterende diagnoser og problemer. Korrelasjonsanalyser ble 

brukt for å undersøke sammenhengen mellom hvor tilfredse informantene var med 

livsområder og de overordnede målene på livskvalitet. Enveis ANOVA ble brukt for å 

undersøke sammenhengen mellom grad av psykologisk ubehag målt ved SCL-8 og 

sammenhengen med overordnede mål på livskvalitet.  

 

RESULTATER OG ANALYSER 
 

Tabell 2 viser demografiske data for utvalget. Utvalget bestod av 60 informanter, og av disse 

var det 40 menn og 20 kvinner. Gjennomsnittsalderen var på 34,2 år, og nærmere halvparten 

av informantene var i 20-årene. 

 Omtrent halvparten av informantene hadde gjennomført eller var i ferd med å ta en 

høyere utdannelse, mens åtte prosent hadde endt skolegang etter grunnskolen. Det var to 

tredjedeler som var i arbeid nå, 11,7 prosent var i sykemelding, mens omtrent 20 prosent 

svarte at de ikke var i arbeid nå. I gjennomsnitt tjente informantene nærmere 19 000 kr i 

måneden, og det var 80 prosent som svarte at de hadde hatt råd til å dekke utgiftene sine det 

siste året.  

 25



  Tabell 2 viser at 40 informanter var i et forhold, og av disse var det 17 informanter 

som var gift. Omtrent halvparten av informantene bodde sammen med enten ektefelle eller 

samboer, 30 prosent svarte at de bodde alene, 7 prosent svarte at de bodde sammen med 

foreldre og eller søsken. De aller fleste informantene svarte at de bodde i enten enebolig, 

leilighet eller rekkehus.  

       
Tabell 2. Demografiske data  n prosent M sd spredning 
       
Antall  60 100    
       
Kjønnsfordeling  Menn 40 66,7    
  Kvinner 20 33,3    
       
Alder Gjennomsnittlig alder   34,2 11,3 20 - 60 
       
Utdanning Grunnskolenivå 8 13,3    
 Videregående skole 25 41,7    
 Høyere utdanning  27 45,0    
          
Yrkesstatus Er i arbeid nå 40 66,7    
 I sykemelding 7 11,7    
 Er ikke i arbeid nå 13 21,6    
       
Økonomi Gjennomsnittlig inntekt 59 98,3 18654,2  16144,3 0 – 100000,0 
 Manglende data 1 1,7    
       
 Har råd til å dekke 

utgifter   
48 80,0    

 Har ikke råd til å dekke 
utgifter 

10 16,7    

 Manglende data 2 3,3    
       
Samlivsstatus Gift/ partner 17 28,3    
 Ugift 41 68,3    
 Separert 1 1,7    
 Skilt 1 1,7    
 Manglende data 0 0,0    
       
 Er i et forhold 40 66,7    
 Er ikke i et forhold 19 31,7    
 Manglende data 1 1,7    
       
Type bolig Enebolig/ leilighet/ rekkehus 55 91,6    
 Hybel 2 3,3    
 Kommunal bolig 2 3,3    
 Annet  1 1,7    
 Manglende data 0 0    
       
Husholdning Partner1 og evnt barn 32 53,3    
 Alene 19 31,7    
 Foreldre og evnt. søsken 4 6,6    
 Annet 5 9,1    
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Kliniske trekk 

Tabell 3 gir oversikt over kliniske trekk i utvalget. Den gjennomsnittlige alderen da ticsene 

viste seg var 8,6 år (sd 6,2, spredning 0-39), og det var omtrent 80 prosent som hadde fått tics 

i løpet av førskolealderen og barneskolealderen. Førti prosent av informantene svarte at de 

hadde fått mer tics i løpet av livet, mens det var 24 informanter som svarte at de hadde fått 

mindre tics, og 23 prosent svarte at det ikke hadde vært noen generelle endringer.  

 Som det fremgår av tabell 3 var den vanligste diagnosen på andre tilstander enn 

Tourettes syndrom ADHD, fulgt av OCD og depresjon. Det var flere informanter som fortalte 

at de hadde andre vansker enn Tourettes syndrom enn som hadde fått diagnoser. Omtrent 

halvparten av de spurte fortalte at de hadde symptomer på angst eller depresjon, mens litt over 

70 prosent fortalte at de hadde symptomer på OCD og 65,5 prosent fortalte at de hadde 

symptomer på ADHD.  

 

    

Tabell 3. Kliniske trekk  n prosent 
    
Tics    
Aldersperiode første tics Førskolealder (0-6) 25 41,7 
 Barneskolealder (7-12) 25 41,7 
 Ungdomsskolealder (13-15) 6 10 
 Videregåendealder (16-18) 2 3,3 
 Voksen alder (etter fylte 18 år) 2 3,3 
    
Endring i mengde tics Generell reduksjon 17 28,3 
 Generell økning 24 40,0 
 Ingen generell endring 14 23,3 
 Opplevd full remisjon 1 1,7 
 Annet 2 3,3 
 Vet ikke 2 3,3 
    
Sameksisterende tilstander    
Diagnose ADHD 16 26,7 
 OCD 10 16,7 
 Depresjon 11 18,3 
 Angst 2 3,3 
 Lærevansker 4 6,7 
    
Opplevde symptomer1+ ADHD 36 65,5 
 OCD 42 72,2 
 Depresjon 26 52,0 
 Angst  27 54,0 
 Lærevansker 10 22,7 
    
SCL-8 Fravær av psykologisk ubehag 14 23,3 
 Moderat psykologisk ubehag 23 38,3 
 Markert psykologisk ubehag 22 36,7 
 Manglende data 1 1,7 
    
1For opplevde symptomer på sameksisterende tilstander var det manglende data på 10 informanter på leddet om depresjon, det 
var manglende data på 10 av informantene på leddet om angst, og 16 for leddet om lærevansker.  Prosenttall er beregnet på antall 
spurte, og ikke utvalget som helhet 
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 Skårene på SCL-8 viste at 23 prosent av informanter ikke hadde hatt psykologisk 

ubehag de siste syv dagene, mens for 38 prosent av informantene tilsvarte skårene på SCL-8 

et moderat psykologisk ubehag, og 37 prosent hadde hatt et markert psykologisk ubehag de 

siste syv dagene.  

  I skrivende stund er alvorlighet av Tourettes syndrom kun registrert for 20 

informanter. De foreløpige registreringene viste at to av de 20 registrerte informantene (10 %) 

ble vurdert til å ha en minimal funksjonsnedsettelse som følge av å ha Tourettes syndrom, 

mens fire (20 %) ble vurdert til å ha en mild funksjonsnedsettelse. Åtte informanter (40 %) ble 

vurdert til å ha en moderat funksjonsnedsettelse og det var to informanter (10%) som ble 

vurdert til at funksjonsnedsettelsen var markant. Én informant (5%) ble vurdert til at 

funksjonsnedsettelsen som følge av å ha Tourettes syndrom var alvorlig. 

 

Overordnede mål på livskvalitet 

Informantene vurderte i gjennomsnitt tilfredsheten med livet til 18,9 med SWLS presentert 

som sumskåre, og 3,8 (sd 1,4, spredning 1,4 – 6,4) med SWLS som snittskåre. Lykke ble 

vurdert til 4,0, og egendefinert livskvalitet ble i gjennomsnitt vurdert til 4,9. Den 

gjennomsnittlige vurderingen av egendefinert var livskvalitet signifikant høyere enn 

tilfredsheten med livet (SWLS som snittskåre; t= 6,267, p< 0,01) og lykke (t = 5,400, p< 

0,01), mens forskjellen mellom tilfredshet med livet og lykke ikke var signifikant (t= 1,550, 

p> 0,05). Alle de tre overordnede målene på livskvalitet hadde en høy intern korrelasjon; 

SWLS og livskvalitet korrelerte r= 0,613 (p< 0,01), SWLS og SHS korrelerte r= 0,770 (p< 

0,01) og SHS og livskvalitet korrelerte 0,617 (p< 0,01) 

 
Figur 1. Overordnede mål på livskvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0

1

2

3

4

5

6

7

SWLS SHS Livskvalitet

 28



Det var ikke signifikante forskjeller mellom kvinner og menn på noen av de 

overordnede målene på livskvalitet (SWLS: t= 0,442, p> 0,05, i.s.; SHS: t= -0,270, p< 0,05 

i.s.; LK: t= 1,086, p> 0,05, i.s.), og det var ikke signifikante sammenheng mellom alder og 

tilfredshet med livet (r= 0,234, p>0,05, i.s.), lykke (r= 0,169, p>0,05, i.s.) eller livskvalitet (r= 

0,178, p>0,05, i.s.).  

 Informantene vurderte sin egen lykke i forhold til jevnaldrende til å være 3,8 på en 

skala fra 1 til 7, mens i forhold til andre med Tourettes syndrom vurderte de sin egen lykke til 

å være 4,8. Informantene vurderte livskvaliteten sin i forhold til andre med Tourettes syndrom 

til å være 4,7, altså på den øvre delen av skalaen. Hvor lykkelige de regnet seg for å være i 

forhold til andre med Tourettes syndrom hadde en signifikant korrelasjon med SWLS på 0,72 

(p< 0,01). Hvor lykkelige informantene vurderte seg til å være i forhold til andre med 

Tourettes hadde korrelerte signifikant med SWLS r= 0,301 (p< 0,05). Som tidligere nevnt 

hadde egendefinert livskvalitet en signifikant korrelasjon med SWLS på 0,61 (p< 0,01), men 

hvor tilfredse informantene regnet seg for å være i forhold til andre med Tourettes syndrom 

korrelerte ikke med SWLS (r= 0,18, p> 0,05).  

 

Beskrivelse av livsområder og overordnede mål på livskvalitet.  

Beskrivelser av livsområder utgjøres av de demografiske dataene i tabell 2, og i tabell 5. De 

aller fleste informantene hadde kontakt med både foreldre og søsken. De fleste informantene 

svarte også at de hadde personer som de regnet som fortrolige (55 informanter; 90 %), og at 

de hadde mennesker rundt seg som ville støtte dem om de fikk personlige problemer (53 

informanter; 96 %, manglende data for 5 informanter).  

 Det ble funnet en signifikant sammenheng mellom hvor mange fortrolige personer 

informantene hadde og hvor tilfredse de var med livet (r= 0,263, p< 0,05), men ikke for de 

andre overordnede målene på livskvalitet (SHS;r= 0,065, p> 0,05, i.s., LK; r= 0,161, p> 0,05, 

i.s.). Som det fremgår av tabell 6 var det ingen sammenheng mellom hvor mange personer 

informantene hadde som ville hjelpe dem om de fikk problemer og noen av de overordnede 

målene på livskvalitet.  

Da informantene ble spurt om hvordan Tourettes syndrom virket inn på det å få 

venner, var det 37 informanter (61,6 %) som svarte at de hadde en innvirkning, mens 20 

informanter (33,3 %) svarte at Tourettes syndrom ikke hadde noen innvirkning, og det var 

manglende data på 3 informanter (5,0 %). De vanligste svarene blant de som mente at 

Tourettes syndrom hadde innvirkning var at de hadde blitt mer tilbakeholdne i forhold til 

andre mennesker, som ble nevnt av 16 (43,2 %). Det var 13 informanter (35,1 %) som svarte  
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Tabell 5. Beskrivelse av livsområder n prosent M  sd spredning 
      

Familieforhold      
      
Foreldrekontakt             Daglig 17 30,9    
                                        Ukentlig  32 58,1    
                                        Månedlig               5 9,1    
                                        Én til flere ganger i halvåret   1 1,8    
                                        Ikke kontakt  0 0,0    
                                        Foreldrene er døde 4 6,6    
                                        Manglende data 1 1,7    
       
Søskenkontakt               Daglig 10 18,7    
                                        Ukentlig       24 45,2    
                                        Månedlig  9 16,3    
                                        En til flere ganger i halvåret 6 11,3    
                                        Ikke kontakt 1 1,7    
                                        Har ikke søsken 7 11,7    
                                        Manglende data 3 5,0    
      
Sosiale relasjoner      
Antall fortrolige              Gjennomsnittlig antall fortrolige 59 98,3 3,88 3,9 0 – 20 
 1 1,7    
      
Antall støttende hvis     Gjennomsnittlig antall støttende1 59 98,3 6,95 4,7 0 - 20 
personlige problemer 1 1,7    
      
Aktiviteter i fritid      
Er mest sammen med   Samlivspartner/ og barn 33 55,0    
                                         Venner    20 33,3    
                                         Andre 3 5,0    
                                         Er som regel alene  4 6,7    
                                         Andre med Tourettes syndrom 0 0,0    
                                         Manglende data 0 0,0    
      
Juridiske forhold      
Har vært utsatt for         Voldelige overgrep det siste året 3 5,0    
                                        Annen kriminalitet det siste året 6 10,0    
      
                                        Har selv blitt arrestert 1 1,7    
                                        Manglende data 0 0,0    
      

1Utligger er ikke medregnet 
 
 

at de opplevde seg annerledes på en negativ måte, og det tredje vanligste svaret var at de var 

opptatt av å skjule tics (10 informanter, 27,0 %). For øvrig var det fem informanter (13,5 %) 

som svarte at de følte seg annerledes på en positiv måte.  

Tabell 6 viser at informantene som var gift vurderte seg som å være mer tilfredse med 

livet (t= 3,444, p< 0,01) og at de var lykkeligere enn informantene som ikke var gift (t= 2,223, 

p< 0,5). Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller for noen av de overordnede målene 

på livskvalitet mellom de som var i et forhold (inkludert de som var gift) og de som ikke var i 

et forhold (se tabell 7).  
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 Da informantene ble spurt om hvordan det å ha Tourettes syndrom virket inn på det å 

få kjærester, var det 25 informanter (41,7 %) som svarte at det hadde innvirkning, 30 

informanter (50,0 %) som svarte at det ikke hadde en innvirkning, tre informanter (5,0 

%)svarte at de var usikre, og det var manglende data på to informanter (3,3 %). Det var ingen  

enkeltsvar som gikk igjen for de fleste av informantene, men blant annet var det syv 

informanter (31,8 %) som svarte at de hadde blitt generelt tilbakeholdne, seks informanter 

(27,2 %) svarte at de opplevde seg som annerledes på en negativ måte, fem informanter (22,7 

%) svarte at de var opptatt av å skjule tics, og fem informanter (22,7 %) svarte at Tourettes 

syndrom hadde gjort at de hadde fått vansker med nærhet. Det var to informanter (9,1 %)av 

de som mente at Tourettes syndrom hadde innvirkning på det å få kjæreste som svarte at de 

opplevde seg annerledes på en positiv måte. 
 
Tabell 6. Overordnede mål på livskvalitet og sivilstatus 
     
 Gift  Ugift t-verdi Effektstørrelse 
 M (sd) M (sd)   
     
SWLS 23,3 (6,9) 16,9 (6,3) t= 3,444** 0,17 
     
SHS 4,8 (1,4) 3,7 (1,2) t= 2,223* 0,08 
     
LK 5,2 (1,7) 4,7 (1,6) t= 1,186  -- 
     
Independent sample t-test, **p< 0,01, *p< 0,05 
 
 
Tabell 7. Overordnede mål på livskvalitet og samlivsstatus 
 
    
 I et forhold Enslig t-verdi 
 M (sd) M (sd)  
    
SWLS 19,7 (7,0) 17,0 (6,9) 1,402 
    
SHS 4,0 (1,2) 3,8 (1,3) 0,799 
    
LK 5,0 (1,7) 4,6 (1,5)  0,930 
    
Independent sample t-test, **p< 0,01, *p< 0,05 
 
 
 

 Nesten alle informantene var sammen med andre mennesker på fritiden, og de fleste 

svarte at de stort sett var med samlivspartneren (og eventuelt barn) eller at de var sammen 

med venner. De aller fleste informantene bodde i enebolig, leilighet eller rekkehus. To 

informanter bodde i en kommunal bolig, men det var ingen informanter svarte at de bodde på 

institusjon eller omsorgsbolig.  
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Tabell 5 viser at to tredjedeler av informantene svarte at de hadde var i arbeid nå, mens 

13 prosent svarte at de ikke hadde noen jobb. Da informantene ble spurt om Tourettes 

syndrom virket inn på det å være i arbeid, var det 38 informanter (67,8 %) som svarte at 

tilstanden hadde innvirkning, mens 14 informanter (25,0 %) svarte at Tourettes syndrom 

hadde liten eller ingen innvirkning. Det var 13 informanter (22,4%) som svarte at Tourettes 

syndrom tar vekk fokus fra arbeidet, og 9 informanter (15,5 %) som svarte at de hadde 

dårligere konsentrasjon som følge av Tourettes syndrom.  

Da informantene ble spurt om hvordan kollegaene forholdt seg til symptomene de 

hadde, var det 15 informanter (27,7 prosent) som svarte at de merket reaksjoner, mens 35 

informanter (64,8%) svarte at de ikke merket reaksjoner fra kollegaene. Av de som merket 

reaksjoner var det 7 informanter (46,6%) som svarte at kollegaene var nysgjerrige på en 

positiv måte, mens 4 informanter (26,7) svarte at kollegaer har ledd av dem.   
 
Tabell 8. Overordnede mål på livskvalitet og arbeidsstatus 
 
    
 I arbeid Ikke i arbeid t-verdi 
 M (sd) M (sd)  
    
SWLS 19,6 (7,4) 17,2 (5,4) 1,025 
    
SHS 4,1 (1,3) 3,6 (1,1) 1,271 
    
LK 5,2 (1,0) 4,8 (1,8) 0,937 
    
Independent sample t-test, **p< 0,01, *p< 0,05 
 
 
 
Tabell 9. Overordnede mål på livskvalitet og utgiftsdekning 
 
    
 Klarer å dekke 

utgiftene 
Klarer ikke å 
dekke utgiftene 

t-verdi 

 M (sd) M (sd)  
    
SWLS 19,6 (7,1) 16,1 (5,2) 1,459 
    
SHS 4,0 (1,3) 3,9 (1,0) 0,250 
    
LK 5,0 (1,5) 4,9 (1,8) 0,108 
    
Independent sample t-test, **p< 0,01, *p< 0,0 
 

 Det var 80 prosent av informantene som svarte at de hadde hatt penger til å dekke 

utgiftene sine det siste året, mens ti informanter svarte at de ikke hadde klart å dekke utgiftene 

sine. Tabell 8 og 9 viser sammenhengen mellom de overordnede målene på livskvalitet og 

informantenes arbeidsstatus og utgiftsdekning. Det ikke var forskjell i mål på livskvalitet og 
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mellom de som var i jobb, og de som ikke var i jobb. Det var heller ikke forskjell i de 

overordnede målene på livskvalitet mellom de som hadde klart å dekke utgiftene det siste året, 

og de som ikke hadde fått dekt utgiftene. Det ble funnet at informantene som var i jobb, var 

mer fornøyd med inntekten enn informantene som ikke var i jobb (t= 2,812, p< 0,01). 

 Det var tre informanter som hadde vært utsatt for voldelige overgrep det siste året, 

mens seks informanter hadde vært utsatt for andre former for kriminalitet. Det var ingen 

signifikante forskjeller for de overordnede målene på livskvalitet mellom de som hadde utsatt 

for overgrep eller annen kriminalitet og de som ikke hadde vært utsatt for noen former for 

kriminalitet (SWLS: t= 0,281, p= 0,781; SHS: t= 0,287, p= 0,775; LK: t= 0,516, p= 0,608).   

 

Tilfredshet med livsområder og overordnede mål på livskvalitet 

Figur 2 gir en helhetlig oversikt hvor tilfredse informantene var med livsområdene. Tabell 10 

gir en detaljert oversikt over tilfredshet med livsområdene, inkludert skårer på alle 

enkeltleddene. SWLS hadde en gjennomsnittlig korrelasjon med hvert enkeltledd på r= 0,272.  

I gjennomsnitt korrelerte SHS 0,224 med hvert enkeltledd, mens egendefinert livskvalitet 

korrelerte i gjennomsnitt 0,198 med hvert enkeltledd. Tabell 10 viser også sammenhengene 

mellom tilfredsheten med livsområdene og de overordnede målene på livskvalitet.  

 
Figur 2. Tilfredshet med livsområder.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabell 10 viser at informantene i gjennomsnitt svarte at de var fornøyd både med  

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7

Personlig sik
ke rhet

Arbe id

Boforho ld

Familie
forho ld

Sosia
le  re

las joner
Økonomi

Aktiv
iteter i f

ritid
en

 33



familieforholdene, de sosiale relasjonene, hvordan de bodde, med jobben de hadde og med sin 

personlige sikkerhet. I gjennomsnitt var de verken fornøyde eller misfornøyde med 

økonomien og fritiden sin, men det var ingen livsområder hvor informantene svarte at de var 

misfornøyde.  

Den personlige sikkerheten og de juridiske forholdene var det livsområdet hvor 

informantene var mest tilfredse, med et gjennomsnitt på 6,3 (sd, 1,0). Informantene var minst 

tilfredse med økonomi som fikk et gjennomsnitt på 4,33 (sd 1,82) og aktiviteter i fritiden som 

fikk et gjennomsnitt på 4,31 (sd 1,31).  Tilfredshet med familieforhold var det livsområdet 

som viste størst sammenheng med tilfredshet med livet og lykke med signifikante 

korrelasjoner på henholdsvis r= 0,586 og r= 0,655. Det ble ikke funnet signifikant 

sammenheng med livskvalitet, samtidig som korrelasjonen med familieforhold og 

egendefinert livskvalitet var på r= 0,423.  

 Tilfredsheten med de juridiske forholdene og den personlige sikkerheten var det 

livsområdet som hadde lavest sammenheng med de overordnede målene på livskvalitet, hvor 

det ikke ble funnet noen signifikante sammenhenger (SWLS; r= -0,02, i.s.; SHS, r= -0,01, i.s., 

LK; r = 0,00, i.s.) Det ble funnet at informantene som bodde i byer med 100000 personer og 

oppover var mindre fornøyd med tryggheten i nabolaget (t=2,202, p< 0,05), akkurat der de 

bodde (t= 2,887, p< 0,01) og med hvor fornøyde de var med sin beskyttelse mot overfall og 

tyveri (t= 3,993, p< 0,01) enn personene som bodde på steder med 100000 personer og færre. 

Informanter som bodde i byer på over 100000 vurderte i gjennomsnitt fornøydheten med 

beskyttelse med overfall og tyveri til 5,3 (sd 1,9), og informantene som bodde på steder med 

under 100000 vurderte i gjennomsnitt fornøydheten til 6,7 (sd 0,5).  

Foruten tilfredshet med den personlige sikkerheten var informantene mest fornøyd 

med forholdet til kollegaer hvor de vurderte tilfredsheten til 6,34 (sd, 0,93), relasjonen til 

partneren (M= 6,12, sd 2,1) og forholdet til de nære vennene (M= 6,1, sd 1,4). Informantene 

var minst fornøyde med hvor aktive de var (M= 4,1, sd 1,8), med inntekten sin (M= 4,3, sd 

2,0) og hvor god råd de hadde (M= 4,3, sd 2,0). De som var i arbeid var signifikant mer 

fornøyd med inntekten enn informantene som ikke var i arbeid (t=2,384, p< 0,05). Samtidig 

var det heller ingen enkeltledd hvor informantene svarte at de var misfornøyde.  

 

 

 

 

 

 34



                                                                       

Tabell 10. Tilfredshet med livsområder og korrelasjoner med overordnede mål på livskvalitet 
        

n M sd spredning SWLS SHS LK 
        
Familieforhold 201 5,53 1,15 2,8 – 7,0 .586** .655** .423 
Foreldrerelasjon 58 5,28 2,08 1,0– 7,0 .203 .234 .191 
Søskenrelasjon 53 5,75 1,37 1,0– 7,0 .036 .018 .009 
Familiekontakt 60 5,00 1,56 1,0 – 7,0 .263* .246 .312* 
Sivilstand 60 5,78 1,39 1,0– 7,0 .503** .443** .416** 
Relasjon til partner 39 6,12 2,08 1,0– 7,0 .458** .409** .429** 
Relasjon til barn 30 6,00 1,84 1,0– 7,0 .395* .542** .316 
        
Sosiale relasjoner 55 5,45 1,03 3,2– 7,0 .228 .189 .286* 
Venneaktivitet 58 5,88 1,34 1,0– 7,0 .067 .116 .249 
Hvor mye tid sammen med andre 59 4,97 1,59 1,0– 7,0 .413** .265* .282* 
Antall venner 57 5,47 1,80 1,0– 7,0 .200 .113 .186 
Forholdet til nære venner 57 6,09 1,37 1,0– 7,0 .229 .208 .323* 
Evne til å bli kjent med andre 60 4,92 1,89 1,0– 7,0 .134 .161 .216 
Evne til å etablere nære vennskap 60 4,63 1,70 1,0– 7,0 .164 .204 .206 
        
Boforhold 58 5,56 1,59 1,0 – 7,0 .339* .245 .110 
Boforholdene 60 5,83 1,55 1,0– 7,0 278* .164 .025 
Tanken på å bli boende 58 5,22 2,07 1,0 – 7,0 .261* .235 .128 
        
Arbeid 43 5,76 1,02 3,0 – 7,0 .417** .337* .366* 
Jobben 45 5,96 1,41 2,0 – 7,0 .566** .563** .476** 
Arbeidskollegaene 45 6,34 0,93 3,0 – 7,0 -.058 -.109 .024 
Hva du tjener på jobben 44 4,98 1,89 1,0 – 7,0 .236 .156 .166 
        
Økonomi 60 4,33 1,82 1,0– 7,0 .460** .240 .091 
Inntekten 60 4,30 1,98 1,0– 7,0 .329* .210 .056 
Hvor god råd du har 60 4,30 2,03 1,0– 7,0 .412** .201 .028 
Hvor mye penger du har til fornøyelser 60 4,38 2,08 1,0– 7,0 .495** .235 .159 
        
Aktiviteter i fritiden 59 4,31 1,31 1,7 – 7,0 .470** .406** .352** 
Måten du tilbringer fritiden på 60 4,53 1,55 1,0 – 7,0 .499** .382** .324* 
Hvor aktiv du er 60 4,05 1,84 1,0 – 7,0 .216 .107 .135 
Hvor mye du får slappet av 59 4,36 2,07 1,0 – 7,0 .323* .376** .303* 
         
Juridiske forhold og personlig sikkerhet 59 6,27 1,03 2,7 – 7,0 -.020 -.014 -.008 
Hvor trygt det er å ferdes i nabolaget 59 6,30 1,23 2,0 – 7,0 -.108 -.031 -.066 
Hvor trygt det er der du bor 59 6,39 1,08 2,0 – 7,0 .153 -104 .096 
Din beskyttelse mot overfall eller tyveri 60 6,13 1,40 2,0 – 7,0 -.075 -.093 -.037 
        
  5,10   0,272 0,224 0,198 
        

1Få informanter da helhetsskåren kun inkluderer informanter som har hatt anledning til å svare på alle 
enkeltleddene.                                                                                                                           

 

 

Overordnede mål på livskvalitet og kliniske trekk 

Informantene som ikke hadde noen andre diagnoser enn Tourettes syndrom svarte at de var 

mer tilfredse med livet (t= 3,483, p< 0,01), at de var lykkeligere (t=3,693, p< 0,01) og at de 

hadde høyere egendefinert livskvalitet (t= 2,532, p< 0,05) enn informantene som hadde minst 

én annen diagnose (se også figur 3). 

 Tabell 11 viser at informantene som hadde en ADHDdiagnose mindre lykkelige enn 

informantene som ikke hadde ADHDdiagnose (t= -2,142, p< 0,05), og informantene som 
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hadde en depresjonsdiagnose var mindre lykkelige enn de som ikke hadde en diagnose på 

depresjon (t= -1,110, p< 0,05). Det var ingen signifikante forskjeller for noen av de 

overordnede målene på egendefinert livskvalitet for informantene med eller uten en 

OCDdiagnose. Tabell 12 viser at for informantene som selv opplevde symptomer på ADHD 

og OCD – uten nødvendigvis å ha fått diagnose – var det ikke signifikante forskjeller i målene 

på livskvalitet i forhold til informantene som ikke opplevde symptomer på ADHD eller OCD. 

Derimot svarte informantene som opplevde depresjonssymptomer at de var mindre tilfredse 

med livet og mindre lykkelige enn informantene som ikke opplevde depresjonssymptomer, 

men det var ikke signifikante forskjeller i egendefinert livskvalitet.  

 Tabell 13 viser at informantene som hadde et markert psykologisk ubehag svarte at de 

både var mindre tilfredse med livet (F(2,56)= 8,136, p< 0,01), at de var mindre lykkelige 

(F(2,56)= 7,430, p< 0,01), og at de hadde lavere egendefinert livskvalitet (F(2,56)= 3,864, p< 

0,05), enn informanten som hadde fravær av psykologisk ubehag. Det ble ikke funnet noen 

signifikante forskjeller for noen av de overordnede målene på livskvalitet mellom de som 

hadde et markert og et moderat ubehag, og mellom informantene som hadde et moderat 

psykologisk ubehag de som ikke hadde psykologisk ubehag.  

Informantene ble på en 7-punkts skala bedt om å vurdere hvor lykkelige de regnet seg 

for å være i forhold til sine jevnaldrende, og i forhold til andre med Tourettes syndrom. 

Informantene som ikke hadde psykologisk ubehag vurderte sin egen lykke i forhold til de 

jevnaldrende til 4,6 (sd 0,93) og 5,3 (sd 0,75) i forhold til andre med Tourettes syndrom. 

Informantene som hadde et moderat psykologisk ubehag vurderte lykken i forhold til 

jevnaldrende til å være 4,0 (sd 1,4) og i forhold til andre med Tourettes syndrom vurderte de 

sin egen lykke til å være 4,9 (sd 1,3). Informantene som hadde et markert psykologisk ubehag 

vurderte sin egen lykke i forhold til sine jevnaldrende til å være 3,2 (sd 1,4), mens de vurderte 

sin egen lykke til å være 4,4 (sd 1,0) i forhold til andre med Tourettes syndrom.  

Det ble funnet at det var en signifikant sammenheng mellom grad av psykologisk 

ubehag målt ved SCL-8 og hvor lykkelige informantene med Tourettes vurderte seg å være i 

forhold til sine jevnaldrende (F(2,56)=5,835, p<0,01). De som ikke hadde et psykologisk 

ubehag vurderte seg som signifikant mer lykkelige i forhold til sine jevnaldrende enn de som 

hadde et markert psykologisk ubehag (diff= 1,46, p< 0,05). Det ble ikke funnet en signifikant 

sammenheng mellom grad av psykologisk ubehag og hvor lykkelige informantene vurderte 

seg å være i forhold til andre med Tourettes syndrom (F(2,53)=2,850, p> 0,05).  
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Tabell 11. Sameksisterende diagnoser og mål på livskvalitet 
      
   n M  
      
SWLS ADHD Ja 16 16,1 t= -1,900, Ikke signifikant 
  Nei 43 19,9  
 OCD Ja 10 15,4 t= -1,728, Ikke signifikant  
  Nei 49 19,6  
 Depresjon Ja 11 15,4 t= - 1,857, Ikke signifikant  
  Nei 48 19,7  
      
SHS ADHD Ja 16 3,4 t= - 2,142, p < 0,05 
  Nei 43 4,2  
 OCD Ja 10 3,5 t = -1,728, Ikke signifikant 
  Nei 19 4,0  
 Depresjon Ja 11 3,2 t = -2,247, p < 0,05 
  Nei 48 4,1  
      
LIVSKVALITET ADHD Ja 16 4,3 t = -1,775, Ikke signifikant 
  Nei 43 5,1  
 OCD Ja 10 4,0 t = -1,728, Ikke signifikant 
  Nei 49 5,0  
 Depresjon Ja 11 4,4 t = -1.110, Ikke signifikant 
  Nei 48 5,0  
      
 
Tabell 12.  Opplevelse av problemer med andre tilstander og mål på livskvalitet 
      
   n M  
      
SWLS ADHD Ja 36 17,8 t= 0,879, ikke signifikant 
  Nei 18 19,6  
 OCD Ja 42 17,5 t= 1,915, ikke signifikant 
  Nei 15 21,5  
 Depresjon Ja 26 16,8 t= 2,128, p< 0,05 
  Nei 24 21,1  
      
SHS ADHD Ja 36 3,8 t= 0,924, ikke signifikant 
  Nei 18 4,1  
 OCD Ja 42 3,8 t= 1,527, ikke signifikant 
  Nei 15 4,3  
 Depresjon Ja 26 3,5 t= 2,871, p< 0,01 
  Nei 24 4,7  
      
LIVSKVALITET ADHD Ja 36 4,7 t= 0,295, ikke signifikant 
  Nei 18 4,8  
 OCD Ja 42 4,8 t= 0,352, ikke signifikant 
  Nei 15 4,9  
 Depresjon Ja 26 4,5 t= 1,558, ikke signifikant 
  Nei 24 5,3  
      

 

Definisjoner på livskvalitet 

Informantene ble spurt om å hva de forstod med ordet livskvalitet. Den presise 

spørsmålsformuleringen finnes i appendiks xx, side xx. Tabell xx gir en oversikt over hvor 
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mange informanter som nevnte hvert enkelt aspekt. Aspektene var ikke kodet som gjensidig 

utelukkende, slik at hver informants definisjon av livskvalitet kunne innholde flere aspekter.  

 Tabell 14 viser at det hyppigst nevnte aspektet var affektivt velvære, som ble nevnt av 

63,3 prosent av informantene. Affektivt velvære innebærer svar som er relatert til ”å kjenne 

seg bra”, eller ”å trives” og liknende. Venner var det aspektet som ble nevnt nest hyppigst 

(46,7 prosent), fulgt av familie (36,7 prosent) og økonomisk trygghet (30,0 prosent). De 

aspektene som mest sjelden ble nevnt, var materielle goder (13,3 prosent), bosituasjon (13,3 

prosent), ferie og fritid (10,0 prosent) og andres velvære (8,3 prosent). Det var 36,7 prosent av 

informantene som nevnte aspekter som ble koder under annet.   

 

DISKUSJON 
 

Helhetlige mål på livskvalitet 

Denne undersøkelsen fant at informantene med Tourettes syndrom vurderte tilfredsheten med 

livet i gjennomsnitt til å være 18,9 på Satisfaction with life scale (SWLS). Dette er betydelig 

lavere enn hva som gjennomgående har blitt funnet i undersøkelser som studerer personer 

som ikke har noen kjent diagnose (se tabell 15). SWLS har blitt studert på et norsk 

representativt utvalg som bestod av 463 informanter med en gjennomsnittsalder på 48 år. I 

gjennomsnitt vurderte disse informantene tilfredsheten med livet til å være 24,7, med et 

standardavvik på 6,4 (Vittersø, personlig kommunikasjon, 2. juli 2007). Den gjennomsnittlige 

vurderingen av tilfredshet med livet hos informantene med Tourettes syndrom var altså 

omtrent et standardavvik under det som ble funnet for befolkningen for øvrig, og i forhold til 

en normalfordelingskurve havner informantene i den tredjedelen av befolkningen som har 

lavest tilfredshet med livet.  

SWLS har også blitt studert på personer som har diagnoser på psykologiske problemer 

Tabell 15 viser at personer som enten er i en form for psykologisk behandling, eller som har 

diagnose på en psykologisk vanske, vurderer seg mellom 14 og 20 på SWLS. Informantene 

med Tourettes syndrom vurderte seg i gjennomsnitt til 18,9, som kan tyde på at informantene 

i gjennomsnitt har betydelige psykologiske poblemer.  

Gruppen med Tourettes syndrom fikk i gjennomsnitt 4,0 på Subjective happiness 

scale, nøyaktig midt på skalaen. Det kan altså synes som personene med Tourettes syndrom 

verken regner seg for å være lykkelige eller ulykkelige. I likhet med tilfredshet med livet, er 

dette en betydelig lavere vurdering enn de vurderingene av lykke som folk flest gjør av seg 
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selv. Tabell 17 viser at studenter og personer i representative utvalg plasserer seg godt opp på 

den øvrige delen av skalaen når de svarer på Subjective happiness scale, som betyr at folk 

flest i gjennomsnitt beskriver seg som lykkelige. Rojas (2005) bekreftet denne tendensen da 

han i en undersøkelse fant at 89,1 prosent av 1540 personer plasserte seg på den øvre delen av 

en annen skala som måler lykke, og at flesteparten enten svarte at de var lykkelige eller veldig 

lykkelige. Funnene i denne undersøkelsen tyder altså på at voksne med Tourettes syndrom 

vurderer seg til å være mindre lykkelige enn folk flest.   

 

Tabell 14. Definisjoner på livskvalitet 
   
Definisjoner av livskvalitet n prosent 
   
Affektivt velvære 38 63,3 
Venner 28 46,7 
Familie 22 36,7 
Økonomisk trygghet 18 30,0 
Kjærlighet 14 23,3 
Utfoldelse 14 23,3 
Arbeid 12 20,0 
Helse 10 16,7 
Trygghet og stabilitet 10 16,7 
Aktivitet 10 16,7 
Materielle goder 8 13,3 
Bosituasjon 8 13,3 
Ferie og fritid 6 10,0 
Andre sitt velvære 5 8,3 
Tourettes syndrom 0 0,0 
Annet 22 36,7 
   

 

 

Denne undersøkelsen fant også at hvor lykkelige personene med Tourettes syndrom 

regnet seg for å være, i stor grad hadde sammenheng med hvor mye psykologisk ubehag de 

opplevde. De informantene som opplevde fravær av psykologisk ubehag ved SCL-8, vurderte 

lykken sin i gjennomsnitt til 4,8, som er på samme nivå som mennesker for øvrig (se tabell 

17). Personene med Tourettes syndrom som hadde et moderat psykologisk ubehag vurderte 

lykken sin i gjennomsnitt til å være midt på skalaen, mens de som hadde et markert 

psykologisk ubehag vurderte lykken til å være lav, og plasserte seg på den nedre enden av 

skalaen.  

Da informantene vurderte hvor lykkelige de regnet seg for å være i forhold til sine 

jevnaldrende, vurderte de seg i gjennomsnitt til 3,8 på en skala fra 1 til 7, mens da de 
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sammenliknet seg med andre med Tourettes syndrom vurderte de seg til 4,8. Informantene 

vurderte den egendefinerte livskvaliteten sin i forhold til andre med Tourettes syndrom til å 

være 4,9 på en tilsvarende 7-punkts skala.  

 
Tabell 15. SWLS i andre undersøkelser.  
 
    

 n gjennomsnitt standardavvik 
Ikke-kliniske utvalg    
Norsk representativt utvalg1 454 24,7 6,3 
Spanske studenter2 727 25,0 6,0 
Nederlandske unge voksne3  1742 26,2 5,7 
Amerikanske collegestudenter I 4 176 23,5 6,4 
Amerikanske collegestudenter II 4 130 24,5 6,3 
Australske studenter5 311 23,3 6,8 
Nepalske studenter5 250 22,1 5,0 
    
Kliniske utvalg    
Personer med depresjonsdiagnose6 191 15,4 - - 
Personer med angstdiagnose6 375 16,6 - - 
OCD6 41 14,1 - -  
Personer med somatiseringsdiagnose6 256 16,4 - - 
Pasienter til psykiatrisk behandling7 487 20,1 7,8 
Klienter i psykologisk privatpraksis4    
   Inntaksgruppe 27 14,4 6,7 
   I etablert behandling 16 18,3 7,1 
    
1Joar Vittersø, personlig kommunikasjon; 2 Extremera & Fernández-Berrocal (2006); 3 Arrindel, Heesin & Feij 
(1999); 4 Pavot & Diener (1993); 5Simpson, Schumaker, Dorahy & Shrestha (1996); 6Meyer, Rumpf, Hapke & 
John (2004); 7Arrindell, van Nieuwenhizen & Luteijn (2001); 8Arrindell, Meeuwessen & Huyse (1991) 

 

 

Informantene med Tourettes syndrom vurderte seg altså til å være omtrent like 

lykkelige som sine jevnaldrende, men at de var mer lykkelige og mer tilfredse med livet enn 

andre med samme diagnose. Selv informantene som hadde et markert psykologisk ubehag 

vurderte lykken i forhold til andre med Tourettes til å være 4,4. De vurderte seg altså til å 

være noe mer lykkelige enn de fleste andre med Tourettes syndrom. Til sammenlikning 

vurderte denne gruppen seg til å være mindre lykkelige enn sine jevnaldrende (3,2 på en 7-

punkts skala).  

Forskning på sosial kognisjon finner at lykkelige mennesker gjennomgående fortolker 

situasjoner og forstår seg selv på måter som gjør at de forblir lykkelige (Lyubomirsky, 2000). 

Taylor og Brown (1988) konkluderte med at folk flest har en selvoppfatning som er preget av 

et ”urealistisk positivt syn på seg selv, overdreven oppfatning av personlig kontroll, og 

urealistisk optimisme” (Taylor & Brown, 1988, s. 194, min oversettelse), et fenomen som 

forfatterne kalte for positive illusjoner. Mennesker som har høye positive illusjoner opplever å 
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være mer tilfredse, er mer opptatt av andres velvære og har mindre psykologiske vansker enn 

personer som ikke viser til de samme positive illusjonene (Taylor & Brown 1988; Taylor, 

Lerner, Sherman, Sage & McDowell, 2003). Derimot gjør deprimerte personer, og personer 

med dårlig selvtillit mer moderate vurderinger av seg selv, og beskriver seg selv og andre på 

liknende måter (Taylor og Brown, 1988).  

 
Tabell 16. Subjective happiness scale i andre undersøkelser 
    

 n gjennomsnitt standardavvik 
Ikke-kliniske utvalg    
Norsk representativt utvalg1 465 4,9 1,05 
Amerikanske collegestudenter I 2 551 4,9 1,07 
Amerikanske collegestudenter II2 372 5,0 1,14 
Lykkelige collegestudenter3 52 6,1 0,37 
Ulykkelige collegestudenter3 57 3,8 0,55 
Spanske collegestudenter4 727 4,8 1,20 
    
1 Joar Vittersø, personlig kommunikasjon; 2Lyubomirsky & Lepper (1999); 3Lyubomirsky, Tucker & Kasri 
(2001); 4Extremera & Ferenández-Berrocal (2006).  

 

 

Funnene i denne undersøkelsen tyder på at når personer med Tourettes syndrom 

sammenlikner seg med jevnaldrende, viser de ikke til de samme positive illusjonene som er 

kjennetegnende for mennesker som regner seg for å være lykkelige. I midlertidig regner 

informantene seg for å være lykkelige enn de fleste andre med Tourettes syndrom. Dette 

gjelder også for de informantene som vurderer seg som mindre lykkelige enn folk flest, og 

som har et markert psykologisk ubehag. De positive illusjonene gjør seg altså gjeldende når 

informantene med Tourettes syndrom sammenlikner seg med andre med samme diagnose.  

Funnene kan tyde på at for informantene med Tourettes syndrom, så har Tourettes 

syndrom den samme funksjonen som sosial referansegruppe som når andre mennesker 

sammenlikner seg med ”folk flest”. Denne undersøkelsen finner i midletidig at tilfredshet med 

livet viser betydelig sterkere sammenheng med hvor lykkelige informantene regner seg for å 

være i forhold til jevnaldrende (r= 0,72, p< 0,01), enn hvor lykkelige de regner seg for å være 

i forhold til andre med Tourettes syndrom (r= 0,30, p< 0,05). 

 Mens informantene vurderte seg til 4,0 på lykke, vurderte informantene livskvaliteten i 

gjennomsnitt til å være 4,9. Undersøkelsen fant at den egendefinerte livskvaliteten ble vurdert 

til å være signifikant høyere enn både lykke og tilfredshet med livet. Personer som ikke var 

tilfredse med livet eller lykkelige, kan allikevel ha syntes at livskvaliteten var god. Kanskje 

kan det være slik at mange av informantene som ikke var lykkelige, allikevel synes at de har 
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klart seg bra på tross av at de har møtt mye motgang. I den psykologiske debatten om 

livskvalitet har det ofte vært hevdet at hva som skal regnes som et godt liv innebærer mange 

flere elementer i tillegg til det å være tilfreds eller å kjenne seg lykkelig (Ryan & Deci, 2001). 

Flere forfattere har hevdet at subjektivt velvære må forstås som relativt uavhengig fra andre 

aspekter som kjennetegner god psykologisk fungering, som for eksempel å ha gode relasjoner 

til andre, eller å føle at en selv har kontroll over livet (Ryff, 1989).  

En annen mulighet er at den spesifikke intervjusituasjonen kan også ha virket inn, da 

informantene vurderte den egendefinerte livskvaliteten. Da informantene vurderte 

livskvaliteten sin, hadde de nettopp beskrevet hva de forstod med begrepet livskvalitet. Dette 

kan ha ført til at informantene akkurat da hadde flere positive assosiasjoner knyttet til livene 

sine enn i det øyeblikket de svarte på hvor tilfredse de var med livene sine og hvor lykkelige 

de var. Schwarz og Strack (1999) hevder for eksempel at de følelsene som personer har i den 

situasjonen da de vurderer livene sine i helhet, spiller en avgjørende rolle.  

 

Beskrivelser og vurderinger av livsområder 

De aller fleste informantene svarte at de hadde venner, at de hadde personer som de regnet 

som fortrolige, og at de hadde mennesker rundt seg som ville hjelpe dem om de fikk store 

personlige problemer. Det var kun et fåtall av informantene som fortalte at de stort sett var 

alene på fritiden. Disse svarene tegner et bilde av at voksne med Tourettes syndrom lever et 

aktivt sosialt liv, og at de ikke er ensomme. Dette er viktig kunnskap med tanke på at mange 

barn med Tourettes syndrom har problemer med sosialt samvær, både på grunn av tics, men 

også på grunn av symptomer på andre tilstander (Leckman & Cohen, 2001).   

 Da informantene vurderte hvor fornøyde de var med relasjoner til venner, vurderte de 

fornøydheten til i gjennomsnitt til å være 5,45 på en 7-punkts skala.  De svarte at de var 

fornøyde med forholdet til de nære vennene, hva de gjorde sammen med andre mennesker 

generelt, og hvor mange venner de hadde. Informantene svarte i gjennomsnitt at de var noe 

mindre fornøyd med evnen til å etablere nære vennskap, uten at det er snakk om en kraftig 

forskjell.  

Undersøkelser på subjektivt velvære, og øvrig litteratur om mental helse påpeker 

viktigheten av gode sosiale relasjoner. Myers (1999) sin oppsummering av litteraturen om 

velvære konkluderer med at vennskap er en av de viktigste bidragsyterne til at folk har det 

bra. Med dette som bakteppe er det overraskende å finne at det ikke var en signifikant 

sammenheng mellom tilfredsheten med sosiale relasjoner og tilfredshet med livet eller lykke. 

Det ble kun funnet en svak til moderat sammenheng med informantenes vurdering av 
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livskvalitet. Denne til dels manglende sammenhengen kan være utslag av at det er en takeffekt 

for vurderingene av tilfredshet med sosiale relasjoner.  

Samtidig kan det tenkes at det er noe ved de sosiale relasjonene til personer med 

Tourettes syndrom, som gjør at sammenhengen mellom tilfredshet med vennskap og de 

helhetlige målene på livskvalitet blir liten. Da informantene ble bedt om å beskrive hvordan 

Tourettes syndrom innvirket på vennskap, mente omtrent to tredjedeler av informantene som 

svarte at Tourettes syndrom hadde en innvirkning. For det første tyder dette på at for mange 

med Tourettes syndrom så har tilstanden en innvirkning på vennskap, men at ikke alle mente 

det; en tredjedel svarte at Tourettes syndrom ikke hadde noen innvirkning. For de personene 

som opplevde at tilstanden hadde innvirkning på vennskap, var svarene i overveiende grad 

negative. Blant informantene som mente at Tourettes syndrom hadde innvirkning, svarte 

omtrent 40 prosent at det at de hadde Tourettes syndrom hadde gjort dem generelt 

tilbakeholdne til andre mennesker, 35 prosent svarte at de opplevde seg som annerledes på en 

negativ måte, eller at de var opptatt av å skjule tics. En mulig forklaring på den lave 

sammenhengen mellom tilfredshet med sosiale relasjoner og de helhetlige målene på 

livskvalitet er at venneforhold hos personer med Tourettes syndrom oppleves som mer 

problematiske enn det gjør hos andre mennesker.  

Relasjonen til partneren var et av de områdene hvor informantene vurderte seg som 

mest tilfredse, med en gjennomsnittlig vurdering på 6,12. I tillegg var sammenhengen med 

tilfredshet med partneren og de overordnede målene på livskvalitet (SWLS; r= 0,458, p< 0,01, 

SHS; r= 0,409, p< 0,01, LK; 0,429, p< 0,01) betraktelig sterkere enn hva den var mellom 

venneforhold og de overordnede livskvalitetsmålene. Dette er i tråd med Myers (1999) sin 

konklusjon om at nære relasjoner er svært viktig for velvære. Informantene som var gift var 

også lykkeligere og mer tilfredse med livet enn informantene som ikke var gift, men denne 

sammenhengen ble ikke funnet når undersøkelsen skilte mellom de som generelt var i et 

forhold, og de som var enslige. En mulig forklaring er at ekteskapsforholdene er bedre enn 

andre parforhold, men det er også mulig at de som er gift var lykkeligere og mer tilfredse med 

livet i utgangspunktet (se Mastekaasa, 1993). En tredje mulighet er at for de med Tourettes 

syndrom blir det ekstra viktig å ha minst én person som de virkelige er trygge på, og som 

kjenner til alle aspektene som fører med å ha tilstanden, Å inngå ekteskap vil for de fleste 

innebære en mer forpliktende og stabil relasjon.  

Tilfredshet med jobben var det enkeltspørsmålet som viste seg å ha sterkest 

sammenheng med alle de overordnede målene på livskvalitet. For tilfredshet med livet var 

sammenhengen r= 0,57 (p< 0,01), for lykke var sammenhengen r=0,563 (p< 0,01) og for 
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egendefinert livskvalitet var sammenhengen r= 0,476 (p< 0,01). Tilfredshet med 

arbeidskollegaene var også et av de enkeltspørsmålene hvor informantene svarte at de var 

mest tilfredse, med et gjennomsnitt på 6,34. Mens det for de andre spørsmålene som regel var 

noen informanter som svarer at de er svært misfornøyde, var det ingen som svarte at de var 

svært misfornøyde med arbeidskollegane (laveste skåre var 3, se tabell 10). Sammenhengen 

mellom jobbtilfredshet og livstilfredshet var på 0,57. En metaanalyse av sammenhengen 

mellom jobbtilfredshet og livstilfredshet med livet fant at den gjennomsnittlige korrelasjonen 

var på 0,35 og at 90 prosent av undersøkelsene rapporterte korrelasjoner mellom 0,41 og 0,47 

(Tait, Youtz Padgett & Baldwin, 1989). Det kan altså synes som at jobben har større 

betydning for personer med Tourettes syndrom enn for folk flest. En mulig forklaring kan 

være at mange med Tourettes syndrom i utgangspunktet ikke har hatt store forventninger til 

det å være i jobb. Mange med Tourettes syndrom opplever skoleproblemer, slik at det å 

lykkes i arbeislivet kan fortone seg som ekstra viktig.   

En annen forklaring kan ligge i forholdet til arbeidskollegaen, hvor informantene alt 

tegnet et positivt bilde. Det var kun en tredjedel av informantene som svarte at de opplevde 

reaksjoner fra kollegaene, men hele to tredjedeler av informantene svarte at de ikke merket 

noen reaksjoner, og mange av reaksjonene var positive. Omtrent halvparten av informanter 

nevnte for eksempel at kollegaene kunne være nysgjerrige på en fin eller uproblematisk måte. 

Samtidig ble det også beskrivelser av negative reaksjoner, for eksempel var det fire 

informanter som opplevde at arbeidskollegaene hadde ledd av dem. Slike forhold kan være 

alvorlige nok for den det gjelder, men helhetsinntrykket er at informantene har gode 

erfaringer med arbeidskollegaene.  

Det var 20 prosent av informantene som svarte at de ikke var i arbeid, noe som kan 

tyde på at arbeidslivet fortoner seg som problematisk for en del, selv om det ikke 

nødvendigvis er det sosiale som spiller inn. Livskvalitetsundersøkelsen til Elstner og 

medarbeidere (2001) fant at omtrent halvparten av personene med Tourettes syndrom svarte 

at tilstanden hadde negativ innvirkning på arbeidslivet, og at 20 prosent svarte at de ikke var i 

stand til å være i jobb på grunn av Tourettes syndrom. Blant informantene i denne 

undersøkelsen svarte omtrent 20 prosent at Tourettes syndrom virket negativt inn ved å ta 

vekk fokus på arbeidsoppgavene, og 15 prosent svarte at de hadde dårlige konsentrasjon som 

følge av å ha Tourettes syndrom.  

Det var en trend til at informantene som ikke var i arbeid vurderte de helhetlige 

målene på livskvalitet til å være lavere enn de som var i arbeid, men det ble ikke funnet 

signifikante forskjeller (for eksempel SWLS; t=1,025, p> 0,05). Øvrige velværeundersøkelser 
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finner at personer som er arbeidsledige er mindre lykkelige enn de som er i arbeid. Samtidig 

er effekten av arbeidsledighet størst i grupper der de fleste har jobb, som har blitt forstått ved 

at det å være uten arbeid da blir oppfattet som et større personlig nederlag (Argyle, 1999). Det 

kan tenkes at personer med Tourettes syndrom i større grad enn andre aksepterer at de er uten 

jobb; at de i mindre grad føler at det har med ”dem” å gjøre, men tilstanden de lever med. 

Stress er i andre undersøkelser beskrevet til å øke symptomnivået hos personer med Tourettes 

syndrom (Jankovic, 1997), og det kan tenkes at for en del med Tourettes syndrom kan det 

være en lettelse å ikke være i arbeid.  

Informantene vurderte seg i gjennomsnitt til å være noe over midt på treet fornød med 

økonomien, som står i kontrast til hva som har blitt funnet i en større europeisk undersøkelse. 

Den europeiske undersøkelsen fant at selv blant fjerdedelen av de som tjente minst svarte 72 

prosent at de var fornøyd eller svært fornøyd med inntekten (i Argyle, 1999). At informantene 

i gjennomsnitt ikke var spesielt fornøyde med inntekten og økonomien, kan allikevel ha en 

naturlig sammenheng med at relativt mange var uten jobb. Undersøkelsen fant at 

informantene som ikke var i jobb var mindre tilfredse med inntekten enn dem som var i jobb 

(t= 2,812, p< 0,01).  

Det ble funnet en signifikant sammenheng mellom de overordende målene på 

livskvalitet og tilfredshet med fritidsaktiviteter. Styrken på sammenhengen for de tre 

overordnede målene var på omtrent 0,40 som er i tråd med hva som er vanlig å finne i øvrig 

litteratur om fritidsaktiviteter og velvære (se Argyle, 1999). Denne litteraturen finner også at 

det er en sammenheng mellom hva folk gjør på fritiden og hvor godt de har det. For eksempel 

er personer som trener som regel mer lykkelige enn personer som ser mye på TV (Argyle, 

1999). Informantene vurderte tilfredshet med fritiden til å være omtrent midt på skalaen. De 

vurderer seg altså ikke som misfornøyde, men mindre fornøyde enn hva de for eksempel er 

med jobben, de sosiale relasjonene og med familieforholdene. En mulighet er at det er noe 

ved det å ha Tourettes syndrom som gjør at fritiden fortoner seg som noe mer problematisk 

enn for folk flest.  

For fritidsaktiviteter ble det i denne undersøkelsen ikke funnet en sammenheng 

mellom målene på livskvalitet og tilfredshet med hvor aktive informantene var, men det ble 

funnet sammenheng med hvor tilfredse informantene var med hvor mye de fikk slappet av 

(SWLS, r= 0,32, p<0,05, SHS; r= 0,38, p< 0,01, LK; 0,30, p< 0,05). Med tanke på at mange 

med Tourettes syndrom opplever vansker med blant annet ADHD og OCD i tillegg til en 

generell indre uro, er det mulig at det å kunne slappe av blir ennå viktigere for denne gruppen 

enn for folk flest.  
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 Tilfredsheten med den personlige sikkerheten og de juridiske forholdene ble i 

gjennomsnitt vurdert til å være høy. Men informantene som bodde på steder med mindre enn 

100000 mennesker mer fornøyde med den personlige sikkerheten enn informantene som 

bodde i byer med mer enn 100000 mennesker. I midlertidig var det ikke slik at informantene i 

de større byene vurderte seg som lite tilfredse med tryggheten, men at for informantene på de 

mindre stedene syntes ikke tilfredshet med trygghet å være et tema, foruten at ”alle” syntes å 

være svært fornøyde med den personlige sikkerheten. Det ble ikke gjort ytterligere analyser 

av sammenhengen mellom tilfredshet med den personlige sikkerheten og de overordnede 

målene på livskvalitet, men det kan være grunn til å tro at hvor tilfredse informantene var med 

den personlige sikkerheten hadde med strukturelle forhold å gjøre. De som bodde i byene var 

mer var for muligheten for å bli utsatt for kriminalitet enn informantene som bodde på mindre 

steder.  

 

Kliniske trekk og overordnede mål på livskvalitet  

Undersøkelsen fant at informantene som hadde minst én sameksisterende diagnose vurderte 

seg til å være mindre tilfredse med livet (t= -3,483, p< 0,01), at de var mindre lykkelige (t= -

3,693, p< 0,01) og at de hadde dårligere selvdefinert livskvalitet enn informantene som ikke 

hadde en sameksisterende diagnose (t= 2,532, p< 0,05).  

 I midlertidig var det mindre klare sammenhenger med type sameksisterende diagnose 

og de overordnede målene på livskvalitet. Informantene som hadde ADHDdiagnose eller 

depresjonsdiagnose var mindre lykkelige enn informantene som ikke hadde disse diagnosene, 

men det var ikke funnet forskjell på tilfredshet med livet eller vurdering av livskvalitet. 

Informantene som hadde OCDdiagnose vurderte seg ikke lavere enn informantene som okke 

hadde OCDdiagnose på noen av de overordnede målene på livskvalitet.  

Undersøkelsen kontrollerte i midlertidig ikke for om disse diagnosene var gjeldende 

nå, eller om informantene kun hadde hatt diagnosene tidligere i livet. Men undersøkelsen 

spurte om informantene opplevde symptomer på andre vansker nå, uavhengig om de hadde 

fått diagnose på disse vanskene. Informantene som sa at de opplevde problemer med 

depresjon vurderte seg som mindre tilfredse med livet (t= 2,128, p< 0,05)og som mindre 

lykkelige (t= 2,871, p< 0,01)enn informantene som ikke hadde problemer med depresjon. 

Utenom dette ble det ikke funnet forskjeller for de overordnede livskvalitetsmålene mellom 

de som opplevde problemer på enten ADHD eller OCD.  
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Figur 3. Overordnede mål på livskvalitet og  
                  sameksisterende diagnose. 
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Selv om det ikke alltid ble funnet signifikante forskjeller var det allikevel en 

gjennomgående tendens til at informantene som enten hadde sameksisterende diagnoser eller 

opplevde problemer med sameksisterende vansker vurderte seg lavere på tilfredshet med livet, 

lykke og livskvalitet (se tabell 11 og 12). Informantene som hadde diagnose på enten ADHD, 

OCD eller depresjon hadde omtrent like lav tilfredshet med livet som grupper med personer 

som er diagnostisert med enten depresjon, angst, OCD eller somatiseringsproblematikk (se 

Meyer et al, 2004 i tabell 15). Funnene fra denne undersøkelsen tyder på at personer med 

Tourettes syndrom som enten har en sameksisterende diagnose, eller som opplever problemer 

med andre tilstander har betydelige psykologiske vansker.  

 Undersøkelsen skilte mellom personer som ikke hadde et psykologisk ubehag, de som 

hadde et moderat psykologisk ubehag, og de som hadde et markert psykologisk ubehag. Som 

allerede nevnt var høyere grad av psykologisk ubehag forbundet med lavere vurderinger av 

tilfredshet med livet, lykke og livskvalitet. De informantene som ikke opplevde psykologiske 

vansker nå vurderte seg også som tilfredse med livet, som at de var lykkelige og at 

livskvaliteten var høy. Dette tyder på at det å ha Tourettes syndrom ikke nødvendigvis er 

forbundet med psykologiske vansker, og at en del med Tourettes syndrom er like lykkelige og 

har like god livskvalitet som andre.  

 Samtidig antyder resultatene at informantene med Tourettes syndrom hadde betydelige 

psykologiske vansker. Da psykologisk ubehag ble målt ved SCL-8 (Fink et al, 2004) var det 

23 prosent av informantene som ikke hadde et psykologisk ubehag, 38 prosent som svarte at 

de hadde et moderat psykologisk ubehag, og 37 prosent som svarte at de hadde et markert 

psykologisk ubehag (se figur 4). Liknende grad av psykologisk ubehag har tidligere blitt 
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funnet blant grupper med ICD-10-diagnose på enten angst, depresjon, somatoforme lidelser 

eller rusavhengighet (Fink et al, 2004). Da det samme målet på psykologisk ubehag ble brukt 

på å studere personer som var til behandling for muskulære lidelser (Jørgensen, Fink & 

Olesen, 2000), hadde denne gruppen et lavere psykologisk ubehag enn både gruppen med 

ICD-10diagnoser (Fink et al, 2004), og informantene med Tourettes syndrom. 

  
Figur 4. Grad av psykologisk ubehag hos personer med Tourettes 
                          syndrom og i andre kliniske grupper, målt ved SCL-8.  
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Informantene i undersøkelsen til Fink og medarbeider (2004) var valgt ut på bakgrunn 

av at de var til behandling i enten en allmenn indremedisinsk avdeling, eller at de var til 

behandling for nevrologiske problemer. Disse informantene var altså ikke til behandling for 

psykologiske problemer, men sammenliknet med informantene med Tourettes syndrom var 

det flere som hadde et markert psykologisk ubehag. Selv om det er vanskelig å si noe sikkert 

om hvor alvorlighetsgraden til de psykologiske vanskene til informantene med Tourettes 

syndrom, er det grunn til å tro at en betydelig andel av informantene med Tourettes syndrom 

kvalifiserte til diagnoser på affektive lidelser.  

 Blant informantene med Tourettes syndrom var det altså mange som fortalte at de 

hadde problemer med angst, depresjon, ADHD eller OCD. Disse funnene er i tråd med for 

eksempel Robinson (2000) som konkluderer med at Tourettes syndrom er forbundet med en 
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rekke andre former for psykopatologi. Informantene i denne undersøkelsen skilte seg i 

midlertidig ut ved hvordan ticsfrekvensen hadde utviklet seg i løpet av livet. Mens andre 

undersøkelser konkluderer med at alvorligheten av tics går ned ved økende alder (Jankovic, 

2001; Leckman & Cohen, 2001), var det kun en tredjedel av informantene i denne 

undersøkelsen som svarte at de i løpet av livet hadde fått mindre tics. Sannsynligvis henger 

dette sammen med hvordan informantene var rekruttert. Informantene hadde enten på et 

tidspunkt vært til konsultasjon ved Norsk kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og 

narkolepsi (NK), eller de var medlemmer av Norsk Tourette forening. Det er grunn til å tro at 

de som i voksen alder oppsøker hjelp for symptomene, eller som er medlem i 

tourettesforeningen opplever et relativt høyt symptomnivå, og undersøkelsen har 

sannsynligvis ikke intervjuet personer med Tourettes syndrom som er rammet i liten grad.  

 Selv om en del av informantene har vært i kontakt med NK, er ikke dette det samme 

som å si at disse informantene er i behandling for Tourettes syndrom. Noen kan for eksempel 

kun ha vært inne for å få en kortere veiledning. Informantene er altså ikke rekruttert fra en 

klinisk setting, og det er mulig at målene på livskvalitet ville vært lavere med et slikt 

rekrutteringsgrunnlag.  

 

Definisjoner på livskvalitet 

Hensikten med å spørre informantene om hva de forstod med begrepet livskvalitet var todelt. 

For det første ønsket undersøkelsen å finne ut om informantenes definisjoner av livskvalitet 

var likt det andre folk svarer. På den ene siden ble det sett på som sannsynlig at livskvalitet 

omfatter så vidt allmenmenneskelige temaer at det å leve med en tilstand som Tourettes 

syndrom ikke ville gjøre seg gjeldende. På den andre siden var det sett på som mulig at en 

tilstand med Tourettes syndrom griper inn i så mange arenaer av livet, at forståelsen av 

livskvalitet ville skille seg fra de som ikke har tilstanden.   

 For det første syntes det ikke som at informantene med Tourettes syndrom definerte 

livskvalitet på måter som bar preg av at de hadde tilstanden (se tabell 16). Den vanligste 

referansen var til affektivt velvære, som omhandlet utsagn som ”å trives” eller ”å ha det bra”. 

Intuitivt virker dette som noe som folk flest også ville sagt var viktig. Riktig nok er ikke dette 

aspektet nevnt i andre undersøkelser, men sannsynligvis kommer dette av spørsmålsstillingen. 

For eksempel spurte Sastre (1999) enten om ”hva betyr velvære for deg?” eller ”hva skal til 

for at du har det bra?” Å svare med noe som minner om affektivt velvære blir da kanskje 

unødvendig.   
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 Nest etter affektivt velvære kom referanser til venner og familie, som er de som oftest 

blir nevnt når folk blir spurt om hva som skal til for at de skal ha det bra (Næss et al, 2001; 

Sastre 1998). Sosiale relasjoner virket å ha være like betydningsfullt for informantene med 

Tourettes syndrom som for alle andre. Økonomisk trygghet kom relativt høyt opp, som i 

utgangspunktet kan synes å være i motsetning til det som gjennomgående blir funnet i andre 

undersøkelser (Næss et al, 2001). I midlertidig svarte informantene økonomisk trygghet, ikke 

å ha så mye penger som mulig. Det er rimelig å anta at å ha penger nok til å dekke utgiftene er 

noe som regnes som viktig av andre.  

 Det var ingen informanter som hadde livskvalitetsdefinisjonene med referanser til 

Tourettes syndrom. Dette kan komme av at kodingen av svarene var lite sensitive for disse 

aspektene, men mest sannsynlig er det at Tourette syndrom rett og slett ikke inngikk i 

informantenes definisjon av livskvalitet. Det kan synes som at livskvalitet er et begrep som 

fanger opp såpass allmennmenneskelige temaer at Tourettes syndrom ikke gjorde seg 

gjeldende i informantenes definisjoner. Når folk flest svarer på hva de forstår med lykke eller 

livskvalitet er det rimelig å anta at de da tenker på noe som er positivt, mer enn fravær av 

problemer. Dette kan være en ytterligere årsak til at referanser til Tourettes syndrom ikke ble 

nevnt.  

 

Begrensninger ved undersøkelsen  

Datamaterialet i oppgaven består stort sett av korrelasjoner og gruppesammenlikninger. Dette 

gjør at undersøkelsen ikke har vært i stand til å lage hypoteser om årsaksrekkefølger i forhold 

til livskvalitet, noe som kunne blitt gjort i en longitudinell undersøkelse.  

 Da intervjuet ble utformet var det med hensikt å fange opp bredden i livsområdene, 

noe som har gjort det vanskeligere å gå i dybden på en del temaer. Undersøkelsen kunne også 

ha hatt mål på psykologisk ubehag som var grundigere testet. SCL-8 var kun brukt i noen få 

undersøkelse, noe som gjorde sammenlikningsgrunnlaget vanskelig.  Det er også en 

begrensning at YGTSS- registreringene ikke var ferdige mens oppgaven ble skrevet. Dette 

gjorde at det ikke kunne gjøres analyser på livskvalitetsmål i forhold til alvorlighetsgraden av 

Tourettes syndrom.  

 

Konklusjon 

Da informantene vurderte tilfredshet med livet og lykke, fant oppgaven at de vurderte seg som 

å være betydelig mindre tilfredse med livet og betydelig mindre lykkelige enn det som har 

blitt funnet på et norsk representativt utvalg, og i forhold til samtlige andre undersøkelser som 
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er gjort på enten studenter eller andre normalpersoner. Informantene med Tourettes syndrom 

vurderte seg omtrent som like tilfredse med livet og lykkelige som personer som har diagnose 

på en affektiv lidelse 

 Informantene vurderte seg til å omtrent like lykkelige som sine jevnaldrende, og som 

lykkeligere enn de fleste andre med Tourettes syndrom. Det kan synes som at når voksne med 

Tourettes syndrom vurderer hvor lykkelige de er i forhold til sine jevnaldrende, så viser de 

ikke til den samme selvhevdende selvoppfattelse som personer som regner seg som lykkelige. 

I midlertidig viste informantene med Touretts syndrom den selvhevdende tendensen seg da de 

sammenliknet seg med andre med samme diagnose  

 Mens informantene i gjennomsnitt vurderte seg lavt på de overordnede målene på 

livskvalitet, vurderte de seg gjennomgående på den øvre delen av skalaen da de vurderte hvor 

tilfredse de var med de enkelte livsområdene. Det var ingen livsområder hvor informantene 

vurderte seg til å være utilfreds. Informantene vurderte seg i gjennomsnitt til å være mest 

fornøyd med den personlige sikkerheten, fulgt av tilfredshet med arbeid. Informantene 

vurderte seg som minst tilfredse med økonomien og med fritidsaktiviteter. Tilfredshet med 

familieforhold og med arbeid var de livsområdene som viste sterkest sammenheng med de 

overordnede målene på livskvalitet.  

 Da informantene ble spurt om hva de forstod med livskvalitet, var det vanligste svaret 

å ha det bra eller trives, fulgt av venner og familie. Informantenes definisjoner av livskvalitet 

inneholdt ingen referanser til det å Tourettes syndrom, og var for øvrig i tråd med andre 

undersøkelser som spør folk om hva som er viktig for de skal ha det bra.  
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Om intervjuet 

 
 
Intervjuet består av fire deler:  
 
Del A er deskriptiv og tar sikte på å fange opp objektive indikatorer på livskvalitet gjennom å 
kartlegge informantenes deltakelse på ni vanlige livsområder.  
 
Del B har som formål å beskrive informantenes vanlige emosjonelle tilstand. 
 
Del C tar sikte på å måle subjektive indikatorer på livskvalitet gjennom å kartlegge 
informantenes vurderinger av ulike aspekter ved sin egen livssituasjon og livskvalitet i ulike 
faser av livet (barnealderen, ungdomsalderen, tjueårene, tredveårene, førtiårene og femtiårene, 
avhengig av informantens alder).  
 
Del D har som mål å få informasjon om informantenes symptomer knyttet til Tourette-
syndrom og sameksisterende tilstander, og hvilken betydning de har for livskvaliteteten til 
informantene. Denne delen søker også å få innsikt i informantenes positive 
mestringsstrategier og hvilken nytte de har hatt av ulike former for behandling.  
 
Intervjuguiden bygger i stor grad på eksisterende intervjuguider og sjekklister. Disse er 
oppgitt i kildehenvisningene etter hver del av intervjuguiden. 
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Instruksjoner 
 

 

Til intervjueren  
Intervjuet består av en semistrukturert del og av en del skjemaer som informatene skal fylle 
ut. Intervjuguiden er ment som et hjelpemiddel for å få med opplysninger om de temaområder 
som er målet for undersøkelsen. Alle skjemaene for selvutfylling er strukturerte, har ferdige 
svarkategorier eller skalaer.  
 
# Tegnet # indikerer at informanten selv skal fylle ut skjemaet.  
 
* Spørsmål merket * er hentet direkte fra normerte kartleggingsinstrumenter og skal 

stilles nøyaktig slik de er skrevet.  
 
Ellers er intervjueren friere til å formulere spørsmålene som dekker de ulike temaene. 
Intervjuet starter med generell instruksjon til den som blir intervjuet, og har i tillegg 
innledninger til de ulike temaene og temaskiftene under veis (tekst i kursiv leses høyt av 
intervjueren). Intervjuet bør gjennomføres i sin tenkte rekkefølge på grunn av mulige effekter 
av rekkefølge og tretthet. Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) blir gjennomført av 
erfaren kliniker. Resten av intervjuet bør i sin helhet gjennomføres av den samme personen.  
 
 
Til den som blir intervjuet  
I dette intervjuet vil vi gjerne ha din beskrivelse av livet ditt, hvordan du lever og har det. Du 
vil bli spurt om mange ulike ting. I den første delen vil du bli bedt om å beskrive ulike sider 
ved din livssituasjon. Vi er opptatt både av det du opplever som bra og det du opplever som 
mindre bra ved livet ditt, og hva du synes er greit og hva du synes er vanskelig. Du vil også 
bli bedt om å fylle ut noen skjemaer om deg selv og hvordan du har det. I den andre delen av 
intervjuet blir du spurt mer spesielt om Tourette-syndrom og hva slags erfaringer du har i 
forhold til å leve med Tourette- syndrom.  
 
Det er viktig å understreke at det er dine opplevelser og oppfatninger vi er interessert i, og 
ikke det du kan ha hørt fra andre eller lest om. Du velger selv hvor mye du ønsker å fortelle. 
 
Intervjuet vil bli tatt opp på lydbånd. 
 
Du kan selv bestemme tempoet i intervjuet. Vi kan ta pause når du trenger det, vi kan hvile 
eller gå en liten tur. Du må gjerne stå eller gå litt rundt mens du snakker om du føler behov for 
det. 
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A) BESKRIVELSE AV NI LIVSOMRÅDER 

 

A.1: Personopplysninger 
 
 
Først vil jeg gjerne vite noen faktaopplysninger om deg. 

1.1. Alder  

1.2. Bosted 

1.3. Etnisk bakgrunn 

1.4. Oppvekstland  

 
A.2: Boligsituasjon 
 
Nå kommer jeg til å stille deg noen spørsmål om hvordan du bor. 

2.1. Type bolig. 

2.2. Bor alene/sammen med noen, hvem informanten eventuelt bor sammen med.  

2.3. Når informanten flyttet hjemmefra og hva slags bomønster informanten har hatt siden.   

 
A.3: Arbeid og skole 
 
Nå vil jeg gjerne vite litt om din skolegang og arbeidserfaring.  

3.1.  a) Hva slags utdanning har du? 

            b) Har du noen gang begynt på en utdanning uten å fullføre? 

3.2.  *Har du gått på skole eller studert i løpet av det siste året? Hvis ja, hva slags? 

3.3.  *Har du vært i arbeid i løpet av det siste året? Arbeider du nå? 

Hvis ja på 3.5 stilles 3.6-3.8: 

3.4.  *Hva slags arbeid er det du har for tiden? 

3.5.  *Hvor mange timer i uken jobber du vanligvis? 

3.6.  *Hva er inntekten din per måned fra denne jobben? 
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A.4: Familieforhold 
 
Nå vil jeg spørre deg litt om familien din. 

4.1.  *Hva er sivilstanden din? 

4.2.  *Har du barn? Hvor mange? 

4.3.  Hvor ofte har du kontakt med foreldrene dine?  

4.4.      Hvor ofte har du kontakt med søsken? 

4.5.  På hvilken måte har du kontakt med disse personene? 

4.6.  Har du kontakt med andre av dine slektninger? Hvem og hvor ofte? 

 
A.5: Sosiale relasjoner 
 
Nå vil jeg spørre deg noen spørsmål om andre mennesker i livet ditt,  

det vil si mennesker du ikke er i familie med. 

5.1.  Har du kjæreste eller ektefelle?  

Hvis ja:   

a)  Hva setter du spesielt pris på ved denne personen?  

b)  Hva skulle du ønske deg mer av i forholdet til denne personen? Mindre av? 

5.2.  * a) Har du noen som står deg nær, og som du kan snakke fortrolig med? 

Hvis ja:  

            *b) Hvor mange fortrolige har du? 

            *c)Hvor mange står deg så nær at du kan regne med dem hvis du får store personlige 

problemer (regn også med nærmeste familie)? 

5.3.  Hvor ofte gjør du noe sammen med eller har annen form for kontakt med en venn? 

5.4.  Hvordan vil du kategorisere de personene du betrakter som nære venner? Er det 

barndomsvenner, studievenner, arbeidskollegaer eller annet? 

 

5.5.  Alt i alt, hva setter du spesielt pris på med dine nærmeste venner? 
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5.6.  Hva kunne du ønske deg mer av i forhold til nære venner? Mindre av? 

5.7.  Alt i alt, hva tror du selv at du bidrar med i nære vennskap? 

5.8. Hva kunne du ønske at du kunne bidra med i større grad? Mindre grad? 

 

A.6: Aktiviteter i dagliglivet 
 
Jeg er nå interessert i hvordan du tilbringer fritiden din.  

6.1.  Hva gjorde du i fritiden din forrige uke? 

6.2.  Hvilke personer tilbringer du mest tid med i fritiden? 

6.3.  Hvor ofte er du sammen med disse personene? 

6.4.  Hva gjør du sammen med disse personene? 

6.5.  Hvordan skulle du ønske at fritiden din var annerledes? 

 
 

.7: Religion og livssyn A
 
Nå kommer noen få spørsmål om livssyn og religion.  

7.1.  *Har du et livssyn eller en religion?  

7.2.  Hvor ofte deltar du i aktiviteter knyttet til dette? 

7.3.  På hvilke måter har religion eller livssyn innvirkning på livet ditt? 
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A.8: Økonomi 
 
Nå kommer noen spørsmål om penger. 

8.1.  I løpet av det siste året, hva har vært dine inntektskilder eller kilder til økonomisk 

tilskudd? 

8.2.  *Hvor mye penger mottok du totalt i løpet av siste måned fra alle disse kildene? 

8.3.  Hvis vi ser tilbake på det siste året, har du stort sett hatt penger til å dekke dine 

utgifter? 

 
 
A.9: Juridiske forhold og personlig sikkerhet 
 
Nå kommer et par spørsmål om juridiske forhold og din sikkerhet. 

9.1.  *I løpet av året, har du vært utsatt for:  

a) voldelige overgrep, slik som overfall, voldtekt eller ran?  

b) andre typer kriminalitet, slik som innbrudd, tyveri eller bedrageri? 

9.2.  *Har du selv vært arrestert eller innbrakt av politiet pga lovbrudd det siste året? 
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Kildehenvisninger til del A  
 
 
Del Spm.  Navn Kildeoversikt Spesifisering 
A1 1.1-1.3 Lancashire Quality of Life 

Scale, del 1. 
Stubrud, 1997  Selvkonstruert 

A2 2.1-2.3 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del C,  
(Norsk oversettelse)  

Melle, 1996. 2.3 er 
selvkonstruert 
utgave av C3  

A3 3.2-3.6 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del H.  

Melle, 1996 Originalt 

A4 4.1-4.2 Lancashire Quality of Life 
Scale, del 9 

Stubrud, 1997 Originalt 

A4 4.3-4.5 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del E, spm 1 og 2 

Melle, 1996 Selvkonstruert 

A5 5.2 Levekårsundersøkelsen 2005  Originalt 
A5 5.8 Lehmans Livskvalitets-

intervju, del F 
Melle, 1996 Selvkonstruert 

A6 6.1 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del D 

Melle, 1996 Selvkonstruert 

A7 7.1-7.2 Lancashire Quality of Life 
Scale, del 5 

Stubrud, 1997 7.1 original til 
5.1, 7.2 
Selvkonstruert 
utgave 5.2 

A8 8.1-8.3 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del G 

Melle, 1996 8.1,8.3 selv-
konstruerte, 8.2 
originalt 

A9 9.1-9.2 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del I 

Melle, 1996 Originalt 

 
Spørsmål som ikke er spesifisert i kildelisten er selvlaget. 
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B) BESKRIVELSE AV EMOSJONELLE FORHOLD 
 
 
# Det blir nå et lite avbrekk i samtalen. Jeg er nå interessert i hva slags følelser som preger 
deg i din livssituasjon, sånn til vanlig. Dette skjemaet har listet opp en rekke ulike 
følelsestilstander. Sånn til vanlig, hvor ofte opplever du de følelsene som er listet opp 
nedenfor? Det er en skala for hver følelse, fra 1 (aldri) til 7 (hele tiden). Sett ring rundt det 
tallet som passer best for hver av de 18 følelsene. 
 
 
 
Vanligvis føler jeg 
meg:  

 
Aldri 

      
Hele 
tiden 

1. Glad 1 2 3 4 5 6 7 

2. Lykkelig 1 2 3 4 5 6 7 

3. Tilfreds 1 2 3 4 5 6 7 

4. Redd 1 2 3 4 5 6 7 

5. Skremt 1 2 3 4 5 6 7 

6. Nervøs 1 2 3 4 5 6 7 

7. Engasjert 1 2 3 4 5 6 7 

8. Inspirert 1 2 3 4 5 6 7 

9. Interessert 1 2 3 4 5 6 7 

10. Sint 1 2 3 4 5 6 7 

11. Frustrert 1 2 3 4 5 6 7 

12. Irritert 1 2 3 4 5 6 7 

13. Trist 1 2 3 4 5 6 7 

14. Nedfor 1 2 3 4 5 6 7 

15. Bedrøvet 1 2 3 4 5 6 7 

16. Oppmerksom 1 2 3 4 5 6 7 

17. Konsentrert 1 2 3 4 5 6 7 

18. Overrasket 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Kildehenvisninger til del B  
Del Spm.  Navn Kildeoversikt Spesifisering 
B  Basic Emotions Trait Test 

(BETT) pluss 3 surprise 
items 

Vittersø, Dyrdal & 
Røysamb, 2005 

Originalt 
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C) INFORMANTENES VURDERINGER 
 
 
Til nå har du beskrevet hvordan situasjonen din er på ulike områder av livet. Nå vil jeg be 
deg vurdere hvor fornøyd du er med ulike aspekter ved disse områdene som du nettopp har 
beskrevet.  
 
Informanten blir vist vedlegg med vurderingsskala.  
 
Her er en skala fra 1-7, der 1 er svært misfornøyd, 4 er verken misfornøyd eller fornøyd, og 7 
er svært fornøyd. Jeg vil at du bruker denne skalaen når du svarer på de neste spørsmålene.  
 
Vurderingsspørsmål stilles i følgende form:  
 
Hvor fornøyd er du med___, vil du si at du er misfornøyd, fornøyd eller verken fornøyd eller 
misfornøyd? Når informanten svarer fornøyd eller misfornøyd, graderes svarene ved å spørre:  
Vil du si at du er litt, middels eller svært misfornøyd/fornøyd?  
 

Svært 
misfornøyd 

 
1 

Middels 
misforn. 

 
2 

Litt 
misforn. 

 
3 

Verken 
fornøyd 

eller 
misfornøyd 

4 

Litt 
fornøyd 

 
5 

Middels 
fornøyd 

 
6 

Svært 
fornøyd 

 
7 
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C.1. Boforhold 
 
Hvor fornøyd er du med: 

1.1 *Boforholdene der du bor nå? 

1.2 *Tanken på å bli boende der du bor nå over lengre tid?  

 
 
C.2. Arbeid og skole 
 
Hvor fornøyd er du med 

Dersom studerer nå: 

2.1.  *Å være skoleelev/student? 

2.2.  *Skolen/studiestedet du går på? 

2.3.  *De andre elevene/studentene på din skole/studiested? 

Dersom i arbeid nå: 

2.4.  *Jobben din? 

2.5.  *Hva du tjener på jobben din? 

2.6.  Dine arbeidskolleger?  

 
 
C.3. Familieforhold 
 
Hvor fornøyd er du med: 

3.1.  Hvordan forholdet mellom deg og dine foreldre i det store og hele? 

3.2.      Hvordan er forholdet mellom deg og dine søsken? 

3.3.  Hvor mye kontakt du har med familie og slektninger? 

3.4.  Sivilstanden din? 

3.5.      Forholdet til din kjæreste, ektefelle eller partner? 

3.6.      Forhold til eventuelle egne barn eller stebarn? 
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C.4. Sosiale relasjoner 
 
Hvor fornøyd er du med: 

4.1.  Det du gjør sammen med venner? 

4.2.  Hvor mye tid du tilbringer sammen med andre mennesker? 

4.3.  Antall nære venner du har? 

4.4.  Kvaliteten på dine nære vennskap? 

4.5.  Din evne til å bli kjent med nye mennesker? 

4.6.  Din evne til å etablere nære vennskap? 

 
 
C.5. Aktiviteter i dagliglivet 
 
Hvor fornøyd er du med: 

5.1.  Måten du tilbringer fritiden på? 

5.2.  Hvor aktiv du er? 

5.3.  Hvor mye du får slappet av? 

5.4.#Her har jeg to skjemaer som jeg ønsker at du fyller ut. Det ene handler om hvordan du 

opplever en typisk situasjon i fritiden din, det andre om hvordan du tenker deg en ideell 

fritidssituasjon. Sett ring rundt det tallet som passer best for hvert ordpar 

(intervjupersonen får utdelt Flow Simplex, a og b).  
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C.6. Religion og livssyn 
 
Nå kommer et spørsmål der jeg vil at du vurderer på den samme skalaen fra 1-7, men der 1 

betyr ”i svært liten grad” og 7 ”betyr i svært stor grad”.  

6.1.  Hvor viktig vil du si at religion er for livet ditt? 

 
 
C.7. Økonomi 
 
Hvor fornøyd er du med: 

7.1       *Inntekten din? 

7.2        *Hvor god råd du har? 

7.3        *Hvor mye penger du har til å bruke på fornøyelser? 

 
 
C.8. Juridiske forhold og personlig sikkerhet 
 
Hvor fornøyd er du med: 

8.1       *Hvor trygt det er å ferdes i ditt nabolag? 

8.2. *Hvor trygt det er der du bor? 

8.3. *Din beskyttelse mot overfall eller tyveri? 
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Kildehenvisninger til del C1-C8 
 
 
Del Spm.  Navn Kildeoversikt Spesifisering 
C1 1.1-1.2 Lehmans Livskvalitets-

intervju, del C4, a og b.  
Melle, 1996 Originalt 

C2 2.1-2.5 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del H5 

Melle, 1996 Originalt 

C3 3.1 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del 3b 

Melle, 1996 Selkonstruert 

C3 3.2-3.3 Lancashire Quality of Life 
Scale, del 9.6-9.7 
 

Stubrud, 1997 Selvkonstruert 

C4 4.1-4.3 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del F 

Melle, 1996 Selvkonstruert 

C5 5.1-5.3 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del D3 

Melle, 1996 Selvkonstruert 

C5 5.4 Flow Simplex, a og b Vittersø, 2004 Originalt 
C7 7.1-7.3 Lehmans Livskvalitets-

intervju, del G5 
Melle, 1996 Originalt 

C8 8.1-8.3 Lehmans Livskvalitets-
intervju, del I3 

Melle, 1996 Originalt 

 
Spørsmål som ikke er spesifisert i kildelisten er selvlaget. 
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C.9. Vurderingsskjema 
 
# Det blir nå et nytt lite avbrekk i intervjuet. Jeg har noen små avkrysningsskjema som du skal 
fylle ut selv. Jeg ønsker at du angir svarene dine på en 7-punktsskala der 1 er ”helt uenig” og 
7 er ”helt enig”. 4 er verken enig eller uenig. Bruk den tiden du trenger.  
 
Informanten får utdelt ett skjema av gangen:  
 
9.1.  Tilfredshet: Satisfaction With Life Scale (SWLS), norsk utgave. 
 
9.2.  Livsløpstilfredshet: Selvkonstruert skjema.  
 
9.3. Mestringstro: Cloninger’s Temperament and Character Inventory (CTCI):  
 Low self efficacy.   
 
9.4.  Sosial trygghet: Cloninger’s Temperament and Character Inventory: Social 

discomfort. 
 
9.5.   Lykke: Subjective Happiness Scale (SHS).  
  
9.6.  Utfordring: The Work Preference Inventory: Challenge (WPI-C).  
 
 
Kildehenvisninger til del C9 
 
 Tilfredshet Satisfactionith life scale (SWLS) Pavot & Diener, 1993 
Livsløpstilfredshet  Selvkonstruert 
 Lykke Subjective happiness scale + ett 

selvkonstruert spørsmål.  
Lyubomirsky & Lepper, 1997 

 Mestringstro  
(self effiacy) 

Cloninger’s TCI: low self efficacy  http://ipip.ori.org/ 

 Sosial trygghet Cloninger’s TCI: social discomfort   http://ipip.ori.org/ 
Utfordring The work preference inventory: 

challenge 
Amabile, Hill, Hennesey & 
Tighe,1994 
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D) INFORMANTENES SYMPTOMER 
 
Denne siste delen av intervjuet søker informasjon om dine symptomer og erfaringer du har 
knyttet til det å ha Tourette-syndrom og eventuelle tilleggsvansker.  
 
D1. Sykdomsforløp  
 
Først har jeg noen få spørsmål om tilstedeværelsen av tics har vært hos deg.  

1.1      Alder da du først fikk tics. 

1.2.  Hva slags tics hadde du først? 

1.3      Hvordan har type tics endret seg over tid? 

1.4.  Hvordan har mengde tics endret seg over tid? 

1.5.  Hvor gammel var du da du fikk Tourette-diagnose.  

1.6.  a) Hvilken betydning hadde det for deg å få diagnosen? 

            b) Hvilken betydning tenker du det kan ha hatt for din familie? 

1.7. Da du fikk diagnosen, ble du da samtidig informert om hva den innebar? 

1.8. Føler du at du vet nok om Tourette Syndrom? 

1.9. Er det andre i familien som har tics, Tourette-syndrom eller andre tilstander? 

 
 
( D2. Tilstedeværelsen av tics )  
-egen undersøkelse uavhengig av intervjuet.  
 
Informanten blir informert om at registrering og vurdering av ticsene vil bli foretatt av lederen 
for NK for ADHD, Tourette-syndrom og Narkolepsi, Gerd Strand. Dette gjøres fortløpende. 
Vurdering foretas ved hjelp av Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS), som kartlegger 
henholdsvis nå og verste periode. I tillegg blir informantene bedt om å angi om de har har 
hatt  ticset på et aller annet tidspunkt (hvis ikke nå og ikke verste). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16



 
D3. Sameksisterende tilstander  
 
3.1.  Mange med Tourette-syndrom har også andre vansker. Det er veldig vanlig med 

tvangstanker og tvangshandlinger, som også kalles OCD, og symptomer på ADHD, 
men det kan også være andre ting.  

 
a) Jeg lurer på hvordan dette er i ditt tilfelle. Har du noen gang hatt eller har du noen av 
disse problemene?   
 
b) Har du fått andre diagnoser enn Tourette Syndrom? 
 
c)Er andre diagnoser blitt diskutert med fagpersoner uten at du har fått diagnosene? 
 
d) Har du selv lurt på om du har hatt symptomer på andre diagnoser enn de du formelt har 
fått?                                      
 
 
3.2. SØVN: 
 
           Søvn kan være viktig for hvordan man har det. Noen med Tourette-syndrom opplever 

søvnforstyrrelser. 
  
3.2.1.  Opplever du søvnvansker? Eventuelt hva slags (innsovningsvansker, hyppig 

oppvåkning, tidlig oppvåkning?) 
 
3.2.2. Hvordan er din søvn nå for tiden? 
 
3.2.3. Hva tenker du er medvirkende til at du for tiden sover som du gjør? (Tics eller annet? 

Positive forhold ved god søvn?) 
 
3.2.4.   Hvordan blir du påvirket av dine søvnvaner? 
 
SELVSKADING OG AGGRESJON: 
 
3.3.   Noen med Tourette Syndrom kan ha problemer med selvskading. Har du noen gang med 

vilje påført deg selv smerte eller skadet deg selv? 
 
3.4.  a) Har du noen ganger hatt tanker om selvmord? 
 
        b) Har du noen gang prøvd å ta livet ditt?  
 
3.5.  Hvordan er det for deg å kontrollere sinne eller aggresjon? 
 
D4. Psykopatologi  
 
4.1.  # Her har jeg et nytt skjema som jeg vil be deg fylle ut. Dette skjemaet ber deg svare 
på i hvilken grad du opplever ulike psykiske og  fysiske plager. Jeg lurer på hvordan dette er 
for deg nå for tiden. Informanten fyller ut SCL8 (vedlegg). 
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D5. Behandling  
 
Det finnes mange ulike typer behandling som kan gis for å redusere tics og andre symptomer 
som ofte følger med Tourette-syndrom. Jeg vil nå spørre deg noen spørsmål om hva slags 
oppfølging og behandling du har fått, og dine erfaringer med dette.  
 
5.1. MEDIKAMENTELL BEHANDLING:  
 
En av disse behandlingsmåtene er bruk av medisiner. Nå vil jeg gjerne spørre deg om din 
bruk og erfaring med medisiner.  
 
5.1.1.  Får du på noen medisiner nå? - I så fall hvilke? 
 
5.1.2.  Hvis ja - hvor viktig vil du si at medisinerer er for hvordan du har det på en skala fra 

1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.1.3.  Har du fått andre medisiner tidligere? 
 
5.1.4.  Hvis ja - hvor viktig vil du si at disse medisinene var for hvordan du hadde det på en 

skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.1.5.  Er det noen medisiner du har hatt spesielt god erfaring med? 
 
5.1.6.  Er det medisiner du har hatt spesielt dårlig erfaring med? 
 
 
5.2. PSYKOLOGISK, MANUELL OG ERNÆRINGSMESSIG BEHANDLING:  
 
Det finnes også andre former for behandling og hjelp, som mennesker både med og uten 
Tourette-syndrom kan søke i perioder av livet når det er nødvendig. Nå vil jeg gjerne spørre 
deg litt om hvordan dette har vært og er for deg.  
 
5.2.1. Får du nå eller har du tidligere fått noen form for psykologisk behandling for  

Tourette-syndrom eller sameksisterende tilstander? Hvilke former for behandling? 
 
5.2.2. Hvis ja - hvor viktig vil du si at den psykologiske behandlingen har vært  for hvordan 

du har det i dag på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært 
viktig)? 

 
5.2.3.  Er det noen psykologiske behandlingsmåter du har spesielt god erfaring med? 
 
5.2.4.  Er det psykologiske behandlingsmåter du har spesielt dårlig erfaring med? 
 
5.2.5. Får du nå eller har du tidligere fått noen form for manuell behandling, for eksempel 

fysioterapi, kiropraktikk eller akkupunktur, for vansker forbundet med Tourette-
syndrom eller sameksisterende tilstander? Evt hvilke?  

 
5.2.6.  Er det noen manuelle behandlingsformer du har spesielt god erfaring med? 
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5.2.7.  Er det noen manuelle behandlingsmåter du har spesielt dårlig erfaring med? 
 
5.2.8.  Har du nå eller har du tidligere fått noen form for vitaminer, diett eller andre typer 

ernæringsmessig behandling for vansker forbundet med Tourette-syndrom eller 
sameksisterende tilstander? Evt hvilke? 

 
5.2.9. Hvis ja - hvor viktig vil du si at den ernæringsmessige behandlingen har vært  for 

hvordan du har det i dag på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 
er svært viktig)? 

 
5.2.10. Er det noen ernæringsmessige behandlingsformer du har spesielt god erfaring med? 
 
5.2.11. Er det noen ernæringsmessige behandlingsformer du har spesielt dårlig erfaring med? 
 
 
 
 
 
5.3. KONTAKT MED HJELPEAPPARAT NÅ: 
 
Mange med Tourette-syndrom er i perioder av livet i kontakt med ulike deler av 
hjelpeapparatet. Nå vil jeg spørre deg om hvordan dette er for deg. 
 
5.3.1. a) Hvor ofte er du i kontakt med din fastlege? 
 
b) Hvor viktig vil du si at kontakten med din fastlege er for hvordan du har det på en skala fra        
1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.3.2.   a) Er du i kontakt med habiliteringstjenesten nå? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med habiliteringstjenesten er for hvordan du har 
det på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.3.3.  a) Er du i kontakt med voksenpsykiatrien (VOP) nå? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med voksenpsykiatrien er for hvordan du har det 
på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.3.4.  a) Er du i kontakt med nevrolog? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med nevrolog er for hvordan du har det på en 

skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.3.5.  a) Er du i kontakt med andre hjelpeinstanser? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med andre hjelpeinstanser er for hvordan du har 
det på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
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5.3. (forts.) KONTAKT MED HJELPEAPPARAT I OPPVEKSTEN: 
 
 
5.3.6. a) Var du i oppveksten i kontakt med skolelege eller helsesøster da du gikk på skolen? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med skolelege eller helsesøster har vært for 

hvordan du har det i dag på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 
er svært viktig)? 

 
5.3.7.  a) Var du i oppveksten i kontakt med skolepsykog eller Pedagogisk-Psykologisk 
tjeneste (PPT)? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med skolepsykog eller PPT har vært for hvordan 

du har det i dag på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært 
viktig)? 

 
5.3.8. a) Var du i oppveksten i kontakt med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med barne- og ungdomspsykiatrien har vært for 
hvordan du har det i dag på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er 
svært viktig)? 
 
5.3.9.   a) Var du i oppveksten i kontakt med habiliteringstjenesten? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med habiliteringstjenesten har vært for hvordan 
du har det i dag på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.3.10. a) Var du i oppveksten i kontakt med nevrolog? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med nevrolog har vært for hvordan du har det i 

dag på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.3.11.  a) Var du i oppveksten i kontakt med andre hjelpeinstanser? 
 
b) Hvis ja - hvor viktig vil du si at kontakten med andre hjelpeinstanser har vært for hvordan 

du har det i dag på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i det hele tatt og 7 er svært 
viktig)? 
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5.5. ”TING EN KAN GJØRE SELV”: ’ 
 
Mange som har Tourette-syndrom kan fortelle at de ting de selv gjør i forhold til egen 
situasjon, kan være vel så viktig for hvordan de har det, som ulike typer behandling. Flere har 
særlig nevnt betydningen av regelmessighet i livet, og det å sørge for nok søvn, riktig 
ernæring og mosjon. Nå vil jeg spørre deg om hvordan dette er for deg. 
 
5.4.1. Gjør du selv noe som gjør det lettere for deg å leve med Tourette-syndrom? I så fall – 

hva er dette? 
  
5.4.2. Er det noe du har gjort tidligere? 
 
5.4.3.  Hvilken betydning vil du si at fysisk aktivitet,trening og mosjon har for å mestre 

symptomer og redusere ubehag som kan være forbundet med Tourette-syndrom? 
 
5.4.7.  Hvor viktig vil du si at fysisk aktivitet er på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i 

det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
5.4.8. Hvilken betydning vil du si at det å holde et lavt stressnivå har for å mestre symptomer 

og redusere ubehag som kan være forbundet med Tourette-syndrom?  
 
5.4.9. Hvor viktig vil du si at lavt stressnivå er på en skala fra 1 til 7 (der 1 er ikke viktig i 

det hele tatt og 7 er svært viktig)? 
 
 
D6. Rus 
I litteraturen fremgår det at en del av de som har Tourette-syndrom drikker mye alkohol. 
Noen bruker også andre former for rusmidler. Nå vil jeg spørre deg om hvordan dette er for 
deg. 
 
6.1. Hvor mye alkohol har du drukket i løpet av siste uke? 
 
6.2. Er dette en typisk uke? 
 
6.3. Bruker du eller har du tidligere brukt andre former for rusmidler? Hvilke rusmidler 

bruker du eventuelt nå? Har du brukt noen tidligere? 
 
6.4. Hvis du har brukt noen, har bruken av dem vært jevnlig eller sporadisk?  
 
6.5.  Hvilken betydning tror du Tourette-syndromet har for din bruk av alkohol og andre 
rusmidler? 
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D7. Livskvalitet i oppveksten 
 
 Nå mot slutten av intervjuet er jeg interessert i å høre hordan det har vært å leve med 
Tourette-syndrom gjennom livet. Jeg har noen spesifikke spørsmål, men kom gjerne med 
andre ting du har lyst å fortelle.  
 
Først kommer noen spørsmål om oppveksten din:  
 
Familie: 
 
7.1. Hvordan var forholdet mellom deg og dine foreldre under oppveksten?  
 
7.2. Hvordan var forholdet mellom deg og dine søsken under oppveksten? 
 
7.3.    På hvilken måte tenker du at familieforholdene dine ble påvirket av at du hadde  
Tourette-syndrom? 
 
7.4   Hvordan reagerte foreldrene og søsknene dine på at du hadde tics og andre symptomer? 
 
 
Venner:  
 
7.4.  Når du tenker tilbake på slik det var, hvordan tenker du det å ha Tourette-syndrom 

påvirket hvordan du hadde det sosialt som barn? 
 
7.5.  Hvordan reagerte vennene dine på at du hadde tics og andre symptomer? 
 
7.6.  Hvordan reagerte andre jevnaldrende på at du hadde tics og andre symptomer? 
 
 
Skole:  
 
7.7.  Hvordan hadde du det på barne- og ungdomsskolen? 
 
7.8.  Hvordan virket det å ha Tourette-syndrom inn på skoledagen? 
 
7.9.  Ble du tatt spesielle hensyn til eller fikk du spesiell tilrettelegging? I så fall, hva? 
 
7.10.  Hvordan forholdt lærere og medelever seg til at du hadde tics og andre symptomer? 
 
 
Helhetlig under oppvekst:  
 
7.11.  Når du tenker tilbake på hvordan oppveksten din var, hva har du satt mest pris på? 
 
7.12.  Hva har du opplevd som spesielt vaskelig under oppveksten? 
 
7.13.   Hvilken betydning tror du oppveksten din har for hvordan du har det i dag? 
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D8. Livskvalitet i voksenalder 
 
Nå kommer noen spørsmål om voksenalderen:  
 
Dersom studerer: 
 
8.1. Hvordan virker det å ha Tourette Syndrom inn på studiene dine? 
 
8.2. Hvordan forholder medstudenter seg til at du har tics og andre symptomer? 
 
 
Dersom har vært og/eller er i arbeid: 
 
8.3.  Hvordan virker det å ha Tourette-syndrom inn på det å være i arbeid? 
 
8.4.  Hvordan forholder arbeidskollegaer seg til at du har tics og andre symptomer? 
 
 
Relasjoner til andre:  
 
8.5.  Hvordan virker det å ha Tourette-syndrom inn når du skal bli kjent med nye 
mennesker? 
 
8.6.  Hvordan har det å ha Tourette-syndrom inn når det gjelder å få kjærester for deg? 
 
8.7.  Hvordan pleier folk som ikke kjenner deg reagere på dine tics og andre symptomer? 
 
8.8.    Er du medlem av Touretteforeningen? 
 
8.9.    Har du kontakt med andre med Tourette-syndrom? 
 
8.10.   Hvilken betydning har din kontakt med andre med Tourette Syndrom for hvordan du 
har det? 
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D9. Opplevelse av egen tilstand 
 
9.1.  Kan du forsøke å forklare hvordan det kjennes ut å ha tics? 
 
9.2.  Litteraturen sier at mange med Tourette-syndrom kjenner en slags driv inni seg til å 

utføre tics. Hvordan er dette for deg?  
 
9.3.  I hvilken grad opplever du at du klarer å kontrollere tics? 

- Har dette vært annerledes før? 
 
9.4.  Er det noen tics du opplever som verre enn andre? Hvorfor? 
 
9.5.      Er det noen andre symptomer du opplever som spesielt vanskelige? 
 
9.6.     I hvilken grad opplever du å kontrollere disse symptomene? 
 
9.7.     Er det noen av disse andre symptomene som du opplever som verre enn andre? 
 
9.8.     Hvis du skulle beskrive deg selv  med 5 ord, hvilke 5 ord ville du da velge? 
 
9.9.    Hvilken betydning synes du at Tourette Syndrom har for hvordan du oppfatter deg selv? 
 
9.10. Vil du si at du har akseptert at du har Tourette Syndrom? 
 
9.11.  Vil du di at du føler deg forsonet med det? 
 
 
 
 
Kildehenvisninger del D: 
 
Del:  Navn:  Kildeoversikt: Spesifiser

ing: 
D2 Yale Global Tic 

Severity Scale 
(YGTSS) 

Scahill & Leckman, 
1992 (norsk utgave 
av Strand & von 
Plessen, 2004) 

Hele. 

D4.1 Hopkins 
Symptom Check 
List (SCL-8) 

Derogatis, Lipman & 
Covi, 1973, i 
Jørgensen, Fink & 
Olesen, 2000; 
SCL90-R –norsk 
oversettelse av Geir 
Nilsen & Olav 
Vassend. 

Hentet 
norske 
items fra 
SCL90 som 
samsvarer 
med SCL8- 
items i  
artikkel 
Jørgensen 
et al. (2000) 
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E) AVSLUTTENDE SPØRSMÅL OM LIVSKVALITET 
 
 

1. Temaet for denne undersøkelsen er livskvalitet, og vi har snakket mye om hvordan du 
har det. Vi har ikke spurt spesifikt om livskvalitet, blant annet fordi folk legger 
forskjellig mening i det ordet. Nå lurer jeg på hva du legger i ordet livskvalitet? 

 
 
2. Ut fra det du legger i livskvalitet, hvordan vil du beskrive livskvaliteten din i dag? 

 
Svært dårlig   Verken 

god eller 
dårlig 

  Svært god 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
     3. Hvordan tror du livskvaliteten din er i forhold til andre med Tourette-syndrom? 
 
Mye dårligere   Den 

samme  
  Mye bedre 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
      4. I hvilken grad virker Tourette-syndrom positivt inn på livskvaliteten din? 
 
I svært liten grad      I svært stor grad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
      5. I hvilken grad virker Tourette-syndrom negativt inn på livskvaliteten din? 
 
I svært  
liten grad 

     I svært  
stor grad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
Er det noe annet du har lyst til å si? 
 
 
Synes du at intervjuet har fått fram det som er viktig i livet ditt? 
 
 
Takk for at du var med! 
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Oversikt over vedlegg 

 
 

- Vedlegg C5.4: Flow Simplex, a og b 

 

- Vedlegg C9: Satisfaction with Life Scale, Livsløpstilfredshet, Cloninger’s 

Temperament and Character Inventory: Social Discomfort & Low Self Efficacy, 

Subjective Happiness Scale, The Work Preference Inventory: Challenge. 

 

- Vedlegg D4.1: SCL90-R. 

 

- Vedlegg D2.1: Yale Global Tic Severity Scale. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26



 
 
 
 
 
Vedlegg C5.4.  
 
 
Flow Simplex, a og b:  

 

Hvordan opplever du en helt vanlig situasjon i din fritid?  

1. Uinteressant 1 2 3 4 5 6 7 Interessant 

2. Ubehagelig 1 2 3 4 5 6 7 Behagelig 

3. Vanskelig 1 2 3 4 5 6 7 Lett/enkelt 

4. Utfordrende 1 2 3 4 5 6 7 Tamt 

5. Dramatisk 1 2 3 4 5 6 7 Udramatisk 

6. Frustrerende 1 2 3 4 5 6 7 Ikke frustrerende 

 

Hvordan opplever du en perfekt situasjon i din fritid?  

1. Uinteressant 1 2 3 4 5 6 7 Interessant 

2. Ubehagelig 1 2 3 4 5 6 7 Behagelig 

3. Vanskelig 1 2 3 4 5 6 7 Lett/enkelt 

4. Utfordrende 1 2 3 4 5 6 7 Tamt 

5. Dramatisk 1 2 3 4 5 6 7 Udramatisk 

6. Frustrerende 1 2 3 4 5 6 7 Ikke frustrerende 
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Vedlegg C9: Vurderingsskjema: 
 
 
1.  Satisfaction with life scale 

 
 
  

Helt 
Uenig 

 

      
Helt 
enig 

 
1.  På de fleste områdene er livet mitt nær 

idealet 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
2.  Mine livsforhold er utmerkede 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
3.  Jeg er tilfreds med livet mitt 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
4.  Så langt har jeg fått de viktigste tingene jeg 

ønsker i livet 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
5   Hvis jeg kunne leve livet på nytt, ville jeg 

nesten ikke forandret på noe 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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2. Livsløpstilfredshet  
 

 
- hvor tilfreds var du i: 

Svært lite  
tilfreds 

     Svært 
tilfreds

 
 
årene før du begynte på skolen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
årene på barneskolen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
tenårene  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
tjueårene 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
trettiårene 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
førtiårene 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
femtiårene 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
sekstiårene 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
syttiårene 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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3. Cloninger’s temperament and character inventory: social discomfort.  
 
 
 
 
 
 
  

Helt 
uenig 
 

      
Helt  
enig 

1.  Føler meg ofte ikke vel når andre 
er til stede 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2.  Synes det er vanskelig å henvende 
meg til andre 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.  Føler meg bare vel sammen med 
venner 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4.  Er stille når det er fremmede til 
stede 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5.  Føler meg vel når det er 
mennesker til stede 

 

1 2 3 4 5 6 7 

6.  Snakker med mange forskjellige 
mennesker på fester 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7.  Er ikke plaget av vanskelige 
sosiale situasjoner 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8.  Opptrer ubesværet sammen med 
andre 

 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Føler meg vel i ukjente situasjoner 1 2 3 4 5 6 7 
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4. Cloninger’s temperament and character inventory: low self efficacy.  
 
 
 
 
  

Helt 
Uenig 

 

      
Helt 
enig 

1. Blir ofte overveldet av hendelser 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Er ofte nede i en bølgedal 
 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Føler at jeg ikke er i stand til å           
hanskes med ting 
 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Er redd for mange ting 
 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Trenger forsikring 
 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Kommer fort over tilbakeslag 
 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Kan klare mange ting samtidig 
 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Kan takle hva som helst 
 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Tenker hurtig  
 

1 2 3 4 5 6 7 
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5. Subjective happiness scale  
 
For hvert spørsmål eller påstand, vennligst sett en sirkel rundt det punktet på skalaen som du 
synes beskriver deg best.  
 
 
 

1. Generelt regner jeg meg selv for å være:  
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Ikke en 
veldig 
lykkelig 
person 
 

      
En veldig 
lykkelig 
person 

 
 
 
 
 

2. Sammenlignet med mine jevnaldrende regner jeg med selv for å være:  
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Mindre 
lykkelig 
 

      
Mer 
lykkelig 

 
 
 
 

3. Noen mennesker er generelt veldig lykkelige. De gleder seg over livet uansett hva som 
skjer, og får det meste ut av alt. I hvilken grad gjelder denne beskrivelsen for deg? 

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Ikke i det 
hele tatt 
 

      
I stor grad 
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4. Noen mennesker er generelt ikke særlig lykkelige. Selv om de ikke er deprimerte, 
virker de ikke så lykkelige som de kunne ha vært. I hvilken grad gjelder denne 
beskrivelsen for deg?   

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Ikke i det 
hele tatt 
 

      
I stor grad 

 
 
 
 
 

5. Sammenliknet med de fleste andre som har Tourette-syndrom, regner jeg meg selv for 
å være:  

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
Mindre 
lykkelig 

      
Mer 
lykkelig 
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6. The work preference inventory: challenge 
 
 
 
  

Helt 
uenig 
 

      
Helt 
enig 

1. Det gir meg glede å hanskes med 
problemer som er nye for meg  

 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Det gir meg glede å forsøke å løse 
kompliserte problemer 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Jo vanskeligere problem, dess mer glede 
får jeg av å forsøke å løse dem 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Jeg vil at mitt arbeid skal gi meg 
muligheter til å øke mine kunnskaper og 
evner 

 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Nysgjerrighet er drivkraften bak mye av 
det jeg gjør 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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SCL-8- NORSK OVERSETTELSE 
 
 Ikke i det 

hele tatt 
Litt Ganske 

mye 
Veldig 

mye 
 
1. Nervøsitet eller indre uro 

 

    

2. Føler deg nedtrykt 
 

    

3. Uroer og bekymrer deg for mye 
over saker og ting 

 

    

4. Føler deg engstelig eller redd 
 

    

5. Føler håpløshet med tanke på 
fremtiden 

 

    

6. Føler det som om alt mulig er 
anstrengende 

 

    

7. Angst eller panikkanfall 
 

    

8. Føler deg verdiløs 
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