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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Multipel skleros är en neurologisk sjukdom som drabbar det centrala 

nervsystemet. Sjukdomen har störst prevalens i västerländsk kultur men etiologin är ännu inte 

klarlagd. Symtomen är individuella med funktionsnedsättningar i den fysiska likväl som den 

kognitiva förmågan.  

Syfte: Syftet var att beskriva vuxnas upplevelse av att leva med multipel skleros.  

Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats genomfördes och analyserades 

enligt Granheim och Lundmans (2004) modell. 

Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier som beskriver upplevelsen av att leva 

med multipel skleros: en förändrad kropp, farhåga för sjukdomens exponering och utveckling, 

behov av stöd och viljan att leva. Resultatet påvisade att de MS-drabbade personerna 

upplevde både fysiska och kognitiva begränsningar och anpassade därför livet efter 

sjukdomen för att hantera sitt tillstånd. 

Slutsats: Multipel skleros varierar i symtombild och förändrar hur kroppen upplevs. 

Begränsningarna som MS medförde innebar anpassningar i arbete, vardag och fritid. Det 

framkom också att MS-drabbade personer upplevde rädsla att tillståndet missuppfattas och en 

oro inför framtiden. De MS-drabbade strävade efter att uppnå hälsa trots sjukdom genom att 

omprioritera mål i livet och visa hänsyn till kroppens begränsningar. Resultatet kan bidra till 

vara stöd för hälso- och sjukvårdspersonal att få en insikt i MS-drabbade personers 

upplevelser, för att på så vis förbättra omvårdnaden för dessa. 
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INLEDNING 
Antalet personer som lever med multipel skleros (MS) i Sverige har ökat stadigt. Under drygt 

20 år har antalet ökat från 186 med ställd MS-diagnos under år 1998, till drygt 20 000 

personer med MS under år 2019 (Svenska neuroregister, 2019). Multipel skleros har 

rapporterats ha en större prevalens i västvärlden och i västerländsk kultur, framför allt på den 

norra sidan av ekvatorn (Kurtzke, 2005). Sjukdomen antogs tidigare ha större förekomst bland 

män, men en senare studie har visat att sjukdomen förekommer oftare hos kvinnor (Ortin 

et.al., 2006). Den ökade förekomsten av sjukdomen medför att hälso- och sjukvårdpersonal 

kommer möta MS-drabbade oftare än tidigare. Författarna är blivande sjuksköterskor som 

finner intresse i att öka förståelsen för hur personer upplever att leva med multipel skleros. 

Förhoppningarna är att resultatet som framkommer i studien ska bidra till ökad förståelse till 

hälso- och sjukvårdpersonal i utformningen av omvårdnaden av personer som lever med MS.   

 

 

BAKGRUND 
Multipel skleros är en neurologisk sjukdom som förekommer i det centrala nervsystemet. 

Sjukdomen är kronisk och autoimmun där kroppens immunförsvar angriper och skadar den 

egna vävnaden i hjärnan och ryggmärgen (Ericsson & Ericsson, 2012).  

 

Patofysiologi 

Antikropparna uppvisar dysfunktion genom att angripa myelin som omger axon. 

Myeliniserade nervbanor är den vita substansen som finns i centrala nervsystemet. Myelin har 

en isolerande funktion och ökar hastigheten i överföringen av nervcellernas signaler. 

Inflammation uppkommer och nedbrytning av myelinet sker i samband med inflammationen. 

Nedbrytningen kallas demyelinisering och kan innebära delvis eller hel nedbrytning av 

myelinet. Efter inflammationen bildar astrocyterna plack på axonet, vilket orsakar ytterligare 

skador som leder till en sänkt hastighet och kvalité i fortplantning av signaler (Ericsson & 

Ericsson, 2012). Orsaken till varför sjukdomen uppkommer är relativt okänd, men det 

föreligger misstankar om att miljöfaktorer och genetiska faktorer spelar en roll till 

sjukdomens uppkomst och förekomst (Compston & Coles, 2008). 

 

Sjukdomens olika förlopp 

Multipel skleros förekommer som recidiverande och progressiv. Det recidiverande förloppet 

innebär att sjukdomen är återkommande, i skov, och kallas därför för skovvis MS. Det 

progressiva förloppet delas in i ytterligare två grupper: primär progressiv MS och sekundär 

progressiv MS. Sjukdomens debut skiljer de progressiva förloppen åt. En primär progressiv 

MS innebär att sjukdomen debuterar progressivt, medan det sekundärt progressiva förloppet 

debuterar i skov (Thompson et.al., 2018).  

 

Skovvis förlopp av MS 

Genomsnittlig ålder för debut beräknas vara vid omkring 30 års ålder och är den vanligaste 

typen av MS ca 85–90% debuterar som skovvis, vilket innebär återkommande perioder av 

nedsatt neurologisk funktion eller symtom av neurologisk karaktär. Längden på ett skov 

varierar från dagar till veckor, men kan ibland pågå i flera månader. Mellan perioderna med 

skov är tillståndet stabilt och då uppvisar den drabbade få eller inga symtom. Vanligtvis 
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minskar frekvensen av skov med en längre sjukdomsduration, där en betydande faktor 

förmodas vara den kronologiska åldern (Piehl & Lycke, 2018).  

 

Sekundär progressiv MS 

Övergången från skovvis MS till sekundär progressiv MS sker genomsnittligen efter 20 års 

sjukdomsduration, men sker snabbare om det skovvisa förloppet debuterar vid en högre 

ålder. Det sekundära progressiva förloppet sker när det skovvisa förloppet övergår till en 

fortskridande försämring av symtomen. Skov kan fortfarande förekomma, men den gradvis 

tilltagande försämringen som sker kan inte särskiljas från eller förklaras av skov (Piehl & 

Lycke, 2018). 

 

Primär progressiv MS 

Den genomsnittliga debutåldern beräknas vara omkring 40 års ålder. Det primärt progressiva 

förloppet drabbar lika många män som kvinnor, vilket skiljer det från de övriga förloppen av 

MS. Cirka 10–15% av de personer som drabbas av MS diagnostiseras med primär progressiv 

MS. Denna typ av MS innebär en fortskridande försämring av neurologisk funktion redan från 

debut. Likartade inflammationer som syns i det skovvisa förloppet förekommer även vid 

primär progressiv MS, men sjukdomsmekanismen för utvecklingen är inte fullständigt 

kartlagd (Piehl & Lycke, 2018). 

 

Fysiska symtom 

Symtomen som uppkommer beror på vart i nervsystemet inflammationen är lokaliserad (Piehl 

& Lycke, 2018). Ett vanligt debutsymtom är optikusneurit, en inflammation av synnerven 

som medför nedsättning, dubbelseende, yrsel och bristande balans. Bortfall av synen är ofta 

ensidig och övergående (Ericsson & Ericsson, 2012; Piehl & Lycke, 2018). Känselstörningar 

som domningar, hypersensibilitet eller känselbortfall uppkommer när inflammationen är 

lokaliserad till nerverna i ryggmärgen (Ericsson & Ericsson, 2012).  Motoriska störningar är 

vanligt förekommande. Störningarna kan uppvisas som muskelsvaghet, pares, ataxi och 

tremor och medför svårighet med muskelkoordination, vilket leder till klumpighet (Ericsson 

& Ericsson, 2012; Piehl & Lycke, 2018). Även miktionsproblem är ett vanligt förekommande 

symtom, då ofta i form av urinträngningar och blåspares (Ericsson & Ericsson, 2012). 

Problem uppstår vid påverkan av nervimpulserna som styr blåstömning. Miktionen sker då 

frekvent, skvättvis med små volymer och svag stråle. Miktionsproblem ökar vid progression 

av sjukdomen (Vretman, 2019). Smärta av nociceptiv och neurogen typ förekommer, ofta 

redan i ett tidigt skede av sjukdomen. Smärttillståndet har ofta ett starkt samband med de 

andra symtom som uppvisas och blir därför svårt att isolera som ett enskilt symtom 

(Fredriksson & Österberg, 2016). 

 

Kognitiva symtom 

Förutom kroppsliga symtom, förekommer det kognitiva symtom i sjukdomsbilden. Den 

kognitiva nedsättningen påverkar framför allt minne, exekutiva funktioner och i vilken 

hastighet information bearbetas. Tal och språk är sällan påverkat, men det förekommer. 

Försämringen av kognitiva funktioner sker ofta i en långsam takt och det är framför allt de 

progressiva formerna av sjukdomen som uppvisar mer uttalade kognitiva förändringar. Det är 

viktigt att kartlägga förändringarna, då uppkomsten av kognitiva nedsättningar i ett tidigt 

stadie av sjukdom ökar risken för progression av besvären, jämfört med uppkomsten i ett 

senare skede av sjukdomen (Rorsman, 2019). En reducerad nivå av den inhibitoriska 

signalsubstansen GABA har uppvisat en relation till en minskad kognitiv funktion och 

prestation (Cao et. al., 2018). I alla förlopp av MS förekommer fatigue, en uttalad trötthet 
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vilket anses vara ett av de värsta symtom som förekommer i sjukdomen. Orsaken till att 

tröttheten uppkommer är okänd, men värme och fysisk ansträngning förvärrar symtomen 

(Fredriksson, 2016; Hemmett, Holmes, Barnes, Russell, 2004). Tröttheten påverkar 

livskvalitén negativt och bidrar till att MS-drabbade upplever begränsning i aktiviteter 

(Ysrraelit, Fiol, Gaitán, Correale, 2018). Nedstämdhet och depression är vanligt 

förekommande hos personer som lever med MS. Det beräknas att upp mot hälften av MS-

drabbade personer lider av egentlig depression. Detta är svårt att mäta då tröttheten kan 

uppfattas som ett symtom men behöver inte nödvändigtvis vara relaterad till depression 

(Brenner, 2018; Giunti, Kool, Rivera-Romero, Dorronzoro-Zubiete, 2018). 

 

Diagnos 

Två olika undersökningstekniker, bilddiagnostik och analys av likvor, bygger grund för att 

diagnostisera multipel skleros (Ericsson & Ericsson, 2012). Magnetröntgen utförs över hjärna 

och ryggmärg, där inflammatoriska härdar och plack syns. Resultatet av bilddiagnostiken 

visar därför både pågående, nyligen uppkomna och äldre skador på centrala nervsystemet 

(Thompson et.al., 2018). Den andra undersökningsteknik, analys av likvor, innebär att värden 

som framkommer i likvor jämförs med värden i blodplasman (Ericsson & Ericsson, 2012). 

Vid multipel skleros är det mest betydande fyndet förhöjda värden av IgG-antikroppar i likvor 

jämfört med blodplasman, vilket tyder på en produktion av antikroppar i centrala 

nervsystemet till följd av den patologiska process som pågår (Ericsson & Ericsson, 2012; 

Thompson et.al., 2018).  

 

Behandling 

För närvarande finns ingen behandling som botar sjukdomen. De behandlingar som finns är 

farmakologisk behandling, fysioterapi och samtalsbehandling, vilka fokuserar på 

symtomlindring och att bromsa fortskridningen av sjukdomen (Nilsson, 2019; Braun & 

Andersson, 2012). Immunmodulerande läkemedel är den farmakologiska behandlingen som 

finns specifikt för ett skovvist förlopp. Att ett läkemedel är immunmodulerande innebär en 

hämning av cytokinernas effekt, vilket leder till en reducerad frisättning av de celler som 

bidrar till inflammationsprocessen (Simon & Hasselström, 2016). Det är starkt 

rekommenderat att behandling med immunmodulerande läkemedel påbörjas skyndsamt vid 

debut av ett skovvist förlopp, då läkemedlet bromsar förloppet anmärkningsvärt och kan 

fördröja en övergång till ett sekundärt progressivt förlopp (Braun & Anderson, 2012; 

Svenningsson, 2019). Till övriga symtom och de progressiva förloppen används 

symtomlindrande läkemedel, dock inte specifikt till multipel skleros. De läkemedelsgrupper 

som ofta syns i samband med multipel skleros är spasmolytika, antiepileptiska, 

antikolinergika, antidepressiva eller ganglieblockerande läkemedel (Ericsson & Ericsson, 

2012; Svenningsson, 2019). 

 

Fysioterapi som behandling syftar till att bibehålla eller återskapa fysisk funktion och 

förmåga. Det finns svårigheter att avgöra om försämringen beror på sjukdomsförloppet eller 

inaktiviteten som uppkommer till följd av symtom, men bedömningen av orsak är till stor vikt 

i utformningen av fysioterapeutisk behandling. De nedsättningar som uppkommer till följd av 

inaktivitet anses vara reversibla, medan nedsättning på grund av sjukdomsförloppet förmodas 

vara irreversibla. Funktion, förmåga och symtom har en stor variation i både de olika 

förloppen och mellan olika personer som lever med multipel skleros, vilket kräver individuell 

anpassning till hur fysioterapin ska bedrivas (Wickström & Winberg, 2017). Stretching 
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rekommenderas dock generellt, eftersom det anses som viktigt för att motverka spasticitet och 

muskelkontrakturer (Ericsson & Ericsson, 2012).  

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den typ av samtalsbehandling som har påvisats ge 

utmärkande positiv påverkan hos personer som lever med MS. Behandlingen syftar till att på 

ett hälsosamt sätt stödja personen i sin livssituation och utarbeta verktyg för att hantera 

känslor och upplevelser. Personen som lever med MS blir medveten om deras eget tankesätt 

och den påverkan tankesättet har på känslor och upplevelser. Verktygen som utarbetas blir 

således ett stöd i den egna upplevelsen och i att göra livssituationen mer emotionellt hanterbar 

(Dennison, Moss-Morris, Yardley, Kirby, Chalder, 2013).  

 

Sjuksköterskans ansvar 

I vården av MS-drabbade arbetar sjuksköterskan tillsammans med ett interprofessionellt team 

för att skapa en god vård. Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av personer som lever 

med MS och målet är att stödja i strävan efter hälsa, trots kronisk sjukdom. Detta uppnås 

genom att anpassa omvårdnaden efter personens livsvärld, upplevelse av hälsa och upplevda 

behov av stöd. För att kunna skapa förståelse för den MS-drabbades livsvärld krävs det att 

sjuksköterskan ger personen utrymme att uttrycka sin upplevelse, behov och prioritering i 

vården, men även att aktivt lyssna och en vilja att hjälpa den enskilda. Stödet kan ha en social 

karaktär, där personens upplevelse bekräftas, men innebär också stöd i vårdtekniska element 

och undervisning. Ytterligare stöd erbjuds när den MS-drabbade tillåts vara delaktig i 

utformningen av omvårdnadsåtgärder. Personen, eventuellt även närstående, blir informerade 

av hälso- och sjukvårdspersonal om patofysiologin bakom sjukdomen, variationen av symtom 

men även om hur undersökningarna utförs och den farmakologiska behandling som erbjuds. 

En del behandling innebär självadministrering av läkemedel och då erbjuds undervisning och 

rådgivning i hur detta ska ske, särskilt om behandlingen innebär injektioner. Rådgivning och 

undervisningen om egenvård är vanligt förekommande, likaså om tillvägagångssätt för att 

göra livet med sjukdomen mer hanterbart. Sjuksköterskan informerar om uppbyggnaden av 

omvårdnaden, vilket inkluderar information och möjlighet till kontakt med andra 

vårdprofessioner som fysioterapeut eller kurator, men även om stödgrupper eller föreningar. 

Tillsammans med den MS-drabbade personen planeras vårdåtgärder och sjuksköterskan 

samordnar med de övriga vårdprofessionerna (Gottberg, 2019).  

 

MS-drabbades erfarenhet av möten i sjukvården 

Personer med MS upplever ibland att vården inte tar hänsyn till hur tillståndet har påverkat 

personens liv, hur tillståndet upplevs och behovet av information. Brister i bemötandet finns 

när den MS-drabbade personen upplever att vårdpersonalen inte visar respekt, empati eller 

aktivt lyssnar till personens upplevelse. MS-drabbade personer menar att ett bra bemötande 

innebär att vårdpersonalen visar intresse för den MS-drabbade personens upplevelse och 

livssituation, tar ansvar för omvårdnaden och när sjuksköterskan främjar för en kontinuerlig 

kontakt. Sjuksköterskan och den MS-drabbades kontinuerliga kontakt innebär att den 

medicinska historien är känd och ett förtroende skapas till sjuksköterskan (Methley, Chew-

Graham, Cheraghi-Sohi, Campbell, 2017). 

 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Det vårdvetenskapliga perspektivet var utgångspunkt för föreliggande studie vilket innebär att 

vårdandet analyseras med en vetenskaplig ansats utifrån personperspektiv, med syfte att 
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främja hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdvetenskapen beskriver upplevelsen av ett 

tillstånd ur ett holistiskt perspektiv, vilket öppnar möjligheter till att skapa förståelse för 

personens subjektiva upplevelse av vad hälsa innebär (Ekeberg, 2015a). 

 

Livsvärld 

Den subjektiva världen som skapas av upplevelse och erfarenheter kallas livsvärld (Ekebergh, 

2015a). En kronisk sjukdom, till exempel MS, innebär en långvarig sjukdom med fysiologisk 

påverkan, där livsvärldsperspektivet syftar till att skapa förståelse för hur den fysiologiska 

påverkan upplevs av personen (Ekebergh, 2015b). Teorin om livsvärlden belyser vikten av att 

förstå innebörden och betydelsen av hälsa och välbefinnande. Livsvärldsperspektiv som 

utgångspunkt och att se personen i sitt sammanhang ger möjlighet till att bättre förstå 

personens upplevelse av hälsa och lidande, därigenom skapas grunden för att stödja och 

främja personens hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden kan delas med andra 

genom upplevelser och erfarenheter, trots detta är livsvärlden unik och vad en person 

upplever behöver inte nödvändigtvis upplevas lika för någon annan (Ekebergh, 2015b). 

Genom förståelse för livsvärlden hos personen som lever med multipel skleros, skapas 

utrymme för delaktighet i utformandet av vården, då vårdandet blir svår att bedriva utan 

hänsyn till den drabbade personens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Hälsa 

Hälsa är ett centralt och mångdimensionellt begrepp inom vårdvetenskapen och är grundat i 

upplevelser och erfarenheter. Hälsa är inte en konstant upplevelse, utan den beror på 

personens totala och aktuella livssituation (Ekebergh, 2015c). Hälsa som upplevelse innebär 

således inte avsaknaden av sjukdom, men förlusten av hälsa uppmärksammas vid sjukdom. 

Kroppens biologiska funktion och förmåga tillsammans med den existentiella upplevelsen är 

betydande för vad hälsa innebär för personen. Att uppnå hälsa innebär således att finna 

välbefinnande i fysiska, psykiska och existentiella aspekter så väl som att uppleva ett 

fungerande samspel mellan andra personer och övriga världen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Hälsa existerar trots sjukdom, vilket innebär att personen hanterar och förhåller sig till 

sjukdomen för att kunna vara i stånd till att leva ett liv av värde (Ekebergh, 2015c). Förståelse 

för vad hälsa innebär för den MS-drabbade ger sjuksköterskan möjlighet att stödja i 

upplevelsen av hälsa trots kronisk sjukdom och utföra livsprojekt på ett sätt som främjar en 

god hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
Att drabbas av en kronisk neurologisk sjukdom som multipel skleros påverkar hela personens 

livsvärld. Förekomsten av MS ökar och drabbar fler kvinnor än män, med störst prevalens i 

västvärlden. Sjukdomen delas in i skovvist, sekundärt progressivt och primärt progressivt 

förlopp. Symtombilden vid MS är komplex och innefattar nedsättningar i den kroppsliga 

förmågan och funktionen likväl som den kognitiva. Behandlingen som erbjuds är 

symtomlindrande eftersom ett botemedel ej är framtaget. Sjukdomens symtombild medför 

varierande grad av begränsningar som kan innebära svårigheter att uppnå hälsa. För att kunna 

ge en god omvårdnad och stödja den MS-drabbade personen i strävan mot hälsa krävs mer än 

kunskap om sjukdomens patofysiologi. Det krävs även att vård- och hälsopersonal eftersträvar 

att förstå hur tillståndet upplevs och vad som innebär hälsa för den MS-drabbade. Personer 

som lever med MS upplever att livsvärlden, den värld som den MS-drabbade lever i, förbises 

av vårdpersonalen. Genom ökad förståelse för den MS-drabbade personens livsvärld kan 
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möjlighet skapas att utöva god omvårdnad. Författarna vill bidra till att öka kunskapen kring 

upplevelsen av att leva med den kroniska sjukdomen multipel skleros.  

 

 

SYFTE 
Syftet var att beskriva vuxnas upplevelse av att leva med multipel skleros.  

 

 

METOD 
Studien utfördes som en litteraturstudie genom en sammanställning av vetenskapliga artiklar 

med en kvalitativ ansats. (Kristensson, 2014). Den kvalitativa ansatsen är mest lämplig för att 

utforska och för att försöka skapa en förståelse för en persons upplevelser (Henricsson & 

Billhult, 2017). Studien har en induktiv ansats vilket innebär att teori eller slutsats bildas efter 

observation av fenomenet. Induktiv ansats skapar möjligheter till att materialet analyseras så 

förutsättningslöst som möjligt, vilket anses lämpligt i beskrivning av upplevelser (Priebe & 

Landström, 2017).  

 

 

Datainsamling 

Databaserna som användes för insamling av material var Cinahl och PubMed, vilket ansågs 

som relevanta databaser då de fokuserar på hälso- och vårdvetenskap samt medicinsk 

vetenskap (Kristensson, 2014). Cinahl är en databas som specialiserats på forskning om 

omvårdnad och PubMed har tyngdpunkten på det medicinska området (Karlsson, 2017; 

Kristensson, 2014). Sökorden som användes grundades i studien syfte. Databaserna baseras 

på det engelska språket, vilket innebar att relevanta sökord översattes till engelska. Svenska 

MeSH användes som stöd vid översättning av sökorden. Sökord som användes i Cinahl var: 

multipel sclerosis, experience, qualitative, patient, health, quality of life, interview och living 

with. De sökord som användes i PubMed var: multiple sclerosis, quality of life, experience, 

qualitative och health. Sökningarna var till en början endast fritext för att få fram brett resultat 

och forma en översikt över tillgängligt material. Därefter specificerades sökningar med Cinahl 

Headings och MeSH-termer. Multiple sclerosis valdes som ”Exact major subject heading” för 

alla sökningar i Cinahl och i PubMed användes multiple sclerosis som ”MeSH Major Topic”. 

Sökorden kombinerades på olika sätt för att sortera och få fram material av relevans. Enligt 

Kristensson (2014) används Booleska sökoperatorer för att vidga eller begränsa sökningen. 

Booleska sökoperanden AND användes för att kombinera sökorden, vilket ökade 

sensitiviteten av att få med artiklar med hög relevans (Kristensson, 2014). Artiklarna i 

sökresultatet bedömdes initialt på artikelns titel. Uppvisade titeln relevans till studiens syfte 

lästes abstraktet av artikeln, vilket senare lästes i fulltext. Sökschema redovisas i bifogad 

bilaga (Bilaga 1).  

 

Urval 

Resultatet baserades på tio vetenskapliga artiklar. Artiklarnas lämplighet och relevans 

baserades på studiens inklusion- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier för studien var att 

artiklarna skulle utgå ifrån ett patientperspektiv, vara kvalitativa, och att personerna som 

beskrivs i artiklarna skulle vara vuxna, vilket innebar över 18 år. Ytterligare ett 

inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara peer reviewed, vilket innebär att artikeln har 

granskats av forskare innan publicering och säkerställer att artikeln håller en hög kvalité 
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(Karlsson, 2017). Exklusionskriterier var översiktsartiklar och artiklar som var skrivna på 

annat språk än engelska eller svenska, då annat språk inte behärskades. 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna som inkluderades har genomgått en kvalitetsgranskning enligt granskningsmall 

(Bilaga 2) för kvalitativa studier framtagen av Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering, SBU (2014). Granskningens syfte var att systematiskt granska artiklarnas delar 

för att avgöra om artikeln höll en god och hög kvalité. Frågor som besvarades med Ja gav ett 

poäng, medan frågor som besvarades med Nej eller Oklart inte gav poäng. Författarna 

bedömde att 0-7 poäng motsvarade en låg kvalité, 8-14 motsvarade en medel kvalité och 15-

21 ansågs motsvara en hög kvalité. Resultatet av granskningen presenteras i en bifogad matris 

(Bilaga 3).  

 

Analys 

Resultatet baserades på en kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim och Lundman (2004). 

Analysen inleddes med att artiklarna lästes upprepade gånger för att identifiera data av 

betydelse. Datan kondenserades därefter till meningsenheter, vilket innebar att texten 

bearbetades tills endast essensen av meningen fanns kvar. De kondenserade meningsenheterna 

abstraherades till koder, vilket innebar att den underliggande meningen behölls och det 

oväsentliga avlägsnades. Koderna kan förklaras som en sorts etikett som speglar det 

essentiella av enheten i ett eller flera ord som därefter grupperades med liknande koder och 

gav grund till kategorier. Kategorierna syftade till att ge en översiktlig beskrivning av vad 

texten innehåller (Granheim & Lundman, 2004). Analysen som grundade resultatet medförde 

fyra huvudkategorier. Exempel på analysen genomfördes redovisas i bilaga 4.  

 

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
Helsingforsdeklarationens etiska riktlinjer från World Medical Association (2013) berör 

forskning av material från mänskliga deltagare. Riktlinjerna innebär att studien utgår från att 

inte skada, att göra nytta, att deltagarnas hälsa har prioritet över studien syfte och framför allt 

att deltagarna ska delta frivilligt, informerat, oidentifierbart och anonymt. En etisk 

egengranskning (Bilaga 5) framtagen av Etikkommittén Sydost har genomförts där frågorna 

1–6 besvarades med nej och författarna behövde därför inte ansöka om etisk prövning. I 

studien användes material som redan genomgått en etisk granskning och blivit godkänd. 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) bestämmer även i 

2 § att studenters arbete som inte anses som forskning och utförs inom ramen för grund- eller 

kandidatnivå inte kräver en etisk prövning. 

Artiklarna som användes är etiskt granskade och godkända. Lexikon och encyklopedier har 

använts vid oklarheter för att undvika felaktig tolkning. Citaten översattes inte, då detta 

medför risk för feltolkning. Alla resultat som framkom i analysen redovisades, då det vore 

oetiskt att utelämna ett resultat (Sandman & Kjellström, 2013).  
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Förförståelse 

Att ha en förförståelse innebär att ha en form av tidigare erfarenhet som skapar en fördom, 

åsikt eller förväntning av ämnet innan den faktiska förståelsen uppnås (Birkler, 

2012).  Identifiering och reflektering av förförståelsen bidrar till en ökad medvetenhet om hur 

förförståelsen kan påverka resultaten av studien (Henricsson & Billhult, 2017). Författarna till 

studien har personliga erfarenheter av multipel skleros hos närstående och bekanta. 

Författarna till studien reflekterade över den egna förförståelsen för att öka medvetenheten om 

förförståelsens påverkan. Genom att diskutera och analysera tillsammans försökte författarna 

utesluta att förförståelsen påverkade resultatet.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet baserades på tio vetenskapliga artiklar och vid analysen togs fyra huvudkategorier 

fram som presenteras i tabell 1 med tillhörande underkategori.  

Tabell 1. Översikt av huvudkategori och underkategori. 

Huvudkategori Underkategori 

En förändrad kropp Den opålitliga kroppen 

Svårigheter i det sociala mötet 

Nedsatt arbetsförmåga 

Farhåga för sjukdomens exponering och 

utveckling 

Rädsla för att missuppfattas 

Oro inför framtiden 

Behov av stöd Socialt och ekonomiskt stöd 

Sjukvårdens stöd 

Vilja att leva Att finna hälsa genom lidandet 

Att hantera en utmattande vardag 

 

En förändrad kropp 

Kategorin med tillhörande tre underkategorier belyser hur konsekvenserna av sjukdomens 

påverkan på kroppen upplevdes, med fokus på hur kroppens begränsningar påverkade 

upplevelsen av kroppen, sociala möten och i arbetslivet. 

 

Den opålitliga kroppen 

Kroppen upplevdes annorlunda efter sjukdomens debut och kunde förändras dagligen. Den 

egna kroppen upplevdes som främmande, skrämmande och opålitlig (Flensner & Rudolfsson, 



9 

 

2016). De MS-drabbade upplevde frustration över begränsningarna och ansåg kroppen som 

svag, oförmögen att stressa eller skynda (Wenneberg & Isaksson, 2014, s.25; Flensern & 

Rudolfsson, 2016). Den nya kroppen och dess förmågor tog tid att vänja sig vid, en process 

som inte kunde påskyndas. Den fysiska upplevelsen av kroppen, att den var långsam och 

opålitlig, påverkade även så att den mentala förmågan upplevdes som nedsatt (Flensner & 

Rudolfsson, 2016). De delar av kroppen som, trots MS fortfarande besatt funktion och gick att 

nyttja till fullo, uppskattades av de MS-drabbade personerna (Wenneberg & Isaksson, 2014).   

 

 

You’ve got to be glad, haven’t you, that can even… - that things are as they 

are. And so I think, well, it’s not the worse, so there’s a positive side to it. I 

mean, I can move and I can be as I am. But of course, it can change fast, 

you don’t know… but anyway... (Wenneberg & Isaksson, 2014, s.25). 

 

 

Trots att kroppens förmåga och funktion begränsades av sjukdomen, upplevde de MS-

drabbade personerna sig själva som tåligare och starkare genom att de härdats av sjukdomen. 

Motgångarna hade tvingat personerna till att hitta och använda sina inre resurser för att klara 

av svåra situationer (Lacerda et al, 2019; Lex et al., 2017; Wenneberg & Isaksson, 2014). Inre 

resurserna kunde innebära hopp och ihärdighet för att finna energi till att leva med den 

begränsade kroppen. Kroppen ställde krav på återhämtning och avslappning vilket medförde 

att vissa personer upplevde att de tog bättre hand om den egna kroppen efter sjukdomens 

debut än vad de hade gjort tidigare i livet när kroppen inte ställde samma krav (Wenneberg & 

Isaksson, 2014). 

 

 

Well, it’s sort of pleasanter now, you might say. My life’s probably 

pleasanter. Feel better in some way - the situation’s what it is, but in many 

ways I feel better inside than I used to. Calmer, I think. Yes, that’s it. I 

should think I just make the most of the good parts. (Wenneberg & 

Isaksson, 2014, s.25). 

 

 

Svårigheter i det sociala mötet 

Den sociala delen av livet hade en stor betydelse, framför allt i hur de MS-drabbade upplevde 

sin sjukdom (Dehghani, Dehghan Nayeri & Ebadi 2017; Flensner & Rudolfsson, 2016). Den 

begränsade rörelseförmågan och energibristen upplevdes som ett hinder för att fortsätta det 

sociala livet som de tidigare haft (Flensner & Rudolfsson, 2016; Wenneberg & Isaksson, 

2014). Upplevelserna i sociala sammanhang kunde uppfattas som obehagliga och annorlunda 

av olika anledningar, ibland till den grad att ett socialt liv undveks helt. En anledning var 

nedsatta kognitiv förmåga vilket gjorde det svårt med kommunikation. Detta visades genom 
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svårigheter att minnas eller sätta ord på det som personerna ville säga och att förmedla de 

tankar som personen hade (McAuliffe & Hynes, 2019).  

 

 

Trying to communicate with others. I find that very difficult. I just get stuck 

for words. I just find it very hard sometimes just to communicate. I have it 

in my head but then when I try to put it into words nothing happens 

(McAuliffe & Hynes, 2019, s.6). 

 

 

De MS-drabbade personerna upplevde svårigheter över att vistas en längre tid i miljöer med 

mycket ljud eller folksamlingar, då detta krävde mycket energi (Flensner & Rudolfsson, 

2016). Ytterligare en anledning till förändrad upplevelse av personens sociala liv härleddes till 

inkontinensbesvär, vilket upplevdes som ett hot mot värdigheten hos den MS-drabbade 

personen och ibland skapade hinder till ett socialt liv (Flensner & Rudolfsson, 2016). 

 

Nedsatt arbetsförmåga 

I de begränsningar som kom i samband med sjukdomen, skapades nya värderingar. Det var 

framför allt arbetet som prioriterades lägre, då detta belastade kroppen både fysiskt och 

psykiskt. Istället gavs tid till återhämtning och avslappning (Wenneberg & Isaksson, 2014). 

Stress var en betydande faktor som upplevdes som en källa till att förvärra eller till och med 

skapa symtom (Dehghani, Dehghan Nayeri & Ebadi., 2017, Lex et. al., 2017). Vissa individer 

försökte anpassa sin arbetssituation, så att arbetet fortfarande var möjligt att utföra. Detta 

uppnåddes genom att skriva minneslappar eller be en sekreterare att påminna om viktiga event 

eller tidsgränser (McAuliffe & Hynes, 2019).  

 

 

I have lost the ability to multi-task, losing the details as I move from one 

though/task to another. It began to take me much longer to accomplish 

much less work. I couldn’t recall names of clients, point of conversation… I 

could not be interrupted during a telephone call, typing or in a 

conversation, without losing my train of thought. (McAuliffe & Hynes, 

2019, s.5). 

 

 

Den nedsatta förmågan att processa ny information eller hantera mycket information innebar 

att individerna upplevde svårigheter till att hålla samma tempo i arbetet som tidigare, vilket 

resulterade till att många tog ut pensionen i förtid (McAuliffe & Hynes, 2019). Den nedsatta 

arbetsförmågan påverkade inkomsten, detta visade sig medförde att individerna upplevde en 
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ekonomisk belastning (Dehghani, Dehghan Nayeri & Ebadi., 2017; Dehghani, Khormkish & 

Isfahani, 2019). 

 

Farhåga för sjukdomens exponering och utveckling 

Resultatet påvisade att de MS-drabbade personerna levde med farhågor gällande hur andra 

uppfattade deras beteende, rörelsemönster och förmågor. De upplevde även oro över 

sjukdomens fortskridning och hur det framtida livet kommer att utspela sig.  

 

Rädsla för att bli missuppfattad 

De MS-drabbade upplevde förnedring när andra personer misstolkade deras kognitiva 

funktion som mer nedsatt och ej kapabla till att förstå eller göra sig förstådda (Flensner & 

Rudolfsson, 2016; Sharifi, Borhani & Abbaszadeh, 2016).  En annan anledning var att 

personerna upplevde rädsla över balanssvårigheter och klumpighet vilket medförde oro att 

misstolkas som onykterhet (Flensner & Rudolfsson, 2016; Lacerda et al. 2019). Det upplevdes 

som kränkande och förminskande när människor tog för givet att den MS-drabbade personen 

behövde hjälp eller påbörjade försök till hjälp när det inte ombads eller önskades (Sharifi, 

Borhani & Abbaszadeh, 2016). De MS-drabbade personerna ville ej att andra skulle uppvisa 

medlidande och var oroande över att bli dömda som handikappade, vilket medförde isolering 

(Sharifi, Borhani & Abbaszadeh, 2016; Wenneberg & Isaksson, 2014). Samtidigt upplevdes 

ett utanförskap om de inte fick möjlighet eller blev tillfrågade att delta i aktiviteter (Flensner 

& Rudolfsson, 2016). 

 

When I walk past people I see them pitying and I hate that VERY much. I 

hate these behaviours and I wanna say that I can lift a car or I make 6 times 

more money than you. (Sharifi, Borhani & Abbaszadeh, 2016, s.735). 

 

 

Oro inför framtiden 

Trots den kroniska sjukdomens närvaro i livet, upplevde de MS-drabbade personerna att de 

tvingades till att acceptera tillvaron (Wenneberg & Isaksson, 2014). Förändringar av kroppens 

funktioner och förmåga medförde en osäkerhet och oro över hur och om kroppen skulle 

fungera genom dagen, framtiden eller livet i helhet (Flensner & Rudolfsson, 2016). 

Personerna hade en viss acceptans för sjukdomen men upplevde trots det en oro och rädsla 

över hur sjukdomen kommer att utvecklas för personen och huruvida de kommer att behöva 

förlita sig på andras hjälp (Dehghani, Khormkish & Isfahani, 2019; Flensner & Rudolfsson, 

2016). En hög moral och ett högt självförtroende upplevdes som en nödvändighet för att 

kunna fortsätta leva sitt liv och möta de eventuella hinder som uppkommer i samband med 

sjukdomen (Dehghani, Dehghan Nayeri & Ebadi, 2017).  
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Nearly 15 years ago, when I saw a patient with MS, he was a piece of meat 

on a wheelchair so that in his son’s wedding he could not do anything. I’m 

so afraid if my illness progresses and I get crippled. The fear of becoming 

crippled and dependence of others has been one of my daily challenges 

(Dehghani, Khormkish & Isfahani, 2019, s.205). 

 

 

Behov av stöd 

De MS-drabbade personerna upplevde ett behov av stöd för att kunna hantera livet med 

sjukdomen bättre. Stöd fanns hos närstående och hos hälso- och sjukvårdspersonal som 

lyssnade till personens upplevelse och tillät delaktighet i utformningen av omvårdnaden.  

 

Socialt och ekonomiskt stöd 

De MS-drabbade personerna upplevde att de fann stöd hos familj och vänner, vilket ansågs 

som det bästa sättet att hantera sjukdomen (Dehghani, Dehghan Nayeri & Ebadi, 2017; 

Sharifi, Borhani & Abbaszadeh, 2016). Det sociala stödet upplevdes som en viktig hjälp till 

att minska den upplevda stressen. Personerna upplevde att stödet gav dem kraft i sin situation 

till att hantera uppkommande problem och förbättrade deras fysiska och psykiska välmående 

(Dehghani, Dehghan Nayeri & Ebadi, 201; Lex et. al., 2017). En del MS-drabbade personer 

såg mötet med andra personer med multipel skleros som en möjlighet till nya sociala 

kontakter och stöd från andra som hade liknande situation och prioriteringar (Flensner & 

Rudolfsson, 2016; Wenneberg & Isaksson, 2014). Samtidigt upplevde en del personer att 

interaktion med andra MS-drabbade personer hade en stark negativ inverkan på deras mående 

(Synnot et. al., 2016). 

 

 

 I find them [Internet support groups] very one sided, I think they’re really 

skewed to the negative, and I really don’t like to be around negativity (...) it 

just doesn’t do my own health any good at all (Synnot et al.., 2016, s.731-

732). 

 

 

De MS-drabbade personerna upplevde även att om finansiellt, mentalt och spirituellt stöd 

fanns, kunde detta lindra symtom och förbättrade deras mottaglighet för behandling 

(Dehghani, Dehghan Nayeri & Ebadi, 2017). Behov fanns av ekonomiskt stöd, då de 

upplevde oro över hur den ekonomiska situationen påverkade den enskilde och dennes familj 

när kostnad tillkom för sjukhusbesök, behandling och anpassning (Dehghani, Khormkish & 

Isfahani, 2019).  
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Sjukvårdens stöd 

Vid kontakt med sjukvården upplevde MS-drabbade personer ett behov av stöd att hantera 

kognitiva nedsättningar, då dessa symtom ofta förbises och inte tas på allvar förrän ett mycket 

svårt tillstånd hade utvecklats. När hälso- och sjukvårdspersonal väl lyssnade till personen, 

upplevdes det redan vara försent (McAuliffe & Hynes 2019). De MS-drabbade hade ofta 

negativa upplevelser med den traditionella vården och vårdpersonal. De upplevde att deras 

förväntningar inte blivit uppfyllda eller att deras upplevelse inte lyssnats till (Lex et al., 2017; 

Salamonsen, 2015).  

  

 

I let myself be talked into taking beta-interferon, and of course I regret that 

today because I got really sick from those medicines. The doctors treated 

me like a patient who could not do anything herself. They always just said 

that ‘there’s nothing you can do, this just follows its course’ almost like 

predetermined fate in a way. But for me that didn’t make sense. As a 

healthcare provider, I think there’s a whole lot patients can do themselves. 

(Salamonsen, 2015, s.227).   

  

 

MS personer upplevde sig som bättre bemötta, mer delaktiga och kände större stöd inom den 

alternativa vården. Där upplevdes en vårdande relation, stöd och hjälp att hitta användning för 

patientens egna resurser (Salamonsen, 2015). Personerna upplevde att de träningsprogram och 

den rehabilitering som erbjöds var till hjälp i den situation de befann sig i (Wenneberg & 

Isaksson, 2014). Trots att vårdbehovet och behovet av stöd tillfredsställdes hos vissa, fanns en 

rädsla kvar över hur sjukdomen kom att utveckla sig och alla symtom som pekade mot ett nytt 

skov eller progression upplevdes som skrämmande och hotande för den MS-drabbade 

personens livsvärld och välmående (Flensner & Rudolfsson, 2016).   

 

Vilja att leva 

Kategorin belyser de MS-drabbade ifrågasatte livets menings, hur och vart de fann kraft till att 

fortsätta samt hur de hanterade en vardag med en utmattad och begränsad kropp.  

 

Att finna hälsa genom lidandet 

Resultatet visade att upplevelsen av livet och dess mening förändrades när symtom uppkom 

och påverkade livets gång. De fysiska och kognitiva förändringarna ledde till att personerna 

ifrågasatte meningen med sitt liv (Flensner & Rudolfsson, 2016; Wenneberg & Isaksson, 

2014). Vissa personer med MS erhöll uppmuntran i sin religion, där de fann stöd för livets 

mening och kraft till att fortsätta leva sina liv. Andra personer fann kraft 

till att fortsätta leva och mening i livet genom personliga mål som de själva satte upp och som 

de ansåg vara viktiga att uppnå (Sharifi, Borhani & Abbaszadeh, 2016). 

 

 

I have finally reached the conclusion that I have to get up. God has given us 

something and can take it away one day. He’s given us eyes, and he might 

take them some day. I can’t just sit somewhere anxious and depressed with 
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a young husband and a small child. Other people’s disrespect is not 

important for me (Sharif, Borhani & Abbaszadeh, 2016, s.735).  

  

 

Vad personerna ville uppnå i livet förändrades och de tidigare uppsatta målen omprioriterades 

(Dehgani, Khoramkish & Isfahani, 2019; Wenneberg & Isaksson, 2014). Tiden upplevdes 

otillräcklig och tvingade de MS-drabbade personerna till att skyndsamt inse vad som var av 

betydelse i deras liv. För många innebar det att hemlivet och avslappnade fritidsaktiviteter 

prioriterades över karriären eller arbete (Wenneberg & Isaksson, 2014). Upplevelsen beskrevs 

som att sjukdomen tog över livet och alltid fanns med i bakgrunden, under alla dagar och att 

ett nytt liv formades tillsammans med sjukdomen (Wenneberg & Isaksson, 2014). Genom 

lidande och förluster orsakade av sjukdomen, upplevde personerna att de hade utvecklat en 

ökad empati och sympati för andra och därmed värderade andras liv högre än tidigare. Detta 

medförde att de MS-drabbade personerna blev försiktigare med att döma någon utan 

kännedom om situation och bakgrund (Wenneberg & Isaksson, 2014).  

  

  

You can understand other people with illnesses and that, of course you can. 

Before, life just went its ordinary way, and I think about that sometimes 

when people don’t understand me. I mean, if they haven’t gone through 

something themselves it’s very hard for them to put themselves in your 

position (Wenneberg & Isaksson, 2014, s.25). 

 

 

Att hantera en utmattande vardag 

Trots att de MS-drabbade personerna upplevde en förståelse för sjukdomens progress, fanns 

ett starkt driv och vilja att fortsätta leva. Detta gjordes genom att forma framfarten av det egna 

livet och anpassa det efter sin situation (Flensner & Rudolfsson, 2016).   

  

 

It takes a very long time for me to get up in the morning. It’s impossible to 

hurry. I have to take my time… On the whole hurrying is very difficult. As 

I’m aware of it, I get up at least two hours earlier (Flensner & Rudoflsson, 

2016, s. 407).  

  

 

Det nya livet tillsammans med sjukdomen innebar många dagliga utmaningar och förhinder, 

vilka orsakades av sjukdomens påverkan i personens mentala, fysiska och känslomässiga 

förmågor (Dehghani, Khormkish & Isfahani, 2019). Aktiviteter som upplevdes belastande 

undveks och genomförbara aktiviteter fick planeras noga. Endast planering av aktiviteter 

kunde upplevas som utmattande, i vissa fall så utmattande att det resulterade i att aktiviteten 

inte genomfördes (Flensner & Rudolfsson, 2016).   
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 Some days, I get up and feel bored, generally weak and fatigued so that I 

cannot do anything else; excessive fatigue does not allow my daily activities 

to be done as I like (Dehghani, Khormkish & Isfahani, 2019, s.204).   

  

 

För att ej behöva tänka på sin situation hade personerna strategier hantera tillståndet. Vissa 

upplevde distraktion från sjukdomen som effektivt. Distraktionen bestod ofta av fysiska 

aktiviteter som att cykla, gå i butiker eller promenader (Dehghani, Dehghan Nayeri & Ebadi, 

2017; Flensner & Rudolfsson, 2016). En del personer försökte minimera hur sjukdomen 

påverkade livet. De anpassade sig emotionellt genom att i största mån inte se de 

begränsningar sjukdomen medförde som hinder (Wenneberg & Isaksson, 2014). De MS-

drabbade personerna anpassade sig medvetet efter den utmattning som sjukdomen medförde 

och kunde känna välmående när hänsyn togs till kroppens kapacitet och behov av vila. En del 

personer hade svårt att acceptera situationen och förnekade därför sjukdomens påverkan 

genom att intala sig själva annat (Flensner & Rudolfsson, 2016).  

 

 

DISKUSSION 
Diskussionsdelen inleds med att diskutera metodvalet och reflektioner över andra tänkbara 

metoder för att sedan diskutera resultatet och jämföra föreliggande studies resultat med annan 

tillgänglig forskning inom området. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva upplevelsen av att leva med multipel skleros genom 

kvalitativ metod med induktiv ansats. Kvalitativ metod ansågs bäst lämpad till att beskriva 

personers subjektiva upplevelser och erfarenheter då den utgår från att personen och 

upplevelsen är individuell och unik. Litteraturstudie med vetenskapliga artiklar innebar 

möjlighet att sammanställa kunskap av relevans och värde inom specifikt område 

(Kristensson, 2014). Induktiva ansatsen innebar att ingen teori hade genererats innan analysen 

(Priebe & Landström, 2017).  Nackdelar med att genomföra en litteraturstudie baserat på 

kvalitativ forskning var att materialet redan hade bearbetats. Andra lämpliga metoder för att 

beskriva upplevelsen av att leva med MS kunde varit en intervjustudie men valdes dock bort 

på grund av tidsbegränsningar, då en intervjustudie hade varit för omfattande och 

tidskrävande (Henricsson & Billhult, 2017). 

 

Databaserna Cinahl och PubMed ansågs som mest lämplig till sökning i relation till studien 

syfte. Cinahl innehöll forskning inom omvårdnad och PubMed innehöll forskning med 

tyngdpunkt inom medicin (Kristensson, 2014). Författarnas modersmål är svenska och 

engelska som andraspråk. Databaserna använder engelska, vilket innebar att svenska sökord 

översattes och lexikon användes vid behov. Upplevelse översattes till experience på engelska, 

vilket motsvarade både upplevelse och erfarenheter. Enligt Kristensson (2014) är närliggande 

ord och synonymer till upplevelse lämpliga att använda i sökningarna. Författarna inkluderade 
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därför andra sökord som syftade till att beskriva upplevelse som: living with, lifeworld, quality 

of life, vitality och experience. Svenska MeSH användes med fördel i översättningarna av 

svenska sökord till engelska sökord. Detta ansågs som både styrka och begränsning då det gav 

en bred sökning där relevanta upplevelser inkluderades, samtidigt som det fanns risk för 

misstolkning och att irrelevanta artiklar inkluderas i sökningen.  

 

Artiklarna valdes i första hand utifrån sökorden och sedan med hänsyn till artikelns titel, 

vilket kan ha medfört att artiklar felaktigt uteslöts från föreliggande studie. I sökningarna 

framkom även artiklar med mixad metod som innehöll både kvantitativa och kvalitativa data, 

varav en del inkluderades om artikeln svarade väl till föreliggande studies syfte. Vetenskapen 

anses vara under ständig utveckling (Birkler, 2012), detta medförde artiklar som var äldre än 

10 år uteslöts. Artiklarna som inkluderades var peer reviewed, vilket innebar att de hade 

genomgått en kvalitetsgranskning innan publicering (Karlsson, 2017). Författarna genomförde 

ytterligare en kvalitetsgranskning på varje enskild artikel enligt SBU:s granskningsmall 

(Bilaga 2). Granskningsmallen hade inga specifika riktlinjer gällande poängens motsvarighet 

till kvalité (SBU, 2014). Mallen innehöll 21 frågor, där författarna valde att varje Ja gav ett 

poäng och övriga svar genererade inga poäng. Maxpoäng delades i tre lika delar som 

motsvarade låg (0-7 poäng), medel (8-14 poäng) och hög kvalité (15-21 poäng), artiklar som 

ansågs ha låg kvalité uteslöts. Författarna ansåg att vissa frågor i granskningsmallen borde 

varit av större betydelse, men tog ej hänsyn till detta i granskningen. Artikelmatrisen (Bilaga 

4) redovisar översiktligt artiklarna och poäng som genererades vid granskningen. 

 

Båda författarna läste och analyserade artiklarna diskuterade sedan analysen för att minska 

påverkan av förförståelse och misstolkningar av texterna. Författarna hade ringa erfarenheter 

av analysmetoden, vilket medförde att analysen gjordes om och diskuterades i flera 

omgångar. Kategorisering innebar ytterligare utmaningar, då det fanns svårigheter att 

avgränsa upplevelserna från varandra, särskilt när upplevelserna ofta var i relation till 

varandra. Exempel på analys redovisas i (Bilaga 4) för att stärka tillförlitligheten och citat 

användes för att stärka verifierbarhet av föreliggande studie (Kristensson, 2014).   

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att kroppen upplevs som opålitlig och trött, den fysiska upplevelsen av 

kroppen begränsas av den nedsatta kognitiva förmågan. Resultatet belyser att personerna 

uppskattar de kroppsdelar som fortfarande besatt ursprunglig förmåga och funktion. Detta 

styrker även Russell, White och White (2006) som menar att personer som lever med multipel 

skleros upplever en tacksamhet över att kunna nyttja funktion och förmåga i kroppsdelar, men 

även en tacksamhet över att tillståndet i sjukdomen inte var värre. Grasso (2008) påvisar i sin 

studie att närmare hälften av alla personer som lever med multipel skleros upplever smärta 

och därmed begränsningar, detta var inget som framkom i föreliggande studie. Den visade 

istället att begränsningen av förmågor och funktionen i kroppen var mest påtagliga i deras 

upplevelse av kroppen. Det innebär dock inte att smärtan inte upplevs av de MS-drabbade 

personerna utan det kan vara en av de underliggande orsakerna till att de MS-drabbade 

upplevde sig själva som härdade, tåligare och stärkta av sjukdomen. 
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Resultatet i föreliggande studie belyser att MS-drabbade upplever ett obehag inför möten med 

andra, detta har sitt ursprung i sjukdomens symtom. Utmattningen upplevdes som ett hinder 

för att fortsätta leva ett socialt liv, likväl som den begränsade rörelseförmågan och 

inkontinensbesvären. Obehaget upplevdes hos en del MS-drabbade så stort att de helt undvek 

möten med andra människor, den nedsatta kognitiva förmågan gjorde det svårt för MS-

drabbade personer att kommunicera på ett adekvat sätt. Författarna till föreliggande studie 

relaterar detta till att samspelet mellan den MS-drabbade, andra personer och den övriga 

världen har brister som kan förhindra den MS-drabbade från att uppnå hälsa.  

 

De begränsningarna som sjukdomen medförde ledde ofta till en nedsatt arbetsförmåga. 

Omprioriteringar innebar att många MS-drabbade valde att prioritera återhämtning före 

arbetet. Stress upplevdes också vara en utlösande faktor till att symtom uppkom, men en del 

MS-drabbade fortsatte att arbeta genom att anpassa arbetet vilket gjorde att arbetet upplevdes 

som genomförbart. Många personer som lever med multipel skleros valde dock att sluta 

arbeta, vilket istället medförde en ekonomisk belastning. Andra studier har påvisat att de MS-

drabbade personer som var arbetslösa upplevde en lägre livskvalité än de som arbetade 

(Russell, White & White, 2006; Solari & Radice, 2001). Detta motsäger resultatet av 

föreliggande studie, som tvärtom, pekar på att individerna upplevde arbetet som en belastning 

där stressen förvärrade sjukdomens symtom och därmed upplevelsen av hälsa. Föreliggande 

studies författare menar att hälsan är relativ till den totala och aktuella livssituationen, vilket i 

sammanhanget tolkas som att undvika eller prioritera arbete kan därför vara en väg i den MS-

drabbades strävan mot att uppnå hälsa.  

 

Resultatet påvisar att personerna som lever med multipel skleros upplever en rädsla över hur 

andra personer uppfattar deras situation och förnedring upplevdes när deras beteende eller 

rörelseförmåga misstolkades av andra som att vara onykterhet eller att de var oförmögna att 

förstå. Oönskad hjälp och medlidande upplevdes som förnedrande och förminskande, vilket 

medförde att MS-drabbade personer isolerade sig själva från andra personer. Grytten et.al. 

(2012) menar att MS-drabbade personer upplever en sämre hälsa än personer utan sjukdom, 

framför allt i avseende som speglar möten och sociala funktioner. Författarna till föreliggande 

studie uppfattar resultatet som att det finns många rädslor och erfarenheter av sämre 

bemötande som föreligger känslorna inför det vardagliga mötet. Författarna menar att 

allmänheten saknar information om sjukdomen, dess symtom och upplevelsen av att leva med 

multipel skleros. Detta medför att symtomen misstolkas och den MS-drabbade personen 

upplever sig kränkt. Upplevelsen av hälsan är relativ till den MS-drabbades livssituation och 

grundas i upplevelser och erfarenheter (Ekebergh, 2015c). 

 

Hälsa innebär att vara i stånd att leva, en grundpelare i livet, denna trygghet blir skadad av oro 

och rädsla inför hur sjukdomen kommer att fortskrida, rädsla att vara beroende av andra för 

att kunna fortsätta leva. Den MS-drabbade personens frihet blir då hotad och ersätts istället 

med en sårbarhet i deras upplevelse av hälsa (Ekebergh, 2015c).  
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Det sociala stödet upplevdes som viktigt hos MS-drabbade personer och stödet upplevdes 

vara till hjälp för att hantera sjukdomen, minska den upplevda stressen och att ge kraft till att 

hantera problem. Det sociala stödet medförde att de MS-drabbade personerna upplevde sin 

fysiska och psykiska hälsa som bättre. En del upplevde mötet med andra MS-drabbade som 

möjlighet till stöd och nya kontakter, andra upplevde mötet som en påtaglig negativ inverkan 

på deras upplevda hälsa. Författarna relaterade detta till att livsvärlden delas med andra 

genom upplevelser och erfarenheter och därmed påverkas även den upplevda hälsan. De MS-

drabbade upplevde att när behovet av finansiellt, mentalt och spirituellt stöd uppnåddes 

lindrades symtomen. MS-drabbade har ett behov av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal för 

att hantera symtom som kognitiva nedsättningar men de upplevde att deras kognitiva 

nedsättningar inte tas på allvar, vilket också Russell, White och White (2006) påpekar då de 

menar att närmare en tredjedel av de MS-drabbade personerna känner att de håller på att tappa 

förståndet när de upplever symtom som ingen vårdpersonal kan påvisa. Föreliggande studies 

resultat påvisar att vid kontakt med vården medförde detta att MS-drabbade upplevde att deras 

förväntningar och upplevelse inte lyssnats till och fann istället stöd i den alternativa vården. 

MS-drabbade personer upplevde sjukdomen som ett hot mot livsvärlden och välbefinnandet, 

trots att vårdbehovet var tillfredsställt. Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden och hur den 

utformas. Omvårdnaden ska sträva efter hälsa och den MS-drabbades livsvärld ska tas i 

beaktande vilket är grunden i att försöka förstå vad det innebär för den MS-drabbade personen 

samt vad de upplever främjar hälsan. Förståelse för livsvärlden skapar utrymme för 

delaktighet, där såg författarna brister i avseendet att ta hänsyn till den MS-drabbades 

livsvärld.  

 

I resultatet framkom det att synen på livet förändrades då personen drabbades av MS. Den nya 

situationen dominerades av motgångar, men en vilja att finna livskraft och hälsa var ett 

vanligt fenomen. Personerna blev tvungna att omprioritera eller förändra sina mål för att 

kunna fortsätta i sin strävan mot hälsa i sin nya situation och med en sjukdom som ständigt 

gjorde sig påmind. En del fann stöd i religion eller hittade mening i att sträva mot nya mål i 

livet vilket även Russell, White och White (2006) stödjer i sin studie där de påvisar att 

personer som lever med multipel skleros finner personlig mening i livet med stöd av 

religionen. Vidare hävdar de även att vara positiv och utnyttja tiden väl var något som bidrog 

till att skapa en större mening i livet. Tidigare studier har påvisat att personer som lever med 

multipel skleros upplever en lägre livskvalité än personer utan sjukdom (Grasso et.al., 2008; 

Grytten et.al; Solari & Radice, 2001), vilket även Motl och McAuley (2014) påpekar i sin 

studie där de menar, att sjukdomens svårighetsgrad relateras direkt till den upplevda 

livskvalitén och ett svårare sjukdomstillstånd medför att en lägre livskvalité upplevs. Wärnå-

Furu (2017) belyser i sin studie att livskvalité ofta kan härledas till begreppet hälsa och blir 

därför även markör på hur personerna upplever denna, livsvärlden delas alltså med andra 

genom upplevelser och erfarenhet. Ekebergh (2015b) visar i sin studie att även 

uppskattningen för andras liv kan förändras då personer drabbas av MS. 

MS-drabbade personer anpassade livet genom planering och framförhållning till de moment 

som de ville utföra, detta var ett måste då de inte upplevdes ha förmåga att skynda eller 

stressa. Aktiviteter som upplevdes vara belastande eller utmattande ville man undvika. Solari 

och Radice (2001) har påvisat att knappt en femtedel av de MS-drabbade personerna har 

anpassat sina hem efter sjukdomen. Författarna till föreliggande studie såg anpassningarna de 

MS-drabbade gjorde i sitt liv som försök att hantera och förhålla sig till livssituationen och 

sjukdomen i en strävan mot att uppnå hälsa. De MS-drabbade personerna utvecklade 

strategier för att hantera sitt tillstånd vilket kunde innebära att distraheras från sjukdomen, 
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minimera inverkan eller genom att ignorera dess existens. Välmående upplevdes då de tog 

hänsyn till kroppens behov av vila och den kapacitet kroppen besatt.  

 

 

SLUTSATS 

Från resultatet dras slutsatsen att det finns variationer i upplevelsen av att leva med multipel 

skleros, men även mycket som upplevs liknande. Sjukdomens påverkan medförde att kroppen 

upplevdes som främmande, opålitlig och begränsad. Symtomen som exponerades för andra 

medförde en rädsla över att bli missuppfattad, likväl som det finns en rädsla över sjukdomens 

fortskridning. MS-drabbade hade behov av stöd för att bättre hantera sjukdomens påverkan. 

Trots den negativa påverkan som sjukdomen medförde stävade MS-drabbade personer efter 

att finna hälsa, mening och välbefinnande. Sjuksköterskans ansvar är att utforma vården med 

hänsyn till personens livsvärld och det upplevda behovet av stöd. Den MS-drabbade personen 

möter många motgångar i sjukdomen vilket kan minskas genom att sjuksköterskan ger sitt 

stöd i att aktivt lyssna till vad den MS-drabbade personen berättar om sin upplevelse. Genom 

att skapa förståelse för den MS-drabbades livsvärld och upplevelse av hälsa kan 

sjuksköterskan bedriva en vård som främjar hälsa, men också låter den MS-drabbade vara 

delaktig i utformning av vården. Undervisning och rådgivning om egenvård skulle kunna 

bidra till att MS-drabbade personer finner strategier till att hantera sitt tillstånd snabbare och 

hälsofrämjande. 
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BILAGA 1 
Sökschema 

Sökschema över Cinahl 

Datum Sökord Träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

8/11-

2019 

Multiple Sclerosis [MM] 13.886 0 0 0 0 

8/11-

2019 

Multiple Sclerosis [MM], 

full text 

1.810 0 0 0 0 

8/11-

2019 

Multiple Sclerosis [MM], 

+full text, peer reviewed 

1.273 0 0 0 0 

8/11-

2019 

Multiple Sclerosis [MM] 

AND experience, + full 

text, peer reviewed 

86 0 0 0 0 

8/11-

2019 

Multiple sclerosis [MM] 

AND experience AND 

qualitative, + full text, 

peer reviewed 

29 7 3 2 0 

8/11-

2019 

Multiple sclerosis [MM] 

AND patient AND 

qualitative, + full text, 

peer reviewed 

34 6 4 4 3 

17/11-

2019 

Multiple sclerosis [MM] 

AND patient AND 

qualitative AND 

experience, + full text, 

peer reviewed 

15 3 2 0 0 

17/11-

2019 

Multiple sclerosis [MM] 

AND patient AND health 

AND experience, + full 

text, peer reviewed 

22 3 3 2 2 

27/11-

2019 

Multiple sclerosis [MM] 

AND quality of life, + 

full text, peer reviewed 

139 2 1 1 0 
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27/11-

2019 

Multiple sclerosis [MM] 

AND living with, + full 

text, peer reviewed 

84 4 3 2 2 

27/11-

2019 

Multiple sclerosis [MM] 

AND interview, + full 

text, peer reviewed 

80 2 1 1 1 

Sökschema över PubMed 

Datum Sökord Begränsni

ngar 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract

er 

Lästa 

artikl

ar 

Granska

de 

artiklar 

Inkludera

de 

artiklar 

18/1-

2020 

Multiple 

scleros [Me

Sh Major 

Topic) 

Inga 49 337 0 0 0 0 

18/1-

2020 

Multiple 

scleros [Me

Sh Major 

Topic) 

AND 

qualitative 

Inga 461 0 0 0 0 

18/1-

2020 

Multiple 

scleros [Me

Sh Major 

Topic) 

AND 

qualitative 

AND 

quality of 

life 

Full text 99 0 0 0 0 

18/1-

2020 

Multiple 

scleros [Me

Sh Major 

Topic) 

AND 

qualitative 

AND 

quality of 

life AND 

health 

Full text 80 3 2 2 1 
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18/1-

2020 

Multiple 

scleros [Me

Sh Major 

Topic) 

AND 

experience 

Full text 1093 0 0 0 0 

18/1-

2020 

Multiple 

scleros [Me

Sh Major 

Topic) 

AND 

experience 

AND 

qualitative 

Full text 101 1 1 0 0 

18/1-

2020 

Multiple 

scleros [Me

Sh Major 

Topic) 

AND 

experience 

AND 

qualitative 

AND health 

Full text 69 6 4 2 1 
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Granskningsmall 
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BILAGA 3 
Artikelmatris 

Författare, år, land och 

titel 

Syfte Design Urval Resultat Kvalitetspoäng 

McAuliffe, A., & Hynes, 

S. M. 2019. Irland. 

 

The Impact of Cognitive 

Functioning on Daily 

Occupations for People 

with Multiple Sclerosis: A 

Qualitative Study 

Undersöka behoven hos 

personer med MS som har  

kognitiva nedsättningar.  

Kvalitativt 

beskrivande 

forsknings designs 

studie, baserad på 

semistrukturerade 

telefonintervjuer med 

MS-patienter 

(n=7) Att det finns ett behov av yrkes fokuserade 

insatser i kognition för personer med multipel 

skleros i deras dagliga utmaningar. 

13 

Dehghani, A., Dehghan 

Nayeri, N., & Ebadi, A. 

2015 Iran. 

 

Antecedents of Coping 

with the Disease in 

Patients with Multiple 

Sclerosis: A Qualitative 

Content Analysis  

 Undersöka antecedentia 

för att hantera sjukdomen 

hos patienter med multipel 

skleros. 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

MS-patienter 

(n=11) Fem huvudkategorier avslöjades: 

 

 (1) socialt stöd. 

 (2) mildhet. 

 (3) förtroende för tro. 

 (4) kunskap om multipel skleros och 

modellering. 

 (5) ekonomisk och miljömässig situation.  

  Varje kategori hade flera olika underkategorier. 

  Resultatet visar också att hanteringen av 

multipel         
  skleros är ett komplex, flerdimensionellt och 

kontextuellt begrepp som påverkas av olika 

faktorer.  

 

17 



2 

 

Lacerda, E. M., 

McDermott, C., Kingdon, 

C. C., Butterworth, J., 

Cliff, J. M., & Nacul, L. 

2019 Storbritannien. 

 

Hope, disappointment and 

perseverance: Reflections 

of people with Myalgic 

encephalomyelitis/Chronic 
Fatigue Syndrome 

(ME/CFS) and Multiple 

Sclerosis participating in 

biomedical research. A 

qualitative focus group 

study  

Att utforska synpunkter 

från deltagare med ME / 

CFS och MS om CureME-

forskningsresultat, 

spridning och framtida 

biomedicinska forskningen 

prioriteringar. 

Kvalitativa intervjuer 

med personer 

diagnostiserade med 

MS 

(n=12) Totalt 28 UKMEB-deltagare deltog: 16 med ME 

/ CFS (Encefalomyelit / kroniskt 

trötthetssyndrom) och 12 med MS. 

Fem teman framkom: 

 (a) Söka sammanhängande: deltagarnas 

reaktioner på   initialt forskningsrön. 

 (b) Söker godkännande: deltagarna utforskar 

frågor om stigma och validering. 

 (c)Söker en diagnos: deltagarna utforskar frågor 

kring diagnos i deras liv. 
(d) Söker en bättre framtid: deltagarnas idéer om 

framtida forskning. 

(e) Söker dela förståelse: deltagarnas åsikter om 

spridning. Fokusgrupper upplevde framsteg i 

ME / CFS och MS-forskning i termer av att 

”sätta ihop ett pussel” av bevis uthållighet och 

samarbete 

 

10 



3 

 

Flensner, G. & 

Rudolfsson, G.  2016 

Sverige.  

 

Learning to fly with broken 

wings - forcing a 

repprasial of time and 

space. Scandinavian 

Journal of Caring Science  

Att få en ny förståelse av 

kroppens upplevelser 

bland personer som lider 

av den kroniska 

neurologiska sjukdomen 

multipel skleros (MS) och 

hur de möter sådana 

upplevelser. 

En kvalitativ 

intervjustudie med en 

hermeneutiskt ansats 

(n=10) Kroppens upplevelser utvecklades till ”Lära sig 

att flyga med trasiga vingar", bestående av två 

teman:  

"Lär känna den främmande kroppen"  

"Bygga ett nytt levnads utrymme” 

Båda kräver omvärdering av tid och utrymme. 

 

17 

Sharifif, S., Borhani, F., 

&Abbaszadeh, A. 2016 

Iran. 

Factors affecting dignity of 

patients with multiple 

sclerosis. Scandinavian 

journal of caring sciences 

 

  

Undersöka faktorer som 

påverkar värdigheten hos 

Iranska patienter med MS 

i vardagen och i samspel 

med dem med samhället.  

Kvalitativ 

konventionell 

innehållsanalys, 

baserad på 

semistrukturerade 

intervjuer med en 

induktiv ansats. 

(n=13) Faktorer som påverkade värdighet 

klassificerades som "personliga faktorer" och 

"sociala faktorer". Personliga faktorer består av 

följande underkategorier: 

 patientens kommunikation med sig själv, 

patientens kunskap, patientens värden och tro 

och patienters resurser. Sociala faktorer 

inkluderar andras  kommunikation med 

patienter, social kunskap, sociala värderingar 
och övertygelser och sociala resurser. 

 

17 



4 

 

Wenneberg, S. & Isaksson, 

A. 2014 Sverige. 

 

Living with multiple 

sclerosis: The impact of 

chronic illness 
 

Att utforska de subjektiva 

upplevelserna av 

livskvalitet hos patienter 

med 

MS, med fokus på möjliga 

positiva aspekter av att 

behöva komma till rätta 

med denna sjukdom  

Kvalitativ 

innehållsanalys med 

induktiv design. 

Baserad på 

semistrukturerade 

intervjuer. 

(n=61) Att slåss mot en förlorande strid men också 

gradvis erövra sig själv var det underliggande 

temat som framkom av följande fyra 

huvudsakliga kategorier: Erfarenhet av ohälsa, 

upplevelse av hälsa trots sjukdom, psykosociala 

konsekvenser av att ha MS och olika sätt att 

hantera MS. 

Patienter med MS var tvungna att omvärdera sitt 

liv under sjukdomsförloppet och få hårdtjänta 

kunskaper som blev grunden för att 
kontinuerligt hantera sin sjukdom. 

 

16 

Synnot, A. J., Hill, S. J., 

Garner, K. A., Summers, 

M. P., Filippini, G., 

Osborne, R. H., … 

Mosconi, P.  2016. Irland 

och Australien. 

 

Online health information 
seeking: how people with 

multiple sclerosis find, 

assess and integrate 

treatment information to 

manage their health  

Utforska behov, 

erfarenheter och 

preferenser för personer 

med MS för att integrera 

behandling 

information om 

beslutsfattande i samband 

med sökning på internet.  

En kvalitativ 

intervjustudie gjord på 

individer med MS 

(n=60) Deltagarna beskrev att det fanns både för 

mycket information online och för lite som 

gällde dem. De talade om varsamhet och 

skepticism men också bemyndigande. 

Tillgängligheten till aktuell och opartisk 

behandlingsinformation, inklusive praktisk 

och livsstilsrelaterad information var viktig för 

många. Majoriteten av deltagarna var angelägna 
om att engagera sig i ett "forskningssamarbete" 

med sjukvårdspersonal och utvecklade en rad 

strategier för att förbättra onlineinformationens 

pålitlighet 

 

11 

Lex, H., Weisenbach, S., 

Sloane, J., Syed, S., 

Rasky, E. & Freidl, W. 

2018 Österrike och 
Amerika. 

 

Social-emotional aspects 

of quality of life in 

multiple sclerosis  

Undersökt genus- och 

kulturföreningar med 

livskvalitet personliga 

egenskaper och fördelar 
med att ha MS bland 

individer med MS.  

Semistrukturerade 

intervjuer på individer 

diagnostiserade med 

MS i Österrike och 

Amerika. 

(=128) Österrikiska deltagare med MS 

upplevde en högre social-emotionell livs kvalité 

jämfört med de amerikanska deltagarna. 

Amerikanska deltagare uttryckte en högre 
självkänsla i jämförelse med österrikiska 

deltagarna. Män rapporterade en lägre förmåga 

att uttrycka kärlek än kvinnor. Oberoende av 

kön och nationalitet, rapporterade deltagarna 

fördelar med sjukdomen, särskilt förbättrad 

14 



5 

 

 

 

medkänsla, uppmärksamhet, förbättrad 

familjerelation och livsstilsvinster 

 

Salamonsen, A. 2016 

Norge. 

 

Use of complementary and 

alternative medicine in 

patients with cancer or 

multiple sclerosis: 

possible public health 

implications 
 

Att ge en större inblick i 

alternativmedicinpatienters 

utbredda, komplexa, 
självinitierade och 

oreglerade användning av 

CAM, analyserad ur ett 

folkhälsoperspektiv. 
 

Kvalitativa intervjuer 

med MS och 

cancerpatienter. 
Analyserades genom 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

(n=12) CAM-behandlingar (complementary and 

alternative medicine) upplevdes i allmänhet som 

säkra 
och konventionella behandlingar som potentiellt 

riskabla. 

 

16 

Dehghani, A., 

Khoramkish, M & 

Isfahani, S. 2019. Iran 

 

Challenges in the daily 

living acitivities of 

patients with multiple 
sclerosis: a qualitativ 

content analysis. 

Att utforska utmaningen i 

dagliga aktiviteter hos 

MS-patienter. 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

djupgående intervjuer. 

Analysmetod som 

tillämpades var 

kvalitativ 

innehållsanalys.  

(n=14) Resultatet visar att MS-patienter möter flera 

utmaningen i vardagliga aktiviteter.  

16 
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BILAGA 4 
Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

The body manifested itself as 

incomprehensible, frightening, 

treachous, slow and creating 

alienation, necessary getting to 

know. 

Kroppen upplevdes som 

obegriplig, förrädisk, 

främmande och långsam.  

Förrädisk kropp Den opålitliga kroppen En förändrad kropp 

The choice was isolation instead 

of social life with its risk of 

exposing the body’s 

vulnerability, which infringed on 

human dignity, inflicted wounds 

on the soul and affected the 

perception of self. 

Val mellan socialt livs 

eller riskera kränkning och 

skador på självbilden. 

Kroppens 

begränsningar 

förhindrar socialt 

liv 

Svårigheter i det sociala 

mötet 

En förändrad kropp 

The participants feared that they 

would be disabled with disease 

progression and need 

wheelchairs, so they would 

depend on others including 

family members in their daily 

activities.  

Rädsla över sjukdomens 

fortskridning och att inte 

klara sig på egen hand. 

Rädsla över 

sjukdomsförlopp 

Oro inför framtiden Farhåga för sjukdomens 

exponering och utveckling 

The participants mentioned MS 

disease brought a lot of costs for 

the patient and his family 

members. Some of the costs 

include diagnostic procedures, 

frequent tests, nerve and muscle 

strain, physician visits, 

medication, etc. 

Undersökningar och 

behandlingar medförde 

ekonomisk belastning för 

patienten och dennes 

familj. 

Ekonomisk 

belastning 

Socialt och ekonomiskt 

stöd 

Behov av stöd 



2 

 

If these patients somehow were 

able to consider the experience 

of MS as positive, they were 

able to really start appreciating 

life itself and its gifts 

Om sjukdomen sågs som 

positiv började livet 

uppskattas mer. 

Uppskatta livet Att finna liv genom 

lidande 

Vilja att leva 

Whatever it cost, the dreaded 

symtoms were consciously 

adjusted to, triggering a striving 

to achieve a normal lifestyle by 

balancing rest and activity. 

Glimpses of well-being were 

achived by adjusting to what the 

body could handle; what the 

different body could bring to 

life. 

Medveten anpassning till 

sjukdomens symtom för 

att fortsätta ett normalt liv. 

Hänsyn till kroppens 

förmågor krävs för balans 

och välmående. 

Medveten 

anpassning, hänsyn 

till kroppen 

Att hantera en utmattande 

vardag 

Vilja att leva 
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BILAGA 5 
Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

 

 

 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. 

behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap 

i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

   

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även 

sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i 

studien)? 

   

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka?  

   

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov )? 
   

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 

person med demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, 

personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller 

studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 

   

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 
   

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk 

person) och anmälas till registeransvarig person (GDPR- 

ansvarig).   

   

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 

anpassat till nivån på studien. 
   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna 

förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av 

den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att 

alla detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. 

(För studier med deltagare under 15 år krävs vårdnadshavares 

godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den 

skriftliga informationen till forskningsperson. Vidare framgår 

tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan 

avbryta försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 

   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 

för studien är namngivna (student och handledare) 
   


