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Sammanfattning  
 

Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av livssituation, livskvalitet 

och hanteringen av vardagen hos personer med Multipel skleros. För att presentera det 

viktigaste ur de artiklar vi använt oss av valde vi att analysera artiklarna genom 

meningsenheter och att sedan dela in dessa i kategorier och subkategorier.  

De huvudsakliga resultat som framkom var att MS-relaterad trötthet påverkade hela vardagen 

och vad personen orkade göra. Det framkom även att genom att tänka positivt blev vardagen 

och livskvaliteten bättre. Stöd från närstående och vårdpersonal var viktigt för att uppnå en 

bra livskvalitet. Många av de drabbade kände att en kämparglöd aktiverades efter diagnosen 

och gjorde det möjligt för dem att blicka framåt. Upplevelsen av att inte känna igen och lita på 

sin kropp gav en stor osäkerhet hos många av personerna med MS. 

Resultatet kan användas för att få en bättre förståelse av hur det är att leva med MS och 

sjuksköterskan kan då stötta den drabbade med det som personen tycker är viktigast. 

Slutsatsen vi har dragit är att leva med MS är en ständigt pågående kamp för att kunna uppnå 

en god livskvalitet. 

 

Nyckelord: Multiple sclerosis, Quality of life, Coping strategies, Nursing. 
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Inledning 
Multipel skleros (MS) är en obotlig autoimmun sjukdom som beror på att myelinskidan i den 

vita substansen i delar av det centrala nervsystemet förstörs, vilket leder till att 

nervimpulserna blir försämrade. MS drabbar unga vuxna och de flesta insjuknar mellan 20-40 

års ålder och majoriteten är kvinnor. En tredjedel av de som insjuknar i MS har ett lindrigt 

sjukdomsförlopp, men de flesta blir i sinom tid invalidiserade (Almås & Johansen, 2002). I 

Sverige insjuknar 1 person av 500-600 i MS och cirka 500 personer drabbas av MS i Sverige 

per år. 17000- 18000 personer i Sverige lever med MS (Fredrikson, 2011). 

Litteraturstudien har för avsikt att beskriva livskvaliteten och hanteringen av vardagen hos 

personer med MS. 

 

Bakgrund 

Multipel Skleros, MS 

MS ter sig inte exakt likadant hos dem som drabbas utan har individuella variationer. Det 

finns ingen känd orsak till varför immunförsvaret attackerar myelinskidorna och MS uppstår. 

Det finns fyra uppdelningar av MS beroende på hur sjukdomsförloppet ser ut. Dessa fyra 

olika förlopp är;  

- Godartat förlopp, där sjukdomsskoven kan uppstå flera år emellan varandra och 

patienten återhämtar sig ofta helt, funktionsmässigt, när ett skov är över. 

- Remitterande utveckling av MS, där försämringar avlöser förbättringar och vice versa. 

- Vid sekunder progressiv utveckling av MS blir sjukdomen gradvis värre. 

- Vid primär progressiv utveckling av MS är sjukdomen redan från första början 

progressiv. Det finns i princip inga skov utan sjukdomen förvärras lite hela tiden 

(Almås & Johansen, 2002). 

 Ett vanligt symtom vid MS är förlamning som uppstår på grund av att pyramidbanan i 

nervsystemet skadas. Skadan gör att musklerna inte aktiveras så som de brukar med 

förlamning som följd. Ett annat vanligt symtom är att patienterna får sämre känsel i antingen 

hudområden eller hela kroppsdelar. Ett tredje och väldigt vanligt symtom hos personer med 

MS är en trötthet som kan uppfattas både fysisk och psykisk. Denna trötthet kan göra att 

personen kan känna sig helt slut, även utan att ha utfört någon ansträngande aktivitet (Fagius, 

Andersen, Hillert, Olsson & Sandberg, 2007). För att få diagnosen MS krävs det att personen 

vid minst två tillfällen haft symtom från det centrala nervsystemet där symtomen inte kan 

kopplas till någon annan sjukdom. Det görs även en MR- undersökning för att påvisa 
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eventuella inflammatoriska områden i hjärnan. Lumbalpunktion kan göras för att upptäcka 

antikroppar som är typiska för MS (Grefberg & Johansson, 2007). 

Det finns ingen botande behandling vid MS, men det finns läkemedel som kan lindra 

symtomen och förkorta skoven. Träning med sjukgymnast hjälper personer med MS att öka 

sin livskvalitet, detta görs genom specialutformad träning och avslappningsteknik (Espeset, 

Mastad, Rafaelson & Almås, 2011).  

 

Omvårdnad vid MS 

Omvårdanden vid MS är individuell och baseras på hur långt gången sjukdomen är hos den 

drabbade. Personer med MS har ofta levt med diagnosen i många år och vet vilken typ av 

omvårdnad de vill ha. Det krävs därför att det finns en bra kommunikation mellan den 

drabbade och sjuksköterskan för att på så vis individanpassa omvårdnaden på bästa sätt. 

Uppmuntran till fysisk aktivitet är något som sjuksköterskan kan belysa, då aktivitet kan öka 

livskvaliteten hos personer med MS. Det är inte bara ur den fysiska aspekten aktivitet är 

positiv utan träning har även en god inverkan på det psykiska välbefinnandet (Espeset et al, 

2011). Livskvalitet är ett stort begrepp inom vården. Sjuksköterskan har till mål att inte bara 

förbättra hälsan hos de personer sjuksköterskan möter, utan ska också ge stöd och hjälp till 

personerna för att de ska kunna få en så bra livskvalitet som möjligt. 

 

Begreppsdefinition 

Brülde (2003) skriver att en person har endast en hög livskvalitet då den personen har ett bra 

liv. Personen lever det liv han eller hon vill leva och är tillfreds med detta. Nordenfelt (1991) 

skriver att livskvalitet bör ses som både objektivt och subjektivt. I det objektiva området är 

det den somatiska hälsan, yrkeslivet och familjesituationen som fokus ligger på. Det 

subjektiva området belyser istället personens upplevelse av yttre situationer och hur personen 

mår i allmänhet. Livskvalitet är en persons medvetna positiva och negativa, kognitiva och 

emotionella upplevelser, alltså hur personen ser på sitt liv både över lag och inom olika delar 

av sitt liv (Rustoen, 1992). Söderberg (2009) definierar kronisk sjukdom som en sjukdom den 

drabbade måste leva med. Med det menas att sjukdomen inte går att bota utan personen 

kommer att leva med sjukdomen hela sitt liv. 

 

Problemformulering 

Multipel Skleros är en autoimmun kronisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet 

och leder till att nervimpulserna från hjärnan blir försämrade. Orsaken till att MS uppstår är 
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okänd, men en viss genetisk disposition kan förekomma (Epeset et al, 2011). MS resulterar 

ofta till en ökad trötthetskänsla och i förlamning. Då MS är en livslång sjukdom som de 

drabbade måste lära sig att leva med, antar författarna till litteraturstudien att livskvaliteten 

påverkas av sjukdomen. Avsikten med litteraturstudien är att undersöka hur personer med MS 

upplever sin livskvalitet och hur de hanterar vardagen. Detta för att kunna ge bästa möjliga 

omvårdnad. Resultatet kommer öka sjuksköterskans förståelse för hur personer med MS 

upplever sin livskvalitet, livssituation och hur de drabbade hanterar sin vardag. Den 

kunskapen kan betyda ett bättre bemötande för de som är drabbade av MS.  

 

 Teoretisk referensram  

Vi har valt Aron Antonovskys teori om ”känsla av sammanhang (KASAM)” för vårt arbete 

för att Antonovsky belyser ett holistiskt tänkande samt har ett starkt samband till vårt syfte. 

Antonovsky (1987) går emot det patogena synsättet på hälsa där det fokuseras på det sjuka. 

Antonovsky fokuserar istället på det friska och kallar detta för det salutogena synsättet. Med 

det salutogenetiska perspektivet menar Antonovsky (1987) ett synsätt som inte klassificerar 

människor som antingen friska eller sjuka, utan han menar att en människa är en komplex 

varelse där hälsa är mer än frånvaro av sjukdom. Istället för att endast fokusera på sjukdomen 

i sig, är det bättre att fokusera på vad människan har för resurser för att klara av de svårigheter 

som hon/han har drabbats av. Antonovsky (1987) talar om känsla av sammanhang (KASAM). 

KASAM har tre huvudteman; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 

innebär att en människa kan förutse vad som ska hända. Även om det skulle uppstå oväntade 

situationer kan människor som känner begriplighet vända de oväntade situationerna till något 

som går att förklara. De personer som har den här begripligheten har ofta en hög KASAM. 

Det andra temat är hanterbarhet som innebär att det finns människor runt omkring som finns 

som resurs och som går att lita på. Har man en hög känsla av hanterbarhet känner man sig 

mindre som ett offer, utan mer att man kan lösa de situationer som uppstår. Det tredje och 

sista temat är meningsfullhet och syftar till att man som människa har något som betyder 

mycket för en. Detta är viktigt för att uppnå en hög KASAM. Meningsfullhet innebär även att 

man tar sig an en utmaning när den uppkommer istället för att ge upp och tänka i negativa 

banor. Antonovsky (1987) menar att alla tre teman i KASAM är sammanflätade och står i 

kombination med varandra. Enligt Westlund och Sjöberg (2008) menar Antonovsky att 

meningsfullhet är det viktigaste temat av de tre teman som upprätthåller KASAM. Detta på 

grund av att om en person känner att det finns en mening med det som sker, ökar 

motivationen till att kämpa och hitta en lösning som fungerar. Det viktigaste är dock inte hur 
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delarna ser ut var för sig, utan hur de tre temana förhåller sig till varandra och hur de ser ut i 

sin helhet. Stark KASAM är fokuserade känslor och att det finns generella motståndsresurser 

hos individen, medan svag KASAM yttrar sig i diffusa känslor och omedvetna försvar. 

Antonovskys tre teman; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet påverkar individers 

känsla av livskvalitet och hur de hanterar vardagen samt deras motivation till att blicka framåt 

och inte bara tänka på det negativa som sker i livet.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av livssituation, livskvalitet och hanterandet 

av vardagen hos personer som lider av Multipel Skleros. 

 

Metod 

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie. Där vi har letat studier som matchar vårt syfte och 

sedan granskat dem för att se om kvaliteten på studien höll låg, medel eller hög kvalitet. En 

systematisk litteraturstudie utgår ifrån en tydlig fråga som ska besvaras genom relevant 

forskning. Att göra en systematisk litteraturstudie innebär att söka efter aktuella vetenskapliga 

artiklar, granska artiklarna och sammanfatta resultatet på ett systematiskt och tydligt sätt. En 

systematisk litteraturstudie ska innehålla; tydliga frågeställningar, kriterier för sökning och 

urval av artiklar och kvalitetsbedömning av artiklarna.  Målet med litteraturstudien är att 

kunna använda resultatet i klinisk verksamhet (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Inklusionskriterier 

Personerna i studien ska ha haft sin MS-diagnos i minst ett år. 

Studierna är skrivna på engelska. 

Studierna ska inte vara äldre än 20 år (1992) 

 

Urval och datainsamling 

De databaser som använts för att söka artiklar är CINAHL, PubMed och PsychInfo. 

I dessa databaser har vi använt oss av sökord som överensstämmer med vårt syfte. Dem 

sökord vi använde oss av var: quality of life, multiple sclerosis, attitude to health, women, 

female, experie*, perceived health, coping strategies, coping, nursing. Först sökte vi varje 

sökord för sig för att sedan kombinera dem med den booleska operatorn AND för att 

kombinera de olika sökorden, se Bilaga 1. De sökningar som gav mindre än 300 titlar samt 

var inom ramen för inklusionskriterierna valdes att läsas. Efter att ha läst en titel som svarade 
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till syftet valdes abstraktet att läsas, därefter gjordes en bedömning ifall artikeln var aktuell att 

läsas i sin helhet eller ej. Av de artiklar som hittades under sökningarna lästes 25 stycken, 

varav åtta valdes ut för granskning. De resterande var irrelevanta gentemot syftet. Vi har 

använt oss av checklistan för kvalitativa och kvantitativa artiklar i Forsberg och Wengström 

(2008) när vi har kvalitetsgranskat våra valda artiklar. Vi har dock modifierat checklistorna så 

att det har blivit möjligt att räkna ut procentsats för att lättare kunna bedöma vilken kvalitet 

artikeln har. För varje fråga som fick ett jakande svar gavs ett poäng. Checklistorna finns som 

Bilaga 2 och 3. Av de åtta artiklar som valdes ut till granskning användes sju stycken. Den 

åttonde artikeln klarade inte granskningen utan hade en låg kvalitet och vi har valt att endast 

använda artiklar som har kvalitetsnivån medel och hög. Som tidigare nämnts modifierades 

checklistorna på så vis att vi fick ut procentsatsen för varje granskad artikel. Kvalitetsnivån 

för medel kvalitet är mellan 60– 70% och kvalitetsnivån för hög kvalitet är 71% och över.  

 

Dataanalys  

För att analysera resultatet användes Lundman och Graneheims (2008) mall för kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter. Genom att 

fokusera på att beskriva variationer genom att hitta skillnader och likheter i texten kan 

kategorier och teman hittas.  I analysprocessen är det meningsenheterna som utgör grunden 

för hela analysen. Meningsenheterna används för att få ut det viktigaste i artikeln. Texten 

kortas ner genom kondensering för att tillslut skapa en ny helhet som utgörs av teman och 

kategorier. Teman svarar på frågan ”Hur?” och kategorier svarar på frågan ”Vad?”. 

Efter granskningen påbörjade vi analysen. Där vi först läste artiklarnas resultat och plockade 

ut meningsenheter ur samtliga artiklars resultat som berörde syftet. Meningsenheterna är 

meningar ur artiklarna som överensstämde med vårt syfte. Därefter översattes 

meningsenheterna från engelska till svenska. Meningsenheterna kondenserades, det  

vill säga meningsenheterna kortades ner, utan att förlora innehållet. Därefter kodades 

meningsenheterna vilket innebar att meningsenheter som liknade varandra hamnade under 

samma ”kod” för att få fram de kategorier och subkategorier som framförs i resultatavsnittet. 

Inga latenta teman hittades under analysprocessen, därför använder författarna sig endast av 

kategorier och subkategorier. Se Tabell 1 för exempel på analysen. 
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      Tabell 1: Exempel på processen för dataanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forsberg & Wengström (2008) menar att studierna som artiklarna i en litteraturstudie bygger 

helst bör vara godkända av en forskningsetisk kommitté, vilket i sin tur ger försäkran om att 

god forskningsetisk sed har följts, eller åtminstone ha ett tydligt etisk resonemang för att få 

inkluderas i litteraturstudien. Det får inte heller sållas bort några resultat som inte 

överensstämmer med forskarnas egna åsikter, resultatet ska vara opartiskt (Forsberg & 

Wengström, 2008). När vi läste igenom studierna tittade vi efter ifall forskarna till studierna 

hade medgivande ifrån en etisk kommission eller om forskarna hade redovisat de egna etiska 

reflektionerna som forskarna gjort. Samt att forskarna till studien inte har lagt in sina egna 

åsikter och värderingar i studiens resultat utan har förblivit objektiva. 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkatego

ri 

Kategori 

Att leva med MS-

relaterad trötthet 

är att leva med en 

tidskrävande och 

ett total 

absorberande 

fenomen som kan 

upplevas både 

som icke- 

konstruktiv och 

konstruktiv. 

MS-relaterande 

trötthet är 

tidskrävande och 

alltid närvarande 

Tidskrävande 

trötthet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trötthet 

påverkar 

vardagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinder i 

vardagen 

 

Upplevelsen av 

trötthet är som att 

ladda ur ett 

batteri på energi, 

vilket händer 

väldigt snabbt 

från den ena 

stunden till den 

andra. 

Trötthet uppstår 

snabbt och utan 

förvarning 

Oförutsägbar 

trötthet 

Tvungen att 

planera i förväg 

och tvungen att ta 

hänsyn till när på 

dagen tröttheten 

infinner sig.   

Trötthet gör det 

nödvändigt att 

planera i förväg 

Planering 

MS-relaterad 

trötthet var 

upplevd som ett 

hinder i livet. 

Trötthet är ett 

hinder 

Hinder 

Vissa beskrev att 

trötthet innebar 

en ofrivillig 

isolation. 

Ofrivillig 

isolation på 

grund av trötthet 

Isolation 
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Resultat 

Efter analysen kom vi fram till sex kategorier, varav flera innehöll subkategorier. De 

kategorier som kunde urskilja efter analysen var: hinder i vardagen, förändrad självbild, 

känslor, relationers betydelse, acceptera sin situation samt aktiviteter som hjälper. 

 

Hinder i vardagen 

Trötthet påverkar vardagen  

Stuifbergen och Rogers (1997) skriver i deras studie att den MS-relaterade tröttheten var 

paralyserande och påverkade det dagliga livet för personer med MS. Personerna kände att 

tröttheten, eller hotet om att tröttheten kunde komma plötsligt, påverkade vad de planerade in 

i sitt liv.  Det var vanligt att de drabbade gick ner i arbetstid, samt att de inte orkade med 

fritidsaktiviteterna som de hade innan insjuknandet. Ökad trötthet ledde i många fall även till 

ökade fysiska symtom. För att hantera tröttheten använde sig de drabbade av bland annat 

energisparande, vilket innebar att de drabbade vilade under dagen för att orka mer. En annan 

strategi var att hålla kroppstemperaturen på en jämn nivå. En del av svårigheterna i att få ett 

balanserat liv var kopplat till den trötthet som kommer med MS (Matuska & Erickson, 2008). 

Författarna beskriver vidare att det upplevdes som frustrerande att planera aktiviteter för 

framtiden då tröttheten kunde komma plötsligt och utan förvarning. Personerna med MS 

beskrev upplevelsen av trötthet som att ladda ur ett batteri. De beskriver också att MS-

relaterad trötthet var en upplevelse som tog mycket tid och mycket uppmärksamhet (Flensner, 

Ek & Söderhamn, 2003). Författarna beskriver vidare om en känsla av att leva i ovisshet på 

grund av att tröttheten alltid fanns närvarande och som påverkade vardagen, men även att de 

drabbade såg tröttheten som ett stort hinder i livet. 

 

Stress påverkar symtomen 

Matuska och Erickson (2008) skriver i deras studie att den största utmaningen till att få ett 

balanserat liv för personerna med MS var stress och hur den påverkade deras hälsa. De skriver 

vidare att svår stress ofta startade igång de första symtomen hos många av de som deltog i 

studien, stress fortsatte även att förvärra symtomen under sjukdomens förlopp. Stress över att 

deras hälsobehov hade hamnat så pass mycket i centrum existerade också.  
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Förändrad självbild 

Oigenkännlig kropp 

Då MS är oförutsägbar kände de drabbade att de behövde planera för framtiden och 

eventuella förluster samt hur de skulle hantera dessa förluster (Matuska & Erickson, 2008). 

Flesner et al. (2003) skriver att personer med MS inte litade på sin kropp, vilket ledde till 

osäkerhet. Att inte ha kontrollen över sin egen kropp var också något som beskrevs. Att leva 

med MS tycks betyda att sjukdomen har tillfångatagit kroppen. När kroppen började 

förändras gav det upphov till en rädsla över att inte veta vad som komma skall. De drabbade 

upplevde kroppen som oförutsägbar och att detta blev en stor påverkan på det dagliga livet. 

Även här var det känslan av att ha en kropp som man inte längre kunde kontrollera som 

upplevdes påfrestande. Att inte ha kontroll över sin kropp gjorde att de drabbade inte längre 

litade på sig själva. Personerna kände sig ibland ignorerade och att de inte blev tilltalade på 

grund av att de hade MS. De drabbade uttryckte också ilska och frustration över att bli 

behandlade annorlunda (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). 

 

Påverkad värdighet & integritet 

MS påverkar självkänslan och identiteten hos de drabbade. Det var viktigt att personerna med 

MS fick sörja förlusten av aktiviteter och yrken som de behövde avsluta på grund av att 

sjukdomen hade kommit in i deras liv. Känslan att de ville ha kvar sina identiteter som fanns 

utanför MS-diagnosen var också väldigt viktigt. Det var viktigt för de drabbade att vara mer 

än bara en MS-patient. För att behålla sin identitet omprioriterade de drabbade och 

engagerade sig i de aktiviteter som de kände var mest betydelsefulla (Matuska & Erickson, 

2008). Personer med MS uttryckte en känsla av att inte bli tagna på allvar då deras svårigheter 

inte syntes utanpå kroppen (Matuska & Erickson, 2008). Flensner et al. (2003) beskriver att 

personer med MS har uttryckt känslan av att vara ynklig när kroppen svek dem. På grund av 

att de inte litade på sin kropp valde många ibland att stanna inomhus och isolera sig.  

 

Känslor 

Kämparglödens betydelse 

Flensner et al. (2003) beskriver i deras studie att det var viktigt att personer med MS inte 

isolerade sig utan fortsatte med att besöka sina nära och kära och göra saker som var roliga. 

Att ha lyckats med en aktivitet eller uppgift gav tillfredsställelse och viljan att fortsätta. De 

skriver vidare att en del de drabbade hade upplevt att en kämparglöd ”aktiverats” inom dem 

som gjorde det möjligt för dem att bevara sina förmågor och se det positiva i livet. Det var 
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många av de drabbade som uttryckte en vilja och en syn på livet som innebar att fokusera på 

det de klarade av att göra, istället för att fokus låg på det de inte längre klarade av på grund av 

sin MS. När de fokuserade på det positiva ökade lyckokänslorna och de kände 

tillfredsställelse i att klara av små saker. Olsson et al. (2008) skriver att den envishet och 

styrka som de drabbade hade innan sjukdomsdiagnosen blev större efter diagnosen. När 

personerna hade fått MS-diagnosen fungerade deras tidigare envishet och inre styrka som en 

kraftkälla och det gjorde det möjligt för dem att leva med sjukdomen. Att fokusera på saker 

som var genomförbara gjorde det lättare att leva med MS (Olsson, Lexell & Söderberg, 

2008).Reynolds och Prior (2003) skriver att den kämparglöd som fanns var viktig för att 

hantera sjukdomen, men även för att maximera sina funktioner och motstå depressioner. För 

att öka livskvaliteten och att öka självförtroendet använde många av de drabbade 

kämparglöden som en strategi för att uppnå detta mål. 

 

Relationers betydelse 

Närståendes förståelse 

Att bevara bra relationer till nära och kära var väldigt viktigt för patienterna. Det var även 

viktigt att försöka uppfylla de roller och ansvar som uppkom i relationer (Matuska & 

Erickson, 2008). De sociala relationerna försämrades under ett år om sjukdomsförloppet hos 

de drabbade försämrades. Motsvarigheten kunde också ses då sjukdomsförloppet hade varit 

stabilt (Lerdal, Gulowsen & Moum, 2008). Ibland upplevde de drabbade att en del anhöriga 

inte kunde hantera deras MS och detta ledde till att de drabbade blev behandlade annorlunda 

(Reynolds & Prior, 2003). 

 

Skuldkänslor påverkar relationer 

Skuldkänslor uppstod hos personerna med MS när de upplevde att närstående inte förstod vad 

det var de gick igenom och hur deras sjukdomsbild påverkade deras möjligheter att utföra 

dagliga aktiviteter (Matuska & Erickson, 2008).  Studien visade även att personer med MS 

fick skuldkänslor över att de inte orkade göra lika mycket som tidigare, samt att de inte 

uppfyllde de krav de kände att de hade på sig från omgivningen.   

När de drabbade kände att de inte kunde delta i familjeaktiviteter som tidigare kände de skuld 

och att de hade misslyckats. En känsla av att även familjen blev påverkad var uttryckt (Olsson 

et al., 2008). 
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Arbetets betydelse 

Många av de drabbade ansåg att livet hade blivit tråkigt efter att de diagnostiserats med MS, 

samt att symtomen av sjukdomen gjorde att de blev tvungna att arbeta mindre och inte kunde 

delta i aktiviteter på samma vis som tidigare (Flesner et al., 2003). 

Att inte arbeta längre gjorde att de drabbade kände sig isolerade och ensamma (Olsson et al., 

2008). 

 

Acceptera sin situation 

Acceptans av sjukdomen 

Att sträva efter en förbättrad situation genom att acceptera hjälpmedel och att planera 

vardagen var en stark önskan hos personerna med MS (Flensner et al., 2003). Livet blev 

lättare att leva om de drabbade kände sig förstådda av vårdpersonal. De kände även att de 

behövde kunskap om sjukdomen och information som kunde hjälpa dem i sitt arbete att lära 

sig leva med MS (Olsson et al., 2008).Livskvaliteten ökade genom att personerna med MS 

fokuserade på de positiva ögonblicken i vardagen. Trots MS diagnosen insåg de drabbade att 

det kunde hända bra saker i livet, vilket gjorde det lättare för de drabbade att ta till sig de 

positiva ögonblicken. Från det att vissa av personerna med MS hade accepterat att livet blivit 

annorlunda till att de hade lyckats hitta positiva vägar i livet kunde det ibland ta flera år 

(Reynolds & Prior, 2003).Reynolds och Prior (2003) skriver även att det var en ständigt 

pågående process att få en bra livskvalitet när man hade MS. Det beskrivs även som en 

förhandling mellan sjukdomen och den drabbade. Det var en del personerna som 

omprioriterade saker i sitt liv för att anpassa sig till livet med MS, detta gjorde i sin tur att 

livskvaliteten ökade. Att använda sin tid och energi på ett klokt och genomtänkt sätt var 

viktigt för att öka livskvaliteten hos de drabbade. 

 

Ta emot hjälp från andra 

Att ta emot hjälp från andra var en stor del i anpassningen till att leva med MS (Matuska & 

Erickson, 2008). Det visade sig viktigt för livskvaliteten att personerna med MS både tog 

emot hjälp av andra men även själv tog hand om andra (Reynolds & Prior, 2003). Forbes, 

While och Taylor (2007) skriver att många av de drabbade hade en önskan om att få träffa en 

MS-specialiserad sjuksköterska, få mer koordinerad hjälp samt beskrev en brist i 

informationen. Många av de drabbade önskade att få mer information om sjukdomen och dess 

behandlingar. De skriver även att psykologiskt stöd var något som personerna med MS 

saknade. 
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Aktiviteter som hjälper 

Meningsfulla och fysiska aspekter 

Om den fysiska funktionen berördes, påverkade det hur de drabbade upplevde sjukdomen. 

Den generella hälsan var betydelsefull för hur personerna med MS upplevde sjukdomen 

(Lerdal et al., 2008). Behovet att behöva regelbunden vila, men även behovet att planera tiden 

noggrant och i förväg, gjorde att personerna med MS kände att de var väldigt beroende av 

andra och av omständigheterna runt omkring. Samtidigt kände de drabbade att ifall de gjorde 

något meningsfullt hjälpte detta de drabbade att gå vidare i sina liv (Flensner et al., 2003). 

Genom att motionera och träna upp musklerna hoppades och trodde många av de drabbade att 

deras MS skulle förbättras.Om personer med MS har positiva strategier för att leva med MS, 

upplevde personerna att de hade en god livskvalitet. Genom att göra positiva saker samt 

utföra aktiviteter som kändes meningsfulla ökade livskvaliteten hos de drabbade. För att 

uppnå en bra livskvalitet var det inte bara de fysiska aspekterna som var viktiga för de 

drabbade, utan de sociala relationerna var nästan lika viktiga. Det var viktigt att hantera andra 

utmaningar i livet, förutom MS, för att de drabbade skulle känna att de mådde bra. Personerna 

uttryckte att ”de var mer än en patient med MS” (Reynolds & Prior, 2003).  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av livssituation, livskvalitet och 

hanteringen av vardagen hos personer med Multipel skleros. MS-sjukdomen påverkar inte 

bara personens fysiska funktioner utan även de psykologiska och sociala aspekterna i 

vardagslivet. Ett symtom som påverkade vardagen i största grad var den MS-relaterade 

tröttheten. Denna gjorde det svårt för de drabbade att leva sitt liv som personen vill. Trötthet 

hindrade personer med MS att leva sitt liv som de önskade. Många av de drabbade lärde sig 

att hantera och dämpa tröttheten medan andra accepterade att den var där (Bastöe & Frantsen, 

2006). Trötthet hade en stor påverkan på det dagliga livet hos personer med MS. De drabbade 

beskrev ofta tröttheten som paralyserande och att den tog mycket uppmärksamhet från 

aktiviteter som de egentligen hade velat göra. Att trötthet var ett stort hinder i livet påvisades i 

majoriteten av de studier vi använt oss av i resultatet. Att inte kunna leva sitt liv som tidigare 

och bli tvingad till att förändra sina vanor upplevdes som mycket jobbigt. Personerna med MS 

hanterade tröttheten bland annat genom att vila under dagen för att orka med det de kände var 
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viktigast. Studierna visade att trötthet var en stor del i de drabbades liv, och precis som de 

skriver var det något som påverkade hela vardagen. 

 

Almås och Johansen (2002) skriver att tröttheten kan vara från allt mellan ett par veckor till 

månader. Även med tillräcklig sömn minskas inte tröttheten. Personerna med MS lärde sig att 

spara på krafterna för att kunna arbeta, men de måste tänka på att göra roliga saker med 

förutom att arbeta. De drabbade måste lära känna sina begränsningar och med det lära sig att 

inte trotsa dem, man har inte samma krafter som när man var frisk. Detta var även något 

viktigt att tänka på vid påfrestningar, man orkade inte lika mycket nu som då. Att delta i 

sociala aktiviteter stärkte personerna med MS, och känslan av isolering minskades. Espeset et 

al. (2011) skriver att MS ofta leder till kraftlöshet och trötthet och detta gjorde det svårt för de 

drabbade att utföra fysiska aktiviteter, vilket kunde medföra hinder i vardagen. Det är bra om 

personer med MS kan utföra fysiska aktiviteter då det ökar livskvaliteten, dock bör aktiviteten 

anpassas efter den drabbades sjukdomsförlopp. I studierna som granskades framkom det att 

symtomen av sjukdomen gjorde att de blev tvungna att arbeta mindre och inte kunde delta i 

aktiviteter på samma vis som tidigare. 

 

Några konsekvenser av att leva med en kronisk sjukdom var stress, påfrestningar av 

relationer, isolering, ilska över att bli beroende av andra samt att man såg på sig själv 

negativt. Oftast kände de drabbade och närstående att dessa konsekvenser var mer 

ansträngande än sjukdomen i sig. Det är viktigt för sjuksköterskan att personer som lever med 

kronisk sjukdom känner att de har kontroll över sin situation, men även erbjuds hjälp för att 

handskas med de känslor som uppstår (Kristoffersen, 2005). Det är, som Kristoffersen skriver, 

viktigt att personer med MS återtar kontrollen över sin situation, detta kan till exempel visa 

sig i den kämparglöd som många av de drabbade beskriver. Många av de drabbade i studierna 

beskrev att det aktiverades en kämparglöd som gjorde det möjligt att hantera sin situation och 

hitta det positiva i livet. 

 

Resultatet visade också att personer med MS många gånger upplevde att de blev ignorerade 

på grund av sin sjukdom. Detta ledde till att personerna kände sig frustrerade och arga. 

Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) beskriver att trots funktionsnedsättningar finns det 

en människa bakom sjukdomen som drömmer, hoppas och längtar, och som har levt ett liv 

utan nedsättningar. Detta är något som sjuksköterskan måste respektera och känna till. Det är 

även viktigt att styrka och visa respekt för de drabbade som en alldeles särskild person. Att 

känna sig ensam och isolerad var en upplevelse som uppkom hos patienterna när de inte 
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klarade av att arbeta som tidigare men även när de kände att anhöriga drog sig undan. Smebye 

(2005) skriver att lever man med en kronisk sjukdom tär det ofta på relationer, eftersom den 

drabbade oftast har ett ökat hjälpbehov. Då det ökade hjälpbehovet är under en längre period 

är risken stor att de närstående men även den drabbade drar sig undan, vilket oftast resulterar i 

att personen med MS blir isolerad och känner sig ensam. Även rollerna inom familjen kan 

förändras, från att vara den som alltid tagit hand om allt blir man istället en bisittare som inte 

orkar eller kan längre. Att ha en närståendes stöd kan vara en stor resurs för att uppnå 

livskvalitet och KASAM. Antonovsky (1987) beskriver begriplighet, ett av huvudtemana för 

att uppnå KASAM, som att de människor som finns omkring kan användas som resurser. 

Detta kan göra att personer med MS känner sig stärkta och mindre som ett offer. 

 

Då MS är oförutsägbar kände de drabbade att de behövde planera för framtiden och 

eventuella förluster samt hur de skulle hantera dessa förluster. Birkler (2007) skriver att när en 

person drabbas av en kronisk sjukdom, förändras hela personens liv. Hur man ser på sig själv, 

omvärlden och relationer förändras. Den drabbade funderar på framtiden och hur det ska gå. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskan inger trygghet och finns där för den drabbade, för att 

hjälpa personen att hitta sig själv i nuet men även i den ovissa framtiden. Espeset et al. (2011) 

skriver att få diagnosen MS medförde hopplöshet och ångest, ovissheten om hur framtiden 

kommer att bli är det som skrämmer mest. Även rädslan att hamna i rullstol finns alltid i 

bakhuvudet hos många personer som lever med MS. Personer som kan hitta en mening med 

sin MS diagnos, och på det viset ha en bättre kontroll över hur dennes liv kommer att te sig, 

har större möjlighet att få en ökad livskvalitet och detta är vad Antonovsky (1987) menar med 

begriplighet. 

 

I studierna visade det sig att livet blev lättare att leva om de drabbade kände sig förstådda av 

vårdpersonal. Det var viktigt för de drabbade att vara mer än bara en MS-patient. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge den drabbade bästa möjliga omvårdnad bör sjuksköterskan förstå 

den drabbades livsvärld, det vill säga hur personen upplever sin situation. Lyssna på vad den 

drabbade vill ha hjälp med. Att se människan och inte sjukdomen (Birkler, 2007). Hur 

omvårdnaden av personer med MS utförs beror på hur långt framskriden MS personen har 

samt hur man på bästa sätt kan tillgodose den drabbades basala behov. Har den drabbade varit 

sjuk länge vet personen exakt vad det är han/hon vill ha för omvårdnad samt hur 

omvårdnaden ska utföras på bästa sätt. Sjuksköterskan låter den drabbade göra så mycket 

han/hon kan själva. Det är då viktigt för sjuksköterskan och den drabbade att ha en 
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fungerande kommunikation, att personen känner ett förtroende för sjuksköterskan (Espeset et 

al., 2011). 

 

De drabbade i studierna kände att de behövde kunskap om sjukdomen och information som 

kunde hjälpa dem i sitt arbete att lära sig leva med MS. Tamm (2002) skriver att lämplig 

information är betydelsefullt. För det mesta vet inte den drabbade och de närstående vad 

sjukdomen innebär och hur de ska hantera den. En viktig arbetsuppgift som sjuksköterskan 

kan genomföra är att utbilda den drabbade om sin sjukdom. Det vill säga utbildning som 

bland annat handlar om sjukdomens eventuella förlopp, vad personen själv kan göra för att 

underlätta i vardagen samt var hjälp finns om den drabbade skulle behöva den. Espeset et al. 

(2011) skriver att när en person får första beskedet om att han/hon har diagnosen MS bör 

sjuksköterskan se till att få så mycket tid som möjligt över för den drabbade. Detta för att 

personen ska få så bra information om sjukdomen som möjligt. Men även att sjuksköterskan 

ser till att informationen kommer i ”små doser”, då det är svårt för den drabbade att ta in för 

mycket information åt gången. Att erbjuda den drabbade någon att samtala med, till exempel 

en kurator, är en viktig del, eftersom det är en stressad situation personen befinner sig i. 

 Många av personerna med MS kände ett behov av att få träffa någon specialiserad 

sjuksköterska eller en kurator för att bättre kunna hantera sin situation. De kände också att 

informationsbrist är något som ibland uppkommer. Detta är inte önskvärt, då den drabbade 

har rätt till information enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

 

Antonovsky (1987) skriver att fokus bör ligga på det friska hos den drabbade, istället för det 

negativa. Han menar att detta synsätt kan leda till en bättre hälsa. Resultatet påvisade att 

många av personerna med MS valde att fokusera på det positiva i sitt liv. Att fokusera på det 

de klarade av att göra istället för det de inte längre var kapabla till ökade deras känsla av att 

höra till med andra människor. Stöd och förståelse från anhöriga visade sig också vara viktigt, 

liksom att de drabbade kände sig förstådda av sina nära och kära. Antonovsky (1987) talar om 

KASAM, känslan av sammanhang, och detta är enligt honom viktigt för att kunna hantera 

motgångar på ett effektivt sätt. KASAM består av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Antonovsky (1987) beskriver dessa tre delar som resurser som finns i 

människan och detta speglas i den kämpaglöd som många av de drabbade i studierna visade 

upp. Det var många som kände att de fick en oväntad styrka till att fortsätta kämpa för att 

uppnå en bra livskvalitet. 
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Resultatet i litteraturstudien visar på att personer med MS kände att de kunde acceptera och 

förstå sin situation bättre med rätt information och förståelse från vårdpersonal. Personerna 

med MS hanterade sjukdomen med hjälp av olika strategier, ett stort verktyg var att vila några 

gånger under dagen för att minska tröttheten och på det viset delta i de aktiviteter som kändes 

viktiga. De drabbade fick ökad livskvalitet av att tänka positivt och fokusera på det som gick 

att genomföra. Att ha en bra relation till nära och kära var också viktigt för att må bra.  

 

Metoddiskussion 

Vid en litteraturstudie är trovärdighet och överförbarhet två starka begrepp som är till hjälp 

för att öka en studies kvalitet. Trovärdighet innebär att författarna har ett förtroende till 

resultatet och tolkningen av resultatet. Det krävs även att författarna genomför studien på ett 

sätt som ökar trovärdigheten, men även att de visar i resultat vad de gjort för att öka 

trovärdigheten på studien.  Överförbarhet innebär huruvida resultatet skulle kunna överföras 

till andra grupper eller sammanhang (Polit & Beck, 2012).  

 

Denna litteraturstudie utgick från redan gjorda studier. På ett systematiskt vis användes 

sökord som stämde överens med syftet. Sökning efter artiklar gjordes i tre olika databaser för 

att på det viset utöka möjligheterna att hitta användbara artiklar. I slutänden användes sju 

artiklar. Det skulle kunna finnas fler artiklar som var aktuella till denna litteraturstudie. På 

grund av att inte har fler än sju artiklar kan det vara lite svårare att vara säker på hur 

överförbar studien är. Med detta menar vi möjligheten att dra resultatet till alla patienter med 

MS. Vi tycker ändå att vi har tillräckligt många studier för att överförbarhet är möjligt. 

Analysen av artiklarna utgick från analysmetoden som beskrivs av Lundman och Graneheim 

(2008). Detta anses, av författarna, vara ett starkt tillvägagångssätt för att belysa framträdande 

kategorier och subkategorier, som gör det tydligare att se vad som är mest väsentligt. Under 

tiden som den här litteraturstudien skrevs har författarna varit medvetna om sina egna 

föreställningar om hur personer med MS upplevelser sin livskvalitet. Denna medvetenhet har 

gjort att författarna inte har lagt egna värderingar i resultatet som presenteras. Studierna som 

användes till denna litteraturstudie är inte äldre än 20 år och detta anser författarna ökar 

trovärdigheten, då forskning är en färskvara och utvecklingen går framåt hela tiden.  Det 

framgår även tydligt vilka artiklar som har använts. Det som kan vara en svaghet är antalet 

artiklar i studien. Trovärdigheten, men även överförbarheten, kan ha ökat om fler artiklar 

hittats. Författarna anser att studiens resultat kan överföras till andra grupper, till exempel till 

personer som är drabbade av andra kroniska sjukdomar.Sökorden som valdes ut kan också ha 
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påverkat resultatet, medvetenheten om att sökorden har en stor betydelse när det gäller att 

hitta artiklar i databaser finns. Försök gjordes att använda så många olika sökord och sökords-

kombinationer som möjligt utan att komma ifrån syftet. Både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar eftersöktes, men majoriteten av de artiklar som valdes ut var kvalitativa. Detta beror 

på att syftet handlar om upplevelsen av att leva med en MS-diagnos.Då studierna inte 

fokuserat på vilken typ av MS de drabbade hade är det svårt att veta om detta har påverkat 

resultatet. De drabbade som har god prognos och lång tid mellan skoven mår generellt bättre 

än en person med en primär progressiv diagnos, där den drabbade gradvis blir sämre och har 

då olika förutsättningar. 

 

Slutsats 

Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av livskvalitet och hur det är 

att leva med MS. Det som har framkommit i resultatet är att många av de drabbade upplevde 

att de inte kände igen sin kropp längre, och att de inte litade på sig själva. Denna osäkerhet 

var relaterad till den trötthet som var väldigt framträdande i de studier som har analyserats. 

MS-relaterad trötthet upplevdes som något som tog väldigt stor plats och hindrade de 

drabbade att leva det liv de ville leva. Denna trötthet gjorde att personerna med MS var 

tvungna att planera sin tid och prioritera om i livet. För att hantera sin MS och för att uppnå 

en god livskvalitet visade resultatet att många använde sig av en kämparglöd som blev tydlig 

efter diagnosen, men även att fokusera på det positiva i vardagen var en stor del i att må bra 

och leva ett innehållsrikt liv. Stöd från både närstående och vårdpersonal var en viktig del i att 

få ett bra liv och en ökad livskvalitet. En MS-diagnos förändrar allt i den drabbades tillvaro 

och detta betyder en stor omställning för både den drabbade och närstående. Denna 

omställning kunde ta tid och vara mycket påfrestande, vilket visade att leva med MS innebar 

en vardag med många motgångar. Framtida forskning kan vara hur sjukvården hanterar den 

trötthet som personerna med MS upplever och vad som kan göras för att underlätta för de 

drabbade. I Sverige finns det möjligheter för personer med MS att träffa en MS-sjuksköterska 

för att få information och stöd. En bra forskningsfråga kan vara huruvida personer med MS 

skulle bli hjälpta av att träffa andra i samma situation och kunna diskutera sinsemellan. 
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Bilaga 1- Sökregister 

Sökning 1. Sökmotor Cinahl. Datum: 120125.                                                                                                               (1 av 9) 

 

 
( ) = Nummer i artikelmatris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Antal titlar Antal lästa titlar Antal lästa abstract Antal lästa artiklar Antal använda 

artiklar 

1 Quality of life 49465 0 0 0 0 

2 Multiple sclerosis 8244 0 0 0 0 

3 Attitude to health 14567 0 0 0 0 

4 Women 116053 0 0 0 0 

1 AND 2 561 0 0 0 0 

1 AND 2 AND 3 6 6 1 1 1 (5) 

2 AND 3 40 40 3 0 0 

2 AND 4 341 0 0 0 0 

1 AND 2 AND 4 47 47 10 4 1 (6) 

1 AND 2 AND 3 

AND 4 

1 1 1 1 1 (5) 

  



 

 
 

Sökning 1. Sökmotor PubMed. Datum: 120125.                                                                                                            (2 av 9) 

Sökord Antal titlar Antal lästa titlar Antal lästa abstract Antal lästa artiklar Antal använda 

artiklar 

1 Quality of life 173809 0 0 0 0 

2 Multiple sclerosis 51485 0 0 0 0 

3 Attitude to health 326540 0 0 0 0 

4 Women 5914253 0 0 0 0 

5 Female 5927847 0 0 0 0 

1 AND 2 1512 0 0 0 0 

1 AND 2 AND 4 883 0 0 0 0 

1 AND 2 AND 

3AND 4 

108 108 13 0 0 

1 AND 2 AND 5 883 0 0 0 0 

1 AND 2 AND 3 

AND 5 

109 109 10 5 4 (2) (3) (5) (6) 

 

( ) = Nummer i artikelmatris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sökning 1. Sökmotor PsycINFO. Datum: 120125.                                                                                                         (3 av 9) 

Sökord Antal titlar Antal lästa titlar Antal lästa abstract Antal lästa artiklar Antal använda 

artiklar 

1 Quality of life 37662 0 0 0 0 

2 Multiple sclerosis 7505 0 0 0 0 

3 Attitude to health 24033 0 0 0 0 

4 Women 208649 0 0 0 0 

5 Female 296596 0 0 0 0 

1 AND 2 506 0 0 0 0 

1 AND 2 AND 4 43 43 11 3 0 

1 AND 2 AND 5 36 36 6 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sökning 2. Sökmotor Cinahl. Datum: 120201.                                                                                                               (4 av 9) 

Sökord Antal titlar Antal lästa titlar Antal lästa abstract Antal lästa artiklar Antal använda 

artiklar 

1 Quality of life 49655 0 0 0 0 

2 Multiple sclerosis 8271 0 0 0 0 

3 Experie* 141196 0 0 0 0 

2 AND 3 569 0 0 0 0 

1 AND 2 AND 3 90 90 7 2 1 (4) 

 

( )= Nummer i artikelmatris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sökning 2. Sökmotor PubMed. Datum: 120201.                                                                                                            (5 av 9) 

Sökord Antal titlar Antal lästa titlar Antal lästa abstract Antal lästa artiklar Antal använda 

artiklar 

1 Quality of life 174563 0 0 0 0 

2 Multiple sclerosis 51622 0 0 0 0 

3 Experie* 637769 0 0 0 0 

2 AND 3 2002 0 0 0 0 

1 AND 2 AND 3 221 221 14 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sökning 2. Sökmotor PsycINFO. Datum: 120201.                                                                                                         (6 av 9) 

Sökord Antal titlar Antal lästa titlar Antal lästa abstract Antal lästa artiklar Antal använda 

artiklar 

1 Quality of life 37801 0 0 0 0 

2 Multiple sclerosis 7571 0 0 0 0 

3 Experie* 398022 0 0 0 0 

2 AND 3 696 0 0 0 0 

1 AND 2 AND 3 92 92 13 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sökning 3. Sökmotor Cinahl. Datum 120203.                                                                                                                 (7 av 9) 

Sökord Antal titlar Antal lästa titlar Antal lästa abstract Antal lästa artiklar Antal använda 

artiklar 

1 Quality of life 49655 0 0 0 0 

2 Multiple sclerosis 8271 0 0 0 0 

3 Women 116443 0 0 0 0 

4 Perceived health 3728 0 0 0 0 

5 Coping strategies 3848 0 0 0 0 

6 Coping 23306 0 0 0 0 

7 Nursing 414837 0 0 0 0 

2 AND 4 AND 7 1 1 0 0 0 

2 AND 6 AND 7 33 33 3 0 0 

2 AND 5 AND 7 6 6 1 0 0 

2 AND 3 AND 7 29 29 4 0 0 

2 AND 3 AND 5 3 3 1 0 0 

1 AND 2 AND 7 57 57 5 0 0 
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Sökord Antal titlar Antal lästa titlar Antal lästa abstract Antal lästa artiklar Antal använda 

artiklar 

1 Quality of life 174563 0 0 0 0 

2 Multiple sclerosis 51622 0 0 0 0 

3 Women 5927847 0 0 0 0 

4 Perceived health 78931 0 0 0 0 

5 Coping strategies 11055 0 0 0 0 

6 Coping 106249 0 0 0 0 

7 Nursing 529213 0 0 0 0 

2 AND 4 AND 7 39 39 1 0 0 

2 AND 6 AND 7 132 132 4 2 2 (1) (2) 

2 AND 5 AND 7 22 22 2 1 1 (7) 

2 AND 3 AND 7 516 0 0 0 0 

2 AND 3 AND 5 70 70 5 0 0 

1 AND 2 AND 7 136 136 4 1 0 

 

( ) = Nummer i artikelmatris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sökning 3. Sökmotor PsycINFO. Datum 120203.                                                                                                          (9 av 9) 

Sökord Antal titlar Antal lästa titlar Antal lästa abstract Antal lästa artiklar Antal använda 

artiklar 

1 Quality of life 37801 0 0 0 0 

2 Multiple sclerosis 7571 0 0 0 0 

3 Women 209349 0 0 0 0 

4 Perceived health 5268 0 0 0 0 

5 Coping strategies 13901 0 0 0 0 

6 Coping 56301 0 0 0 0 

7 Nursing 71849 0 0 0 0 

2 AND 4 AND 7 10 10 2 0 0 

2 AND 6 AND 7 15 15 2 0 0 

2 AND 5 AND 7 5 5 0 0 0 

2 AND 3 AND 7 32 32 5 1 0 

2 AND 3 AND 5 13 13 1 0 0 

1 AND 2 AND 7 38 38 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Bilaga 2- Checklista för kvalitativa artiklar                                                (1 av 3) 

Checklistan hämtat ur: Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra sytematiska 

litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur AB 

A Syftet med studien? 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

 Ja  Nej 

B Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara tydligt beskrivna). 

 Ja  Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Vilken urvalsmetod användes? 

 Strategiskt urval 

 Snöbollsurval 

 Teoretiskt urval 

 Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

 Ja  Nej 

C Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)? 

 Ja  Nej 

 Beskriv: 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

 Beskriv: 

 

 

 

 

 



 

 
 

(2 av 3) 

Ange datainsamlingsmetod: 

 Ostrukturerade intervjuer 

Halvstrukturerade intervjuer 

 Fokusgrupper 

 Observationer 

 Video-/ bandinspelning 

 Skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

 Ja  Nej 

D Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

 Teman är utvecklade som begrepp 

 Det finns episodiskt presenterade citat 

 De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

 Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

 Ja  Nej 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

 Ja  Nej 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

 Ja  Nej 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

 Ja  Nej 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja  Nej 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

 Ja  Nej 
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E Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

 Ja  Nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

 Ja  Nej 

Har resultaten klinisk relevans? 

 Ja  Nej 

Diskuterades metodologiska brister och risk för bias? 

 Ja  Nej 

Finns risk för bias? 

 Ja  Nej 

Vilken slutsats drar författaren? 

Håller du med om slutsatserna? 

 Ja  Nej 

 Om nej, varför inte? 

Ska artikeln inkluderas? 
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Bilaga 3- Checklista för kvantitativa artiklar- kvasi-experimentella studier 

Checklistan hämtat ur: Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra sytematiska 

litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur AB 

A Syftet med studien? 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

 Ja  Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

 Ja  Nej 

B Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

Vilka är exklusionskriterierna? 

Vilken urvalsmetod användes? 

 Randomiserat urval 

 Obundet slumpmässigt urval 

 Kvoturval 

 Klusterutval 

 Konsekutivt urval 

 Urvalet ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativ? 

 Ja  Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

C Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

Var reliabiliteten beräknad? 

 Ja  Nej 

Var validiteten diskuterad? 

 Ja  Nej 

D Analys 

Var demografisk data liknande i jämförelsegrupperna? 

 Ja  Nej 

 Om nej, vilka skillnader fanns det? 



 

 
 

Hur stort var bortfallet? 

(2 av 2) 

Fanns en bortfallsanalys? 

 Ja  Nej 

Var den statistiska analysen lämplig? 

 Ja  Nej 

 Om nej, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader? 

 Ja  Nej 

 Om ja, vilka variabler? 

Vilka slutsatser dra författaren? 

Instämmer du? 

 Ja  Nej 

E Utvärdering 

Kan resultatet generaliseras till annan population? 

 Ja  Nej 

Kan resultatet ha klinisk betydelse? 

 Ja  Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

 Ja  Nej 

Motivera varför eller varför inte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Bilaga 4- Artikelmatris                         (1 av 4)   

Författare, År Land Titel, Tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Flensner, Ek,   

Söderhamn. 

2003. 

Sverige. 

Lived experience of 

MS-related fatigue- a 

phenomenological 

interview study. 

International Journal 

of Nursing Studies 

Att beskriva 

fenomenet trötthet 

hos patienter med 

multipel skleros 

Kvalitativ. Empirisk 

fenomenologisk 

psykologisk metod.  

Fem kvinnor och fyra 

män med MS deltog. 

Att leva med MS-

relaterad trötthet är 

tidskrävande och kan 

påverka hela, eller 

delar av kroppen. 

Deltagarna tyckte att 

tröttheten gjorde de 

mer isolerade från 

omvärlden 

Medel 

2 Forbes, While, 

Taylor. 

2007. 

England. 

What people with 

multiple sclerosis 

perceive to be 

important to meeting 

their needs. 

Journal of Advanced 

Nursing 

Att beskriva vilken 

sorts hjälp personer 

med MS vill ha och 

att jämföra om det 

finns någon skillnad 

beroende på vilken 

sjukdomsgrad en 

person har. 

Kvantitativ. Studien 

använde sig av en 

öppen fråga och en 

frågeformulär som 

innehöll MS impact 

scale 29 (MSIS-29). 

270 personer med MS 

deltog. 

Deltagarna vill ha 

bättre tillgång till 

medicin, hjälp med 

anpassning av 

hemmiljön, att 

professionella ska ha 

mer kunskap om 

sjukdomen, att få mer 

information och 

möjlighet att få hjälp 

med eventuella 

psykiska problem 

deltagarna kan ha 

relaterat till 

sjukdomen 

Medel 
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Författare, År, Land Titel, Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

3 Lerdal, Gulowsen, 

Moum. 

2008. 

Norge. 

Perceptions of illness 

and it’s development 

in patients with 

multiple sclerosis: a 

cohort study. 

Journal of Advanced 

Nursing 

Att undersöka i hur 

stor utsträckning 

olika variabler såsom 

demografiska, 

kliniska och 

hälsorelaterad 

livkvalitet var 

relaterad  till 

patientens upplevelse 

av svårighetsgraden 

av deras MS och i 

vilken grad HRQoL 

var relaterad till 

upplevda förändringar 

under 1år. 

Kvantitativ. 

Frågeformulär 

användes. SF-36. 

313 personer deltog. 

Ju längre tid det var 

sedan diagnos, desto 

sämre upplevde 

deltagarna sin MS. 

Den fysiska 

funktionen är en 

viktig faktor i hur 

deltagarna upplevde 

sin MS. 

Hög 

4 Matuska, Erickson. 

2008. 

USA. 

 

Lifestyle balance: 

How it is described 

and experienced by 

women with multiple 

sclerosis. 

Journal of 

Occupational Science 

1, Att förstå 

erfarenheter, 

uppfattningar och 

attityder om 

livsstilsbalansen hos 

kvinnor med MS.  

2, Kors-referera 

resultaten med 

Matuska & 

Christiansens model 

för livsstilsbalansen 

för att ge empiriskt 

stöd för modellen. 

 

 

Kvalitatitiv. 

Fenomenologisk 

metod.  

13 kvinnor deltog i 

studien.  

Alla deltagarna 

gjorde regelbundet 

förändringar i sin 

livsstil. En av 

dimensionerna som 

togs upp var att 

deltagarna ansåg det 

viktigt att bibehålla 

hälsosamma 

relationer. 

Hög 



 

 
 

 

(3 av 4) 

 

 

Författare, År, Land Titel, Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

5 Olsson, Lexell, 

Söderberg. 

2008. 

Sverige 

The Meaning of 

Women’s 

Experiences of Living 

With Multiple 

Sclerosis. 

Health Care for 

Women International 

Beskriva innebörden 

av kvinnors 

upplevelser av leva 

med MS 

Kvalitativ. 

Innehållsanalys. 10 

kvinnor deltog i 

studien.  

Deltagarna upplevde 

att de inte längre har 

kontroll över sin 

kropp. Resultatet 

visade även att 

kvinnorna försökte 

bibehålla så stor 

kontroll över sina liv 

som möjligt. 

Hög 

6 Reynolds, Prior. 

2003. 

England. 

“Sticking Jewels in 

Your Life”: 

Exploring Women’s 

Strategies for 

Negotiating an 

Acceptable Quality of 

Life. 

Qualitative Health 

Research 

Att undersöka 

kvinnor med MS 

strategier för att 

uppnå livskvalitet. 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk. 

27 kvinnor med MS 

deltog i studien.  

Strategier som alla 

deltagarna hade för 

att uppnå livskvalitet 

var att värna om sin 

hälsa, hantera trötthet 

och att hantera stress 

på ett bra sätt. 

Resultatet visade 

också att det var 

viktigt att hitta det 

positiva i vardagen 

för att känna hög 

livskvalitet 

Hög 
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Författare, År, Land Titel, Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7 Stuifbergen, 

Rogers. 

1997. 

USA. 

The Experience of 

Fatigue and Strategies 

of Self-Care Among 

Persons With 

Multiple Sclerosis. 

Applied Nursing 

Research 

Att beskriva MS-

patienters upplevelse 

av trötthet och 

beskriva deras 

strategier för att 

hantera tröttheten. 

Kvalitativ. Deskriptiv 

metod.  

10 kvinnor och 3 män 

deltog i studien.  

5 teman identifierades 

samt identifierades 

personernas strategier 

för att handskas med 

tröttheten. Till 

exempel att ta sig tid 

att vila någon gång 

under dagen för att 

orka mer. 

Medel 

 

 
 


