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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom 

som drabbar den vita substansen i delar av det centrala nervsystemet. Typiskt 

för MS är att den går i skov och är oförutsägbar. Prognosen är mycket 

individuell och svår att förutse på grund av dess skiftande sjukdomsförlopp. 

MS är den vanligaste sjukdomsorsaken till rörelsehinder hos yngre vuxna. 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med MS. 

Metod: Systematisk litteraturstudie. Nio artiklar inkluderades efter 

kvalitetsgranskning och analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys 

och ett induktivt arbetssätt. 

Resultat: Genomgående i resultatet återkommer det att oförutsägbarheten 

som är förenad med MS samt den MS-relaterade tröttheten är stora faktorer 

som påverkar patienternas upplevelser av MS. Upplevelsen av att leva med 

MS är väldigt individuell. Att behålla sin integritet och självständighet 

upplevdes som viktigt. En oro fanns till exempel för eventuella framtida 

funktionsnedsättningar samt för att bli en börda för familjen. MS innebar 

även upplevelser av många svåra känslor. 

Slutsats: MS är en mycket individuell sjukdom som präglas av dess 

oförutsägbarhet och vården bör därför vara individanpassad. Genom ökad 

kunskap om MS kunde patienten bättre hantera sjukdomen. Sjuksköterskan 

har en betydande roll i bemötandet och vården av patienten genom till 

exempel stöttning och uppmuntran. 

 

 

Nyckelord: Multipel skleros, patienters upplevelser, patientperspektiv. 
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Inledning 

Vi har i olika sammanhang, såsom inom utbildningens kliniska moment och genom arbete 

träffat patienter med diagnosen multipel skleros (MS). Gemensamt från dessa möten är en 

generell upplevelse av svårigheter att vårda och bemöta MS drabbade patienter på ett bra sätt 

utifrån otillräckliga kunskaper om sjukdomen, dess förlopp och hur individuellt det kan 

upplevas att leva med MS. Med tanke på sjukdomens symtomatologi och förlopp kommer 

man som sjuksköterska träffa på dessa patienter oavsett vart i vården man arbetar. Genom 

aktuell litteraturstudie ser vi möjligheten till ökad kunskap och förståelse för hur det är att 

leva med MS. 

 

Bakgrund 

Epidemiologi 

Multipel skleros (MS) drabbar drygt 1/800 i Sverige. Sjukdomsdebuten sker oftast i 20-40 

årsålder och tillståndet är vanligare bland kvinnor (Almås & Johansen, 2002). När män 

drabbas ses ofta en sämre prognos. Ju yngre personen är vid sjukdomsdebuten desto sämre 

blir troligtvis prognosen (Damasceno, Von Glehn, Brandão, Damasceno & Cendes, 2012). 

Liknande prevalens ses i länder med liknande klimat (Fagius, Andersen, Hillert, Olsson & 

Sandberg, 2007) och MS är mer vanligt i Skandinavien, England och Nordamerika än i övriga 

delar av världen.  

 

Etiologi 

Risken att drabbas av MS ökar om ärftliga faktorer finns, men det är ingen ärftlig sjukdom 

som följer generationer. Om en nära släkting har MS är risken 0,1 % att själv drabbas, syskon 

2-5 % samt enäggstvillingar 25 %. Ökad risk att drabbas av MS förekommer även om 

personen har den gen på sjätte kromosomen som ger upphov till vävnadstypen HLA-DR2. 

Detta är dock ett normalt arvsanlag, men risken att drabbas av MS är då 3-4 gånger större 

(Fagius et al., 2007). Ett antal omgivningsfaktorer har även identifierats såsom en lägre 

exponering av ultraviolett strålning och därmed en lägre nivå av D-vitamin, Epstein-Barr 

virus (EBV) samt rökning (Lin, Charlesworth, van der Mei & Taylor, 2012). 

 

Patofysiologi 

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar den vita substansen 

i delar av det centrala nervsystemet (CNS) genom att förstöra myelinet. Myelin är en 
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isolerande fettskida kring nervfibrer och har betydelse för nervcellens impulsledning. Skada 

på myelinet gör att ledningsförmågan i nervfibrerna blir försämrad eller helt blockerad 

(Fagius et al., 2007). I det område som är angripet ersätts myelinet av bindväv som efter ett 

tag skleroseras och blir ärrigt, ett så kallat MS-plack har då bildats. Dessa MS-plack kan ses 

på MR-undersökning (Almås & Johansen, 2002). 

   Två typiska särdrag för MS är att sjukdomen går i skov. Det ena är att sjukdomen växlar 

mellan bra perioder med färre symtom och sämre perioder. Varje skov innebär oftast en 

försämring av sjukdomen. Prognosen är sämre ju oftare skoven kommer (Almås & Johansen, 

2002). Ju oftare skoven kommer under de första åren samt beroende av svårighetsgraden på 

skoven, desto högre risk att drabbas av funktionsnedsättning (Damasceno et al., 2012). Det 

andra särdraget är att MS är oförutsägbar, tillståndet kan vara stabilt länge men kan sedan 

plötsligt förvärras (Almås & Johansen, 2002). Symtombilden skiftar utifrån vilket område i 

CNS som är drabbat (Fagius et al., 2007). 

   MS förekommer vanligen i någon av nedan fyra sjukdomsförlopp: 

- Godartat förlopp, där det förekommer neurologiska symtom i skov, vilka läker ut helt 

utan bestående funktionsnedsättningar. 

- Remitterande utveckling av MS, förekommer också i skov men här kvarstår en viss 

funktionsnedsättning efter varje skov. 

- Kronisk progredierande MS, i denna form sker en gradvis funktionsnedsättning 

kontinuerligt, utan skov och är vanligast hos de som insjuknar vid 40-50 års ålder. 

- Sekundär progressiv MS, är en form där skovvis fortskridande MS har övergått i 

denna form med gradvis nedsättande av funktionerna, utan skov (Svensson, 2007). 

Det är vidare känt att ett antal omständigheter, både inre och yttre har negativt inflytande på 

sjukdomen såsom stress, trötthet, infektioner, feber, stark nedkylning eller uppvärmning 

(Almås & Johansen, 2002). 

 

Symtom 

Sjukdomsförloppet är väldigt individuellt, det går inte att förutse hur prognosen ser ut i ett 

tidigt stadium. Även om MS börjar med många skov och flera symtom, kan dessa avta och 

följas av lugnare perioder utan symtom. Symtomen kan skilja sig mycket åt beroende på vart 

MS-placket finns. MS-plack kan uppstå i princip var som helst i CNS vita substans och 

orsaken till varför plack uppstår på ett visst ställe vid en viss tidpunkt är ännu oklar. Vissa 

delar drabbas dock oftare än andra och därför är vissa symtom vanligare. Symtomen kan 
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indelas i två kategorier, dels de som kan orsakas av en skada på en viss nervbana och som 

därigenom ger nedsättning av en speciell funktion, dels de så kallade allmänsymtomen där 

MS-tröttheten är den viktigaste (Fagius et al., 2007). Yrsel, ostadighet, psykiska symtom som 

till exempel depression och ångest samt omfattande förlamningar är tecken på en sämre 

prognos, medan synrubbningar och känselnedsättningar/domningar tyder på en god prognos 

(Almås & Johansen, 2002). Andra symtom som kan förekomma är spasticitet, 

artikulationssvårigheter, urin/avföringsproblem, sexuell funktionsnedsättning, kognitiv 

påverkan, attackvis uppträdande symtom samt smärta (Fagius et al., 2007). Kognitiv påverkan 

så som nedsatt minne, koncentrationssvårigheter och nedsatt inlärningsförmåga kan 

förekomma i alla stadier av MS och har ingen koppling till om patienten är deprimerad eller 

lider av trötthet (Smestad, Sandvik, Landrø & Celius, 2010). 

 

Diagnostik 

Vid diagnostisering av MS utesluts först alla andra tillstånd som kan vara orsaken till 

patientens symtom. En lumbalpunktion (LP) görs, där det visas om det finns förhöjda nivåer 

av immunoglobuliner i liquor, vilket är fallet vid MS. Det görs även en magnetisk resonans 

tomografi (MRT), som visar om MS-plack förekommer (Almås & Johansen, 2002). Det utförs 

även en klinisk undersökning av en neurolog, som kan upptäcka förändrade reflexer och 

eventuella skador på nervbanor. En princip vid MS-diagnostik är att patienten ska ha haft 

minst två olika symtom från CNS vid två olika tidpunkter (Fagius et al., 2007). I de flesta fall 

tar det ca 3-4 år från symtomdebut tills att diagnosen fastställs (Almås & Johansen, 2002). Det 

är många sjukdomar som måste uteslutas för att kunna ställa diagnosen MS. Någon bra 

uteslutningsmetod för alternativa sjukdomar vid diagnostisering har inte identifierats ännu, 

dock är riktlinjer för att utesluta differentialdiagnoser under utveckling (Miller et al., 2008). 

Det är viktigt att så fort som möjligt diagnostisera MS eftersom tidig behandling kan bromsa 

sjukdomsutvecklingen (Spiro, 2011). 

 

Behandling 

Det finns ingen botande behandling för MS utan den är mer inriktad på att lindra symtom och 

dämpa sjukdomsaktiviteten. Steroidpreparat är vanligt vid skov då det anses minska skovets 

längd men påverkar inte själva sjukdomen. Även bromsmedicin, i form av 

inflammationshämmande, används för att bromsa sjukdomsutvecklingen och antalet skov 

(Almås & Johansen, 2002). Det övergripande målet för behandlingen är att minska antalet 
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skov och förebygga uppkomsten av funktionsnedsättningar (Spiro, 2011). 

Symtombehandling, som till exempel smärtlindring och kramplösande vid kontrakturer och 

spasmer förekommer också (Almås & Johansen, 2002). En nyare form av behandling är 

Natalizumab (Tysabri
®
) (Lycke & Elm, 2012). Detta försämrar de inflammatoriska cellernas 

förmåga att transporteras till CNS och ges som en intravenös infusion en gång i månaden. Det 

ges vid skovvis fortlöpande MS och minskar risken för skov med 68 % och risken för 

kvarstående funktionsnedsättningar med 42 % (Jones & Coles, 2010). Fingolimod är ett nytt 

medel som tas i tablettform (Fagius et al., 2007) under läkemedelsnamnet Gilenya
®
 (Lycke & 

Elm, 2012). Dess verkningsmekanism kan i korthet beskrivas med att lymfocyter tvingas att 

stanna i lymfkörtlarna istället för att cirkulera i blodbanan, vilket minskar risken för skada i 

CNS. I och med det minskar skoven med cirka hälften och en låg sjukdomsaktivitet 

upprätthålls (Fagius et al., 2007). Sjukgymnastik har stor betydelse vid behandling av MS-

patienter, då sjukgymnast gör upp individuella träningsprogram. Det är viktigt att i samråd 

med sjukgymnast börja med egenträning redan i det tidiga stadiet av MS, men även 

fortsättningsvis för att behålla sin funktionsnivå (Fagius et al., 2007). 

 

Teoretisk referensram 

MS präglas av oförutsägbarhet och leder förr eller senare till någon form av 

funktionsnedsättning. Att leva i oförutsägbarhet kan vara påfrestande och bidra till lidande av 

olika grad. Enligt Eriksson (2001), är lidandet en del av människans liv och eftersom livet har 

en mening, kan lidandet också ha det. Hon beskriver lidandet som en kamp mellan det onda 

och det goda, mellan lidandet och lusten. Eriksson beskriver tre olika former av lidande i 

vården; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande.  

   Sjukdomslidande är det lidande som är kopplat till sjukdom och behandling. I 

sjukdomslidandet ingår kroppslig smärta som uppkommer av sjukdomen och behandlingen 

samt andligt eller själsligt lidande vilket kommer av patientens känslor av förnedring, skam 

och skuld (Eriksson, 2001). 

   Vårdlidande är det lidande som patienten upplever i samband med själva vårdsituationen, 

till exempel kränkning av patientens värdighet och utebliven vård (Eriksson, 2001). 

   Livslidande är det lidande som upplevs i det egna livet, att leva eller att inte leva. 

Livslidande kan förekomma då patienten inte upplever sig bekräftad och sedd eller då livets 

slut närmar sig (Eriksson, 2001). 
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   Målet för omvårdnad är att lindra lidandet för patienten, men när inte patientens lidande går 

att lindra, är det sjuksköterskans uppgift att få patienten att se en mening med lidandet, detta 

för att inte patienten ska förlora hoppet. Men det krävs även att patienten accepterar och 

försonas med sin situation för att finna en mening med lidandet. Svårt lidande kan lindras 

genom att man som sjuksköterska ser patienten och bekräftar dennas vilja och önskningar, 

men även genom till exempel med en blick eller beröring (Eriksson, 2001). 

 

Omvårdnad 

Omvårdnaden vid MS är individuell och beror på var i sjukdomen patienten befinner sig samt 

hur mycket funktionsnedsättningar patienten har. Som sjuksköterska är det viktigt att se till 

hela människan och varje unik patients behov (Almås & Johansen, 2002). Det är viktigt att se 

patienten och dennes önskningar och behov för att minska lidande (Eriksson, 2001). Eftersom 

MS ofta leder till fysiska funktionsnedsättningar och ibland även till kognitiva 

funktionsnedsättningar (Fagius et al., 2007), antar vi att patienter med MS kan uppleva 

lidande i olika grad och inom olika områden. Att uppmuntra patienten och dess anhöriga att 

försöka leva ett så normalt liv som möjligt samt vara ett stöd och inge hopp om framtiden är 

betydelsefullt för att inte patienten ska resignera (Almås & Johansen, 2002). Att patienten inte 

förlorar hoppet utan istället kämpar och försöker se en mening med det eventuella lidandet är 

viktigt (Eriksson, 2001). Hos patienter och anhöriga som nyligen fått beskedet MS, kan detta 

vända upp-och-ner på tillvaron. Här är det speciellt viktigt att som sjuksköterska ge realistisk 

och saklig information om sjukdomen till patienten (Fagius et al., 2007). Som sjuksköterska 

är det viktigt att visa att man finns där för patienten, vara ärlig, stödja, trösta och dela 

hopplösheten (Eriksson, 2001). 

 

Problemformulering 

MS är den vanligaste sjukdomsorsaken till rörelsehinder hos yngre vuxna. Prognosen är 

mycket individuell och svår att förutse på grund av dess skiftande sjukdomsförlopp (Fagius et 

al., 2007). En tredjedel av de som får diagnosen MS har ett godartat förlopp men för de flesta 

blir sjukdomen förr eller senare invalidiserande (Almås & Johansen, 2002). Patienten har ofta 

levt med varierande symtom en längre tid innan diagnosen ställs, vilket redan väckt oro. När 

diagnosen väl ställts, beskrivs det att patienten upplever rädsla och ångest för hur framtiden 

kommer se ut, vilka funktioner som kommer förloras och hur hjälpberoende patienten blir 

(Almås & Johansen, 2002). Vi antar att patienter med MS upplever lidande i olika grad 
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beroende på sjukdomens svårighetsgrad. Det krävs att patienten accepterar och försonas med 

sin situation för att lindra lidandet, men även sjuksköterskan har en betydande roll i patientens 

hanterande av lidandet, till exempel att försöka få patienten att se en mening med lidandet för 

att inte förlora hoppet (Eriksson, 2001). Utifrån sjukdomens oförutsägbarhet där patienten inte 

vet hur svårt han/hon kommer drabbas, ser vi vikten av att undersöka patienters upplevelse av 

att leva med sjukdomen och dess påverkan i det dagliga livet.  Detta för att utveckla en bättre 

förståelse för deras livssituation, svårigheter och värderingar, för att därigenom kunna lindra 

deras lidande och möta dem på ett professionellt sätt inom vården. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av att leva med MS. 

 

Metod 

Val av metod föll på att genomföra en systematisk litteraturstudie vilket innebär att en tydlig 

fråga besvaras genom att analysera relevant publicerad vetenskaplig forskning. Inkluderade 

artiklar ska ha genomgått en kvalitetsgranskning vilket lämpligen standardiseras med hjälp av 

en granskningsmall. Meningen med en systematisk litteraturstudie är att sammanställa resultat 

från tidigare forskning för att se vilken forskning som finns inom det valda området samt att 

undersöka vilka brister som finns inom området, vilka då kan vara intressant för vidare 

forskning. En systematisk litteraturstudie syftar till att kunna användas i den kliniska 

verksamheten (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Inklusions – och exklusionskriterier 

De inkluderade artiklarna i studien skulle vara skrivna på svenska eller engelska och 

publicerade mellan år 2000-2012, för att få fram de senaste artiklarna. För inklusion skulle 

artiklarna vara godkända av en etisk kommitté och genomgått en peer-review granskning. 

Peer-reviewed innebär att artikeln är akademiskt granskad av experter på området innan den 

blir publicerad (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklarna skulle även stämma överens med valt 

syfte, utgå från patientperspektiv samt ha både män och kvinnor i urvalet.  De artiklar som 

exkluderades hade antingen för låg kvalitet, handlade om flera kroniska sjukdomar, hade 

endast kvinnor i urvalet eller fokuserade på en form av MS. Kvalitetsnivå beskrivs närmare 

under kvalitetsgranskning. 
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Sökningsförfarande 

Artikelsökning utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO, vilka alla innehåller 

forskning inom omvårdnad.  

Utifrån uppsatt syfte valdes passande sökord, vilka var: multiple sclerosis, experiences, life 

experience, quality of life, patients, patients perspectives och perspectives. Sökorden valdes 

med hjälp av databasernas ämnesordlistor. PubMed och PsycINFO kallar dessa för MeSH-

termer medan CINAHL benämner dem subject headings. Sökorden perspectives och patient 

perspectives gick inte att söka på i PubMed då inga motsvarande MESH termer fanns. 

Sökorden användes både var för sig i respektive databaser och i kombination med varandra på 

olika sätt genom att använda den booleska operatorn AND. Genom användandet av ordet 

AND mellan sökorden får man resultat som innehåller alla söktermer, och därmed begränsas 

antalet träffar (Forsberg & Wengström, 2008). Den systematiska sökningen kompletterades 

med fritextsökningar, vilket resulterade i fem artiklar. När sökningarna resulterade i mindre 

än 200 träffar, lästes alla titlar. Abstracten lästes i de titlar som stämde överens med uppsatt 

syfte och när abstracten verkade relevanta lästes även artiklarna i fulltext. Sökningen 

kompletterades slutligen med specifika sökningar utifrån artiklars referenslistor. Tretton 

artiklar kvalitetsgranskades varav nio inkluderades. Se urvalstabeller (Bilaga 1) för detaljerad 

redogörelse av sökningarna. 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarnas kvalitet bedömdes genom en systematisk kvalitetsgranskning. Detta görs 

lämpligen med hjälp av en checklista, antingen för kvantitativ – eller kvalitativ metod 

beroende på artikelns ansats (Forsberg & Wengström, 2008). Vi modifierade checklistor från 

Forsberg och Wengström (2008) genom att formulera om frågorna så att de kunde besvaras 

med ett ja eller nej. Detta gjordes för att lättare kunna bedöma om kvalitén var hög, medel 

eller låg. Artikeln bedömdes som hög då vi ansåg att den svarade bra mot checklistan, till 

exempel genom väl beskriven metod, urval, analys, resultat och en ingående diskussion. De 

artiklar som bedömdes som medel saknade vissa delar som enligt checklistan bör finnas med, 

till exempel saknad jämförelsegrupp och bortfallsanalys. Då kvaliteten ansågs låg, berodde 

det bland annat på att data var taget från en annan studie som inte fokuserade på samma syfte 

eller att resultatdelen inte var analyserad utan bestod mest av citat. Fyra artiklar som 

bedömdes ha låg kvalitet exkluderades, då de enligt Forsberg och Wengström (2008) inte bör 
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inkluderas i en systematisk litteraturstudie. De nio inkluderade artiklarna redovisas i 

artikelmatrisen (Bilaga 2). De modifierade checklistorna återfinns i bilaga 3. 

 

Analys 

Analysen var influerad av kvalitativ innehållsanalys beskriven av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008). Vi har utgått från ett induktivt arbetssätt, vilket innebär att analysen av 

artiklarna är utförd med en öppen syn inför deltagarnas berättelser om hur det är att leva med 

en kronisk sjukdom (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

   Analysen inleddes med en översiktlig genomläsning av artiklarna, för att få en överblick av 

innehållet. Sedan lästes syften och resultatdelarna noggrant. Bärande meningar och stycken 

som svarade mot valt syfte markerades. Artiklarna fick en färgkod, för att hålla reda på vilken 

meningsenhet som kom från vilken artikel. De utvalda meningsenheterna översattes till 

svenska och skrevs in i ett nytt dokument, som sedan skrevs ut och färgmarkerades efter 

artikelns färg. Varje meningsenhet klipptes för sig och grovsorterades efter vilken innebörd 

den hade. Meningsenheterna lades in i en tabell där de kondenserades och kodades för att 

lättare kunna delas in i subkategorier och kategorier. Kondensering innebär att göra texten 

kortare men att innehållet ändå är detsamma (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Kategorierna utgör rubrikerna i resultatdelen och subkategorierna utgör underrubrikerna. 

Nedan följer ett exempel på tillvägagångssättet i analysen. 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Några upplevde att deras 

känsla av värde blev 

påverkat direkt efter 

diagnosen. 

Känsla av värde 

blev påverkat efter 

diagnos. 

Känsla av 

värde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svåra känslor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känslor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skämdes över att behöva 

vila på dagen… känslor av 

utsatthet och sårbarhet… 

Skämdes över att 

vila… Känslor av 

utsatthet och 

sårbarhet. 

Känslor av 

utsatthet, 

sårbarhet 

Deltagarna kände 

sorgsenhet och 

humörsvängningar… 

Sorgsenhet och 

humörsvängningar. 

Sorgsenhet, 

humörsväng-

ningar 

Kunde inte hantera sina 

känslomässiga 

upplevelser… 

Inte hantera 

känslomässiga 

upplevelser. 

Ohanterliga 

känslor 

Känner skam och skuld… Skam och skuld. Skam, skuld 

Vid misslyckande 

uppträdde känslor av 

värdelöshet… Förtvivlan, 

ledsenhet och sorg… 

Misslyckande 

ledde till känslor 

av värdelöshet. 

Känslor av 

värdelöshet 
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Ilska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svåra känslor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känslor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissa upplevde att 

chocken över diagnosen 

ledde till en berg-och-

dalbana av känslor när de 

tänkte på hur deras liv 

skulle förändras. 

Berg-och-dalbana 

av känslor vid 

diagnostiseringen. 

Känslostorm 

Många var medvetna om 

att stress och 

känslomässig upprördhet 

kunde vara svårt att 

hantera och att det kunde 

påverka och förvärra MS-

symtom. 

Stress och 

känslomässig 

upprördhet kunde 

påverka och 

förvärra MS-

symtom. 

Känslomässig 

upprördhet 

påverkar MS-

symtom 

Inte bara sorgsenhet över 

förlorade funktioner, utan 

även ilska och 

frustration… 

Sorgsenhet, ilska 

och frustration 

över förlorade 

funktioner. 

Sorgsenhet, 

ilska, 

frustration 

Självförtroende och en 

bättre självkänsla 

upplevdes som en följd av 

MS och bidrog till att de 

kände lugn inombords… 

Självförtroende 

och bättre 

självkänsla ledde 

till lugn 

inombords. 

Självförtro-

ende, 

självkänsla 

ledde till lugn 

inombords 

 

 

 

 

 

Självständig-

het 
Att bibehålla sin integritet 

var värdefullt… Det 

gjorde att de kände att de 

hade kontroll… 

Bibehållen 

integritet bidrog till 

kontroll. 

Kontroll 

Flera deltagare ansåg att 

uppleva oberoende var 

viktigt… 

Oberoende var 

viktigt. 

Oberoende 

Det är omöjligt att ha MS 

utan att bli påverkad, 

eftersom det påverkar 

många delar av ens liv och 

funktioner. 

Omöjligt att ha MS 

utan att bli 

påverkad. 

Påverkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oförutsägbar

het 

Många upplevde att den 

största utmaningen att leva 

med MS var dess 

oförutsägbarhet, eftersom 

detta försvårade 

framtidsplanerna/ 

planeringen. 

Största utmaningen 

med MS var dess 

oförutsägbarhet, 

försvårade 

framtidsplaner. 

Försvårade 

framtidplaner 

Deltagarna beskrev hur 

deras symtom kom och 

gick och att de inte visste 

från dag till dag hur de 

skulle må eller hur deras 

rörlighet skulle vara. 

Oförutsägbarheten var 

Oförutsägbarheten 

var frustrerande, 

svårt att planera 

morgondagen då 

symtomen varierar. 

Frustrerande 

oförutsägbar-

het 
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frustrerande för att de inte 

kunde planera 

morgondagen… 

…oro kring funktionella 

förluster… 

Oro kring 

funktionella 

förluster. 

Oro 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan en litteraturstudie påbörjas bör etiska överväganden göras, med hänsyn till urval och 

resultat. Inkluderade artiklar ska ha fått tillstånd från en etisk kommitté eller föra ett etiskt 

resonemang. Artiklarna ska även redovisa alla resultat, oavsett om de stödjer författarnas 

åsikter eller inte (Forsberg & Wengström, 2008). När artiklarna kvalitetsgranskades 

uppmärksammades om de förde ett etiskt resonemang eller var godkända av en etisk 

kommitté. Etiskt resonemang i valda artiklar rörde sig till exempel om att deltagarna blivit väl 

informerade om studiens syfte, frivilligt deltagande och möjlighet att avbryta deltagandet när 

de ville. Samtliga inkluderade artiklar i denna litteraturstudie uppfyllde dessa krav. 

 

Resultat 

Analysen föll ut i tio kategorier som på olika sätt ringar in upplevelsen av att leva med MS. 

Resultatet presenteras nedan med de framkomna kategorierna som rubriker: känslor, följder 

av trötthet, hanterande, funktionsnedsättning, familjens betydelse, behov av stöd från 

vårdpersonal, stöd från andra, socialt liv, upplevelse av livskvalitet och tankar inför framtiden. 

Genomgående i resultatet återkommer oförutsägbarheten som är förenad med MS samt den 

MS-relaterande tröttheten som stora faktorer vilka påverkar patienternas upplevelser av MS. 

Upplevelsen av att leva med MS är väldigt individuell, vilket även framkommer i resultatet.  

 

Känslor 

Svåra känslor 

Patienterna kände sorgsenhet och humörsvängningar och kunde inte hantera sina 

känslomässiga upplevelser. Förlorade funktioner ledde inte bara till sorgsenhet, utan även till 

ilska och frustration (Isaksson & Ahlström, 2008). Många var medvetna om att stress och 

känslomässig upprördhet kunde vara svårt att hantera och att det kunde påverka och förvärra 

MS-symtomen (Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoody, 2008). Vid misslyckande uppträde 

känslor av värdelöshet, förtvivlan, ledsenhet, sorg och ilska (Flensner, Ek & Söderhamn, 
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2003). En känsla av utsatthet och sårbarhet beskrevs när patienter behövde vila på dagen, 

vilket de skämdes över att behöva göra (Isaksson & Ahlström, 2008). Vissa upplevde att 

choken över diagnosen ledde till en berg- och dalbana av känslor vid tanken på hur livet 

skulle förändras. Några upplevde att känslan av värde påverkades direkt efter diagnosen 

(Malcomson et al., 2008). Känslor av skam och skuld förekom också (Finlayson, 2004). 

 

Oförutsägbarhet 

Det är omöjligt att ha MS utan att bli påverkad, eftersom det påverkar många delar av ens liv 

och funktioner. Den största utmaningen att leva med MS var dess oförutsägbarhet, eftersom 

detta försvårade framtidsplanerna (Malcomson et al., 2008). Symtomen varierade och 

patienterna visste inte från dag till dag hur de skulle må eller hur deras rörlighet skulle vara. 

Oförutsägbarheten var frustrerande då morgondagen inte gick att planera (Finlayson & 

Denend, 2003). Många upplevde en ständig oro kring eventuella kommande funktionella 

förluster (Edmonds, Vivat, Burman, Silber & Higginson, 2007). 

 

Självständighet 

Att behålla sin integritet var värdefullt, det gjorde att patienter kände att de hade kontroll över 

sitt liv. Att uppleva oberoende var viktigt (Edmonds et al., 2007). Självförtroende och en 

bättre självkänsla upplevdes som en följd av MS och bidrog till att lugn inombords upplevdes 

(Isaksson & Ahlstöm, 2008). 

 

Följder av trötthet 

Att leva med MS-relaterad trötthet är att leva med ett tidskrävande och omfattande fenomen 

som involverar hela eller delar av kroppen (Flensner et al., 2003). Tröttheten och andra 

symtom påverkade livet mer än patienterna kunde föreställa sig. Bristande energi hade en 

negativ påverkan på hanterandet av sjukdomen (Isaksson & Ahlstöm, 2008). Tröttheten var 

nästan alltid närvarande, även då den inte var det tänkte de på den och den fanns alltid med i 

beräkningarna. Tröttheten gjorde att det dagliga livet var tvunget att planeras (Flensner et al., 

2003) och den påverkade eller upplevdes som ett hinder i det dagliga livet (Edmonds et al., 

2007). Genom att planera undveks stress och uppkomsten av trötthet. Upplevelsen av trötthet 

var som en ond cirkel, symtomen blev värre av tröttheten och tröttheten blev värre av andra 

MS symtom. Det var vanligt med upplevelser av brist på energi och styrka och av att leva i en 

slags osäkerhet. Det inkluderade även en känsla av lägre kognitiv förmåga, att tänka klart och 
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lösa problem var svårt. Den trötta kroppen kändes inte normal och kunde inte tas förgiven 

(Flensner et al., 2003). Tröttheten innebar upplevelse av beroende och begränsningar i livet så 

som mindre deltagande i sociala aktiviteter och därmed en ofrivillig isolering (Flensner et al., 

2003). De fick tvinga sig själva att vara delaktiga i sociala – och familjeaktiviteter 

(Malcomson et al., 2008).  

 

Hanterande 

Attityder 

För att leva med MS och dess utmaningar upplevdes det som hjälpande att ha en kämparglöd 

och humor. Även att ta dagen som den kommer, leva här och nu och inte oroa sig för det som 

man inte har kontroll över (Malcomson et al., 2008). Kämparglöd och att fortsätta kämpa för 

att behålla sina förmågor var viktigt (Flensner et al., 2003). Att fokusera på saker som 

klarades av istället för på saker som inte klarades av, samt att ta en dag i taget, hjälpte dem att 

behålla en positiv syn på livet (Flensner et al., 2003). Att ha rätt inställning och en positiv syn, 

gjorde det lättare att hantera sjukdomen och undvika att bli deprimerad (Malcomson et al., 

2008). Att ha en ”jag kan” attityd och ett konstruktivt tänkande med realistiska mål 

underlättade för att kämpa emot sina svårigheter, även att vara envis var en bra egenskap. En 

positiv attityd och att vara nöjd med det man har och kan göra trots sjukdomen hjälpte. Även 

att jämföra sig själv med andra i värre situationer var ett sätt att tänka positivt (Isaksson & 

Ahlström, 2008). Att vara medveten om sina känslor, vara öppen och ärlig och våga söka 

hjälp när rädsla och frustration uppstod var väsentligt för hanterandet (Malcomson et al., 

2008). En del förnekade sjukdomen, vilket påverkade livet och personliga relationer. De 

kunde inte hantera det och ville inte bli påminda (Isaksson & Ahlström, 2008). 

 

Kunskap 

Att veta hur MS påverkade vardagen var viktigt, vetskapen om begränsningar, accepterande 

av bra och dåliga dagar samt hur man får energin att räcka till hela dagen sågs som 

betydelsefullt. Genom att patienterna själva skaffade sig kunskap och höll sig uppdaterad 

kring den senaste informationen om sjukdomen, hjälpte det dem att själva kunna hantera 

sjukdomen och känna sig stärkta (Malcomson et al., 2008). Det upplevdes att deras kunskaper 

och insikter blev en tillgång i hanterandet och de blev mer förstående både för sina egna och 

för andras behov sedan de själva blev sjuka (Isaksson & Ahlström, 2008). Patienter som 

skaffade sig kunskap, stöd och information om MS kunde utveckla en plan och egna 
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copingstrategier för att hantera sin MS (Malcomson et al., 2008). Kunskap om sjukdomen och 

om när tröttheten vanligtvis uppträdde hjälpte för att gå vidare i hanterandet (Flensner et al., 

2003). Vissa kunde inte på ett bra sätt hantera MS och dess symtom på grund av bristande 

kunskap. De var rädda och ville inte veta alla negativa aspekter som skulle kunna uppkomma 

(Isaksson & Ahlström, 2008). 

 

Individuella strategier 

Olika sätt beskrevs för att hantera MS och göra det dagliga livet lättare, till exempel att ta 

kontrollen och hitta vägar att få kontroll över sina liv. Varje patients upplevelse av att leva 

med MS är unik, likaså graden av acceptans och därför måste alla hitta sina egna sätt att 

hantera sjukdomen (Malcomson et al., 2008). Många accepterade att de inte längre var friska, 

utan behövde medicinsk vård/behandling (Isaksson & Ahlström, 2008). Distraherande 

aktiviteter användes för att hantera sin sorg och deprimerande tankar, till exempel lyssna på 

musik, gå i skogen, använda humor eller tröstäta. Vissa ignorerade konsekvenserna av deras 

funktionsnedsättningar. Det var viktigt att ta hand om sig själv, både kropp och själ genom till 

exempel träning och att göra roliga saker (Isaksson & Ahlström, 2008). Att fortsätta vara 

aktiv var en viktig del i hanterandet av sjukdomen, både för det fysiska och psykiska 

välmåendet. Det ansågs också väldigt viktigt att kunna hantera stress genom till exempel 

yoga, simning och avslappning, detta för att finna en bra balans mellan fysisk träning och 

avslappning (Malcomson et al., 2008). 

 

Funktionsnedsättning 

Begränsningar 

Ett stort problem var rörelsenedsättningar (Edmonds et al., 2007). Många faktorer bidrar till 

och formar upplevelserna kring rörligheten. Bristande balans var det symtom som påverkade 

rörligheten mest. De upplevde många fysiska förnimmelser så som smärta, stickningar, 

bristande balans och en känsla av att vara tung i kroppen och beskrev även hur detta 

påverkade svårigheterna att röra sig. Olika sätt och hjälpmedel användes för att förflytta sig. 

Vissa upplevde begränsningar i sina möjligheter att gå en längre sträcka. Det upplevdes 

frustrerande och jobbigt om de ville göra någonting som de inte klarade av, ”huvudet vill en 

sak, men kroppen säger nej”, det fick dem att känna sig äldre än de egentligen var (Finlayson 

& Denend, 2003). Fysisk aktivitet kunde inte utföras som innan, vilket ledde till upplevelse av 

sorg och passivitet (Isaksson & Ahlström, 2008). Med fokus på nedsatta kroppsfunktioner 
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beskrevs vilken betydelse funktionerna hade i det dagliga livet, till exempel hur det påverkade 

läsning, att gå och andras attityder. Problem med mentala funktioner, till exempel med minnet 

och uppmärksamheten, upplevdes hos många, samt emotionella – och eliminationsproblem 

(Coenen, Basedow-Rajwich, König, Kesselring & Cieza, 2011). Nedsatt syn sågs som ett stort 

problem då läsning inte längre var möjligt (Edmonds et al., 2007). Synnedsättning var även 

strakt förknippad med försämrad gång och trötthet (Nogueira, Nóbrega, Lopes, Thuler & 

Alvarenga, 2009). Oavsett grad av funktionshinder, upplevdes vikten av att kunna göra 

vardagliga sysslor, till exempel sköta hushållet och handla, detta för att bibehålla kontrollen 

över sitt liv. Omprioritering i livet på grund av rörelsehinder bidrog till en ny syn på vad 

självständighet innebar. Sorg över sina förluster upplevdes i olika grad (Finlayson & Denend, 

2003).  För att känna sig som vanliga människor och för att kunna leva ett mer normalt liv, 

upplevdes hjälpmedel som en naturlig del i livet för många (Flensner et al., 2003). 

 

Familjens betydelse 

Behov av stöd 

Stöd från familjen bidrog till att kunna hantera förlusterna. Förnekelse av sjukdomen för sig 

själv och andra, ledde till att stöd från familj och vänner uteblev, eftersom familjen då inte 

kunde veta hur patienten kände eller mådde (Isaksson & Ahlström, 2008). Stort socialt stöd 

från familj och vänner upplevdes, vilket hade en positiv inverkan (Finlayson & Denend, 

2003). En del upplevde brist på förståelse inom familjen, familjen glömde eller vill inte 

erkänna att personen hade problem. Andra kände sig däremot överbeskyddade (Isaksson & 

Ahlström, 2008). Många upplevde att familjemedlemmar var oroliga för sjukdomsförloppet, 

men kände ändå stort stöd och såg familjen som en resurs (Malcomson et al., 2008). 

 

Att bli en börda 

Oro över att bli en börda för familj, vänner och vårdpersonal upplevdes, att familjen inte 

skulle orka ta hand om dem och att de därmed inte kan bo kvar hemma (Finlayson & Denend, 

2003). Rädsla för att inte kunna bo kvar hemma upplevdes om patienterna blev en börda för 

familjen, till exempel genom att behöva hjälp med sina aktiviteter i det dagliga livet (ADL). 

De oroade sig även för att bli en ekonomisk börda (Finlayson, 2004). Det var svårt för vissa 

att acceptera hjälp från familj och vänner, då det påverkade integriteten (Isaksson & 

Ahlström, 2008). 
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Familjepåverkan 

Många upplevde att MS ledde till att saker påverkades, till exempel aktiviteter och det sociala 

livet, men att det sällan påverkade familjelivet och personliga relationer, i samma studie 

upplevdes att MS inte hade någon påverkan på familjelivet (Malcomson et al., 2008). Rollen i 

familjen upplevdes som viktig att behålla, till exempel familjeförsörjare eller partner och de 

ville inte heller påverka de närståendes liv (Finlayson, 2004). 

 

Behov av stöd från vårdpersonal 

Mer psykosocial hjälp behövdes från vårdpersonal, för att hjälpa till att acceptera och hantera 

känslor och förändringar som sjukdomen medförde. Generellt upplevdes att mer information 

och vägledning inom träningen behövdes, för att bidra till att behålla autonomin, anpassa 

livsstilen, upprätthålla oberoende och kunna hantera trötthet och depression (Malcomson et 

al., 2008). Uppmuntrande, stödjande och snällt bemötande från vårdpersonalen hjälpte 

patienterna (Isaksson & Ahlström, 2008). I samma studie upplevde patienterna bristande stöd 

från vårdpersonal, genom att ingen uppföljning gjordes eller att personalen inte lyssnade på 

deras behov. De upplevde respektlöst bemötande av vårdpersonal (Isaksson & Ahlström, 

2008). 

 

Stöd från andra 

Möte med andra MS-patienter 

Möten med andra MS patienter var viktigt, för att dela upplevelser och ge varandra råd. Det 

gav insikt i hur andra i samma situation upplevde MS, men även att det fanns de som hade det 

värre (Malcomson et al., 2008). Att träffa andra med MS hade positiv inverkan genom att få 

information, idéer och att hitta resurser för att kunna hantera funktionsnedsättningar och 

utmaningar (Finlayson & Denend, 2003). Vänskap med andra MS-patienter hjälpte vissa, 

genom att de då kunde dela erfarenheter och upplevelser med varandra. En del upplevde det 

dock inte som stödjande att träffa andra med MS, utan istället som ett tillfälle att dela jobbiga 

upplevelser (Isaksson & Ahlström, 2008). Trots stort stöd genom att träffa andra personer 

med MS och att de lärde sig många strategier att hantera sjukdomen, ledde dessa möten också 

till medvetenhet om möjliga funktionsnedsättningar som kan komma i framtiden (Finlayson, 

2004). 
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Vänner 

Genom att uttrycka sina känslor och ledsamheter för någon som lyssnade, kände de sig bättre 

till mods (Isaksson & Ahlström, 2008). I samma studie nämner patienterna upplevelser av 

bristande förståelse och kunskap om MS bland sina vänner, vilket ledde till brist på stöd och 

att de kände sig utanför på grund av sina svårigheter. Vänner som tyckte synd om dem 

upplevdes som svårt att hantera och en del upplevde att vännerna slutade höra av sig (Isaksson 

& Ahlström, 2008). 

 

Socialt liv 

Socialt deltagande 

Tillgängligheten i hemmet och samhället spelade en stor roll för möjligheten att kunna göra 

både saker av nytta och nöje, till exempel upplevdes det som utmaningar att ta sig in i vissa 

byggnader (Finlayson & Denend, 2003) och att bara göra en liten resa krävde mycket 

planering, som att veta att det fanns tillgång till toaletter (Malcomson et al., 2008). En del 

uppgav att de fortsatte delta i det sociala livet så mycket de kunde, eller lika mycket som 

innan diagnosen, men att det krävdes en stor ansträngning för att behålla det sociala livet 

(Malcomson et al., 2008). Många beskrev att de behövde mer tid för att genomföra de dagliga 

sysslorna och för aktiviteter över huvudtaget, samt att de försökte få en meningsfull fritid. 

Deltagande i fritids- och sociala aktiviteter bidrog mest till bättre hälsa (Coenen et al., 2011). 

På grund av brist på stöd och förståelse, upplevdes utanförskap på jobbet (Isaksson & 

Ahlström, 2008). 

 

Behov av hjälpmedel 

Tillgängligheten till transportmedel i samhället var ett stort problem. Hjälpmedel som till 

exempel rullstol/elrullstol, hiss och ramper bidrog till större tillgänglighet i hemmet och 

samhället och minskade tröttheten. Vissa upplevde en känsla av att ge efter för sjukdomen, 

samt att märka dem som funktionshindrade i samhället genom att använda hjälpmedel 

(Finlayson & Denend, 2003). Däremot kunde en positiv effekt av att använda hjälpmedel vara 

att andra människor såg dem som sjuka och inte berusade (Isaksson & Ahlström, 2008). 

 

Upplevelse av Livskvalitet 

Svårighetsgraden av depression var inte påverkad av graden av funktionshinder. Däremot var 

depression kopplat till hur länge patienten haft sjukdomen. Patienter som haft diagnosen i 
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längre än 22 år var betydligt mindre deprimerade än de som nyligen fått diagnosen. Patienter 

som haft MS i mer än 23 år och hade ett försämrat självbiografiskt minne upplevde också 

betydligt bättre livskvalitet än de som inte hade påverkan på det självbiografiska minnet. 

Mindre deprimerade patienter upplevde bättre livskvalitet. De lägsta nivåerna av livskvalitet 

rapporterades av deprimerade patienter med normalt minne (Kenealy, Beaumont, Lintern & 

Murrell, 2000). Trötthet, ökad muskeltonus i benen, sämre gång och flera 

funktionsnedsättningar, var oberoende faktorer som hade negativ inverkan på livskvaliteten 

hos patienter med MS. Kroppsfunktioner i övre delen av kroppen var inte kopplade till 

livskvaliteten (Nogueira et al., (2009). 

 

Tankar inför framtiden 

Oro 

Många upplevde en osäkerhet inför framtiden och eventuella framtida funktionsnedsättningar, 

vilket starkt påverkade hela deras liv (Isaksson & Ahlström, 2008). Alla uttryckte någon form 

av oro inför framtiden. Mest framträdande var oron för framtida funktionsnedsättningar och 

förlorad självständighet, denna oro fanns hos alla patienter oberoende av 

sjukdomsnivå/funktionsnedsättning. Generellt var rädsla för framtiden förknippad med den 

kunskap som patienterna hade om MS förloppet. Även rädsla för att behöva flytta till ett 

vårdhem på grund av att det skulle innebära förlust av självbestämmande och förlorad kontroll 

över sitt liv (Finlayson, 2004). Några var försiktigt optimistiska över sin framtid, medan flera 

uttryckte rädsla och osäkerhet över vad framtida funktionshinder skulle komma att betyda för 

familjen och vårdgivare. Alla var mycket medvetna om att sjukdomen troligen skulle fortsätta 

att försämras (Finlayson & Denend, 2003). 

 

Hopp 

Förhoppningen att inte bli värre sjuk i MS, att den medicinska utvecklingen skulle fortsätta 

och att hålla sig uppdaterad inom den senaste forskningen, ingav patienterna hopp. Vissa var 

hoppfulla trots förlusterna, de hoppades kunna leva ett normalt liv trots sjukdomen. Besked 

från läkare om att det inte fanns något att göra för att må bättre, varken fysiskt eller psykiskt, 

gjorde att hoppet gick förlorat. Det upplevdes som en chock att förlora värdigheten som 

människa (Isaksson & Ahlström, 2008). MS sågs inte bara som en medicinsk sjukdom, utan 

även att den påverkade personligheten och de fick ändra sina mål och planer för livet. Synen 

på livet ändrades sedan diagnosen mottagits (Malcomson et al., 2008). 
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Metoddiskussion 

Granskningen resulterade i att nio artiklar inkluderades. Eftersom den medicinska 

utvecklingen hela tiden går framåt, ansåg vi att artiklar före år 2000 inte var relevanta för 

studien. Artiklarna skulle även stämma överens med valt syfte, utgå från patientperspektiv 

samt ha både män och kvinnor i urvalet. Artiklar som exkluderades hade antingen för låg 

kvalitet, handlade om flera kroniska sjukdomar, hade endast kvinnor i urvalet eller fokuserade 

på en form av MS. Vi valde att exkludera studier som fokuserade på en form av MS, då de 

handlade om sekundär progressiv MS, vilken har ett aggressivare förlopp. Hade dessa 

inkluderats tror vi det skulle förändrat resultatet i form av fler hårt drabbade patienter och 

därmed annorlunda upplevelser. Vi valde bort studier med endast kvinnor då vi tror att mäns 

och kvinnors upplevelser kan skilja sig åt. Vår uppfattning är att kvinnor är mer känslosamma 

och har lättare att prata om sina känslor och upplevelser, medan män kanske håller det mer för 

sig själva. Vi ville undersöka både mäns och kvinnors upplevelser av att leva med MS, för att 

få en allmän uppfattning av hur det är att leva med sjukdomen. 

   Utifrån uppsatt syfte och använda sökord resulterade sökningen i övervägande kvalitativa 

artiklar. Sökningarna av artiklarna utfördes i tre olika databaser, detta för att öka 

möjligheterna till att hitta passande artiklar. Sökorden kombinerades på olika sätt med 

varandra för att få fram så många relevanta artiklar som möjligt. På grund av begränsat urval i 

vår systematiska sökning fick vi även komplettera med fritextsökningar, vilket resulterade i 

fem artiklar. Fördelen med fritextsökning var att vi då fick fram mer precisa artiklar utifrån 

uppsatt syfte. 

   Kvalitetsgranskningen genomfördes med modifierade checklistor för att lättare kunna 

bedöma om kvalitén var hög, medel eller låg. Ett problem var att svaren på checklistans frågor 

inte alltid framgick tydligt i artiklarna. Vi har dock varit systematiska och noggranna i vår 

granskning, genom att noggrant gå igenom varje artikel utifrån checklistans frågor, detta 

resulterade i bedömningen av artiklarnas kvalitetsnivå.  

   Analysförfarandet var influerat av kvalitativ innehållsanalys, beskriven i Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) och baserat på ett induktivt arbetssätt, vilket innebär att analys av 

artiklarna är utförda med en öppen syn inför deltagarnas berättelser om hur det är att leva med 

en kronisk sjukdom. I analysprocessen var det inte alltid självklart vilken subkategori/kategori 

vissa meningsenheter skulle tillhöra, vilket gjorde att meningsenheter placerades om under 

analysens gång. Genom att strukturera in alla meningsenheter i en tabell skapades en 
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överblick över dem, vilket tydliggjorde arbetet med att placera om enheterna i rätt 

subkategori/kategori.  

   Genom studiens gång har vi ofta reflekterat över våra egna föreställningar om patienter med 

MS och eftersträvat en objektiv syn, vilket gjort att vi försökt lägga våra egna värderingar och 

föreställningar åt sidan och inte låtit dem påverka resultatet. Föreställningar handlar bland 

annat om människans försök att förstå ohälsa/sjukdom och synonymer till ordet är till 

exempel fördom, förväntning, förklaring (Wright, Watson & Bell, 2002). Forskaren är 

objektiv och undviker att förutfattade meningar påverkar resultaten (Forsberg & Wengström, 

2008). Detta ökar studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med MS.  

Studien resulterade i tio huvudkategorier och sexton underkategorier.  

   MS-förloppet och upplevelsen av MS är mycket mer individuell än den föreställning vi hade 

inför arbetet. Vissa patienter som drabbats av det godartade förloppet av MS, kan leva med 

detta hela livet utan att drabbas av funktionsnedsättningar, medan andra med till exempel 

kronisk progredierande MS drabbas av gradvis kontinuerlig funktionsnedsättning utan skov. 

Vi har även insett att sjukdomsförloppet kan utvecklas olika fort och symtomen kan vara 

väldigt varierande mellan patienterna. 

   Oförutsägbarheten var en ständigt återkommande del i resultatet, vilket påverkade 

patienternas dagliga liv genom att de inte visste från dag till dag hur de skulle må eller hur 

hårt de skulle drabbas. Denna oförutsägbarhet är viktig att ha i åtanke i mötet med patienten 

då det måste upplevas som jobbigt och frustrerande. Ett stort lidande är att känna att man ska 

dö men inte veta när, rädsla och förtvivlan blandas med viljan till liv (Eriksson, 2001). 

Sjuksköterskor kan erbjuda stödjande samtal för att patienten ska få möjlighet att uttrycka sina 

känslor och funderingar, eller hjälpa dem vidare till andra instanser för att få rätt hjälp, till 

exempel kurator, psykolog. Stödjande samtal kan vara bra då patienten, någon i familjen eller 

bådadera, har någon form av psykiskt eller fysiskt lidande som behöver lindras (Wright et al., 

2002).  

   Den MS-relaterade tröttheten hade stor påverkan på patienternas liv, de blev tvungna att 

planera sin vardag och detta innebar även beroende, begränsningar och ofrivillig isolering. 

Många med MS-trötthet upplevde det som det svåraste symtomet med sjukdomen, det 

upplevdes som rena utmattningen och oavsett hur mycket sömn patienten fick, lindrades inte 
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tröttheten. Tröttheten gör patienten lätt deprimerad och samvaron och livet med andra känns 

ofta tung (Almås & Johansen, 2002). En plötslig förändring av människans livssituation, 

vilken kan innebära sjukdom, strider mot det naturliga och kan leda till lidande, vilket 

Eriksson kallar för livslidande. Livslidande kan leda till att patienten inte längre orkar kämpa 

utan ger upp (Eriksson, 2001). Detta har vi förståelse för eftersom att leva med ständig trötthet 

måste upplevas som otroligt jobbigt och frustrerande då det påverkar allt i ens liv, detta tror vi 

även gör det svårare att bibehålla en positiv syn och att orka kämpa eftersom det tar all energi. 

Som sjuksköterska är det viktigt att visa respekt, hänsyn och förståelse för patientens 

upplevelse av trötthet, även vara uppmuntrande och stödjande i bemötandet och behandlingen 

av patienten. En ökad kunskap hos vårdpersonal om att tröttheten är tidskrävande och ett 

omfattande fenomen hos patienten, kan öka förståelsen för MS-patienter och resultera i en 

bättre, individanpassad vård. Trötthet är en viktig faktor att ta hänsyn till i behandlingen 

(Nogueira et al., 2009).  

   Att behålla sin integritet och självständighet upplevdes som viktigt bland patienterna. En 

viktig aspekt sjuksköterskan måste ha i åtanke är att man till exempel låter patienten göra så 

mycket som möjligt själv även om det tar lång tid, samt att stanna upp och lyssna in patienten 

och dennes önskemål och tankar. Det är viktigt att patienten får det stöd som är nödvändigt 

och att de får hjälp med att hantera sina känslor (Kristoffersen, 2005).  Det är nödvändigt att 

sätta sig in i och försöka förstå patientens värld för att kunna lindra patientens lidande. 

Omvårdnaden måste utgå från patientens önskemål och vilja. Att möta patienten i lidandet är 

sjuksköterskans ansvar (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). För att sjuksköterskor ska kunna 

lindra lidande bör det skapas en vårdmiljö där patienten upplever välkomnande, respekt och 

omvårdnad (Eriksson, 2001). Vissa patienter upplevde bristande stöd och respektlöst 

bemötande av vårdpersonal, vilket Eriksson kallar vårdlidande. Att man som vårdpersonal 

inte respekterar patienter eller inte ger en god vård har vi ingen förståelse för. Det borde vara 

en självklarhet att se till patientens behov och bästa. Vårdgivaren har en moralisk skyldighet 

att möta patienten på ett sådant sätt att hans/hennes värdighet bibehålls och lindra patientens 

lidande (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). 

   Att ha en positiv inställning, vara öppen och ärlig med sina känslor och att ha kämparglöd 

beskrevs som viktiga egenskaper i hanterandet av sjukdomen. Att fokusera på vad de klarade 

av istället för på det de inte klarade av, att ta dagen som den kommer och leva här och nu var 

viktigt för att behålla en positiv syn på livet. En viktig resurs i att hantera sjukdom är att ha ett 

gott humör, även en positiv inställning är en egenskap som hör ihop med hälsa (Kristoffersen, 

2005). Det är nog inte alltid så lätt att ha en positiv inställning då man har en kronisk 
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sjukdom, men som sjuksköterska ser vi vikten av att försöka få patienten att fokusera på det 

positiva, både genom humor och att själv ha en positiv syn. Detta är dock något man måste 

”läsa av” hos varje patient, då vissa har längre till humor än andra. I verkligheten har vi 

upplevt att patienter som har en positiv inställning mår bättre i och med att de fokuserar på det 

positiva i deras tillvaro istället för på det de inte kan påverka. 

   Kunskap kring sjukdomen och dess symtom hjälpte många att finna personliga strategier för 

att kunna hantera sin MS. Som sjuksköterska ingår det att se till att patienten har tillräckligt 

med information om sjukdomen och även vart de kan vända sig för att få det stöd de behöver. 

Upplevelsen av att leva med MS är unikt för varje patient, likaså graden av acceptans. Om 

inte en försoning kan upplevas, dör det själsliga och andliga livet sakta ut (Eriksson, 2001). Vi 

anser att trots att det kan kännas tungt och jobbigt att fortsätta vara aktiv och delta i sociala 

aktiviteter bör man som sjuksköterska uppmuntra patienten till detta då det kan få dem att må 

bättre på längre sikt. Att hålla sig aktiv har en långsiktig positiv effekt, vilket gör att patienten 

kan fortsätta vara självständig så länge det är möjligt (Almås & Johansen, 2002). 

   Funktionsnedsättningar upplevdes som frustrerande och jobbigt, det påverkade patienterna 

när de ville göra någonting, som de egentligen inte klarade av.  Många ville fortsätta göra 

vardagliga sysslor, behålla kontrollen över sina liv och vara självständiga, men 

rörelsehindrena gjorde att de fick omprioritera i sina liv. Att ha kunnat göra någonting och 

fortfarande ha viljan att göra detta, men inte klara av det måste upplevas som en stor sorg och 

förlust hos patienten. Sjukdom kan innebära att livet plötsligt mer eller mindre tas ifrån en, att 

hela livssituationen uppfattas som ett lidande. Livslidande kan vara att förlora möjligheten att 

medverka i olika sociala aktiviteter (Eriksson, 2001).  

   Genom studiens gång framkom vikten av att känna stöd hos sina anhöriga, vänner och andra 

MS-patienter. Det måste vara viktigt att ha någon att dela sina upplevelser, tankar och känslor 

med, både i bra och svåra stunder. Då patienten upplever lidande påverkar detta även familj, 

vänner och vårdgivare. Om patienten eller dess anhöriga förnekar lidandet leder det istället till 

ett ökat lidande (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). En annan aspekt är vikten av att inte glömma 

bort familj och vänners behov av stöd, där sjuksköterskan till exempel kan hänvisa dem till 

olika slags stödgrupper. I stödgrupperna träffar de andras anhöriga och har tillfälle att prata 

om deras situation och dela jobbiga upplevelser utan att deras MS-sjuka anhörig är 

närvarande. De kan även få mer information om sjukdomen och dess symtom och därmed få 

mer förståelse för patientens behov och reaktioner. Även informationsträffar för hela familjen 

inklusive patienten är av stor vikt, speciellt i början av sjukdomstiden. Patienten tillsammans 

med familjen är i behov av omfattande information om sjukdomen. I början av diagnosen tror 
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många att MS är en dödlig sjukdom och de behöver bli informerade om att de kan fortsätta 

leva ett normalt liv, dock bör de ha vetskap om att vissa delar i livet kan komma att förändras 

(Spiro, 2011).  

   Det upplevdes positivt bland de flesta patienterna att träffa andra med MS, dela upplevelser 

och ge varandra tips och råd om olika sätt att hantera sjukdomen, men vissa tyckte det var 

jobbigt eftersom det också gjorde dem medvetna om eventuella framtida 

funktionsnedsättningar. Vi har förståelse för båda uppfattningarna, dels att det måste vara 

givande att träffa andra i liknande situation eftersom familj och vänner inte har 

sjukdomsupplevelsen, samtidigt som det måste vara jobbigt att se hur svårt drabbad man kan 

bli.  

   Rädsla för att bli en börda och inte kunna bo kvar hemma var en känsla som återkom i 

studien. Rädslan för att behöva flytta till ett boende kom ofta ifrån bristande kunskap om olika 

boendeformer, de var till exempel rädda att hamna bland dementa patienter. Oron över att bli 

en börda har vi full förståelse för, och den oron är nog svår att komma ifrån. Sjuksköterskor 

kan ge mer information om olika boendeformer och möjligheten till personlig assistans och 

därmed förhoppningsvis kunna ge en annan bild av boenden och minska deras rädsla. 

   I en artikel framkom det att patienterna inte upplevde att MS hade någon påverkan på 

familjelivet, vilket vi har svårt att förstå. Denna studie hade dock väldigt liten population och 

därmed går det inte att generalisera. Utifrån vad resultatet påvisar borde MS påverka 

familjelivet på många olika sätt, genom till exempel oförutsägbarheten, många svåra känslor 

som kan påverka relationen samt graden av funktionshinder. Samtidigt vet vi inte hur hårt 

drabbade av sjukdomen dessa patienter var, de kanske inte hade så många symtom eller 

funktionsnedsättningar som påverkade vardagen än. En riktad sökning mot detta hade kanske 

gett ett annat resultat. 

   Hjälpmedel var en viktig del bland annat för att minska tröttheten och öka tillgängligheten 

både i hemmet och i samhället. Sjuksköterskan kan kontakta exempelvis arbetsterapeut om 

patienten är i behov av hjälpmedel eller boendeanpassning i hemmet. Arbetsterapeuten kan till 

exempel hjälpa dem att få en ramp vid trappan eller att ta bort trösklar hos de som är 

rullstolsburna. 

   Graden av funktionshinder påverkade inte svårighetsgraden av depression, däremot var 

depression kopplat till hur länge patienten haft sjukdomen. Detta samband kan ha sin grund i 

acceptansen och vetskapen om sjukdomen och dess symtom. Då man haft sjukdomen en 

längre tid är det troligt att patienten kommit så långt i sin acceptans och sitt hanterande att 

denne lärt sig fokusera på det positiva i livet och därmed lider av mindre depression.  Det 
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framkom även att de som hade sämre minne upplevde bättre livskvalitet än de med normalt 

minne. Vi funderar kring om detta har att göra med att sämre minne också kan innebära att 

man då inte riktigt kommer ihåg hur man levde innan sjukdomen och därmed inte lider lika 

mycket av sjukdomens konsekvenser och att de med normalt minne däremot lider mer av alla 

förändringar. 

   Resultatet från denna litteraturstudie kan hjälpa vårdpersonal att nå en större förståelse för 

MS-patienter och kan även vara överförbart till andra med kroniska sjukdomar. Med 

överförbarhet menas i vilken utsträckning resultatet kan användas i andra situationer eller 

grupper (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Patienter med MS kan genom att ta del av 

denna litteraturstudie, uppleva att de inte är ensamma om sin situation och sina erfarenheter 

utan läsa om många andras upplevelser och kanske känna igen sig. 

   Ett intressant uppslag till fortsatt forskning är att fokusera mer på familjens upplevelser och 

behov av att ha en anhörig med MS. Det skulle vårdpersonal ha nytta av i mötet med 

patienten och dess anhöriga. Även fortsatt forskning kring att kunna lindra MS-symtom, 

framförallt tröttheten som är det mest besvärande symtomet. Genom att kunna lindra 

tröttheten antar vi att patienten kan uppleva bättre livskvalitet och ett minskat lidande. Mer 

forskning kring att hitta nya metoder för att snabbare och lättare kunna ställa MS-diagnosen 

och därmed minska lidandet för patienten, skulle också vara av intresse. 

 

Slutsatser 

Denna litteraturstudie ger en ökad kunskap och förståelse för patienter med MS. Kunskap om 

MS var viktigt för patienterna, detta ledde till att de kunde hantera sjukdomen på ett bättre 

sätt. Sjuksköterskan har en viktig roll i bemötandet och vården av MS-sjuka patienter, i form 

av till exempel stöttning, uppmuntran, information och en god anpassad vård. MS är en 

mycket individuell sjukdom som präglas av dess oförutsägbarhet och vården bör därför vara 

individanpassad med tanke på att symtomen är så olika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 
 

Referenslista 

Almås, H., & Johansen, R, E. (2002). Omvårdnad av patienter med neurologiska sjukdomar. I 

Almås, H. (Red.). Klinisk omvårdnad 2. (s. 802-838). Stockholm: Liber AB. 

 

Coenen, M., Basedow-Rajwich, B., König, N., Kesselring, J., & Cieza, A. (2011). 

Functioning and disability in multiple sclerosis from the patient perspective. Chronic illness, 

7, (4), 291-310. 

 

Damasceno, A., Von Glehn, F., Brandão, C. O., Damasceno, B. P., & Cendes, F. (2012). 

Prognostic indicators for long-term disability in multiple sclerosis patients. Journal of the 

Neurological Sciences, doi: 10.1016/j.jns.2012.09.020 

 

Edmonds, P., Vivat, B., Burman, R., Silber, E., & Higginson, I. J. (2007). Loss and change: 

experiences of people severely affected by multiple sclerosis. Palliative medicine, 21, 101-

107. 

 

Eriksson, K. (2001). Den lidande människan. Liber Utbildning. 

 

Fagius, J., Andersen, O., Hillert, J., Olsson, T., & Sandberg, M. (2007). Multipel skleros. 

Kristianstad: Boktryckeri AB. 

 

Finlayson, M. (2004). Concerns About the Future Among Older Adults With Multiple 

Sclerosis. The American journal of occupational therapy, 58, 54-63. 

 

Finlayson, M., & Denend, T. (2003). Experiencing the loss of mobility: perspectives of older 

adults with MS. Disability and Rehabilitation, 25, (20), 1168-1180. 

 

Flensner, G., Ek, A-C., & Söderhamn, O. (2003). Lived experience of MS-related fatigue – a 

phenomenological interview study. International Journal of Nursing Studies, 40, 707-717. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier – Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och Kultur AB. 

 



 

 

25 
 

Isaksson, A-K., & Ahlström, G. (2008). Managing Chronic Sorrow: Experiences of Patients 

with Multiple Sclerosis. Journal of Neuroscience Nursing, 40, 180-191. 

 

Jones, J.L., & Coles, A.J. (2010). New treatment strategies in multiple sclerosis. Experimental 

Neurology, doi: 10.1016/j.expneurol.2010.06.003 

 

Kenealy, P. M., Beaumont, G. J., Lintern, T., & Murrell, R. (2000). Autobiographical 

Memory, Depression and Quality of Life in Multiple Sclerosis. Journal of Clinical and 

Experimental Neuropsychology, 22, (1), 125-131. 

 

Kristoffersen, N. (2005). Hälsa och sjukdom. I Kristoffersen, N., Nortvedt, F., & Skaug, A-E. 

(Red.), Grundläggande omvårdnad del 1. (s.28-77). Stockholm: Liber AB. 

 

Lin, R., Charlesworth, J., Van der Mei, I., & Taylor, B. V. (2012). The genetics of multiple 

sclerosis. Practical Neurology, 12, 279-288. 

 

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. M. Granskär & 

B. Höglund Nilsson (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (s.159-

172). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lycke, J., & Elm, M. (2012). Allmän neurologi och multipel skleros. I Ramström, H. (Red.), 

Läkemedelsboken. (s.921-940). Läkemedelsverket. 

 

Malcomson, K. S., Lowe-Strong, A. S., & Dunwoody, L. (2008). What can we learn from the 

personal insights of individuals living and coping with Multiple sclerosis?. Disability and 

Rehabilitation, 30, (9), 662-674. 

 

Miller, D. H., Weinshenker, B. G., Filippi, M., Banwell, B. L., Cohen, J. A., Freedman, M. S., 

Galetta, S. L., Hutchinson, M., Johnson, R. T., Kappos, L., Kira, J., Lublin, F. D., McFarland, 

H. F., Montalban, X., Panitch, H., Richert, J. R., Reingold, S. C., & Polman, C. H. (2008). 

Differenial diagnosis of suspected multiple sclerosis: a consensus approach. Multiple 

Sclerosis. 14, 1157-1174. 

 



 

 

26 
 

Nogueira, L. A. C., Nóbrega, F. R., Lopes, K. N., Thuler, L. C. S., & Alvarenga, R. M. P. 

(2009). The effect of functional limitations and fatigue on the quality of life in people with 

multiple sclerosis. Arq Neuropsiquiatr, 67, (3-B), 812-817. 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber AB. 

 

Rehnsfeldt, A., & Eriksson, K. (2004). The progression of suffering implies alleviated 

suffering. Nordic Collage of Caring Sciences. 18, 264-272. 

 

Smestad, C., Sandvik, L., Landrø, N. I., & Celius, E. G. (2010). Cognitive impairment after 

three decades of multiple sclerosis. European Journal of Neurology. 17, 499-505. 

 

Spiro, D. B. (2011). Early Onset Multiple Sclerosis: A Review for Nurse Practitioners. 

Journal of Pediatric Health Care. 26, (6), 399-408.  

 

Svensson, L. (2007). Neurologiska sjukdomar. I Grefberg, N., & Johansson, L-G. (Red.), 

Medicinboken – Vård av patienter med invärtes sjukdomar. (s. 517-583). Stockholm: Liber 

AB. 

 

Wright, L.M., Watson, W.L., & Bell, J.M. (2002). Familjefokuserad omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Bilaga 1 

Tabell 1. Databas: CINAHL 
Sökningsperiod: 2012-08-22 – 2012-08-23 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

i fulltext 

Inkluderad 

artikel nr: 

S1 Multiple 

sclerosis AND 

life experiences 

AND patients 

0 0 0 0 0 

S2 Multiple 

sclerosis AND 

Patients AND 

Experiences * 

44 44 14 2 6 

S3 Multiple 

sclerosis + (PF) 

AND quality of 

life * 

126 126 21 1 0 

S4 Multiple 

sclerosis + (PF) 

AND life 

experiences * 

22 22 10 4  3 

S5 Multiple 

sclerosis + (PF) 

AND 

perspectives * 

11 11 4 1  4 

 

+= subject headings 

*= fritextsökning 

(PF)= Psychosocial Factors. Detta valde vi att kryssa i för att fokusera mer på upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Tabell 2. Databas: PubMed 
Sökningsperiod: 2012-08-23 – 2012-08-24 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

i fulltext 

Inkluderad 

artikel nr: 

S1 Multiple 

sclerosis AND 

patients AND 

life change 

events 

3 3 1 0 0 

S2 Multiple 

sclerosis AND 

life change 

events 

62 62 9 1 7 

S3 “Patients 

experience of 

living with 

multiple 

sclerosis” * 

188 188 12 3  1 & 2 

S4 Multiple 

sclerosis 

(psychology) 

AND patients 

(psychology) 

22 22 3 0 0 

S5 Multiple 

sclerosis 

(psychology) 

AND quality of 

life (psychology 

120 120 8 1 9 

 

*= fritextsökning 

(psychology) = subheadings. I dessa fall valde vi att kryssa i psychology som en underrubrik 

till sökordet, för att fokusera mer på upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Tabell 3. Databas: PsycINFO 
Sökningsperiod: 2012-08-24 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal lästa 

i fulltext 

Inkluderad 

artikel nr: 

S1 Multiple 

sclerosis AND 

experiences 

AND patients 

197 197 12 3 0 

S2 Multiple 

sclerosis AND 

experiences 

330 0 0 0 0 

S3 Multiple 

sclerosis AND 

experiences # 

144 144 9 2 5 & 8 

S4 Multiple 

sclerosis AND 

quality of life 

AND patients 

350 0 0 0 0 

S5 Multiple 

sclerosis AND 

quality of life 

AND 

perspective 

16 16 7 1 0 

S6 Multiple 

sclerosis AND 

life 

experiences 

AND patients 

13 13 2 0 0 

 

 

# = Linked Full Text



 

 

 
 

Bilaga 2 

Artikelmatris 

 
Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod  Resultat Kvalitet 

& 

artikelnr: 

Coenen, M., 

Basedow-

Rajwich, 

B., König, 

N., 

Kesselring, 

J., & Cieza, 

A. 

(2011) 

 

Tyskland 

 

Chronic illness 

 

Functioning and 

disability in multiple 

sclerosis from the 

patient perspective 

Syftet var att beskriva 

patienters upplevelser 

av funktioner och 

funktionshinder 

kopplade till MS. 

Kvalitativ – 

Fokusgruppsintervjuer utfördes 

med totalt 27 deltagare uppdelade 

på 6 fokusgrupper. 

Intervjuerna blev inspelade och 

transkriberade ordagrant inför 

analysen. 

Deltagarna beskrev hur de 

fysiska aspekterna i det dagliga 

livet påverkades av sjukdomen, 

likväl som hur de miljömässiga 

faktorerna påverkade deras liv. 

Hög 

 

1 

Edmonds, 

P., Vivat, 

B., Burman, 

R., Silber, 

E., & 

Higginson, 

I. J. 

(2007) 

 

England 

 

Palliative Medicine 

 

Loss and change: 

experiences of 

people severely 

affected by multiple 

sclerosis 

Syftet var att undersöka 

viktiga funderingar hos 

personer som drabbats 

hårt av MS. 

Kvalitativ – Semistrukturerade 

intervjuer utfördes med personer 

med MS och deras vårdgivare. 

Intervjuerna blev bandinspelade 

och transkriberade ordagrant. 

32 personer med MS deltog, varav 

19 kvinnor och 13 män. 17 

vårdgivare deltog. 

För att orka leva med MS krävs 

det att individerna kan hantera 

förlusterna och förändringarna 

som deras sjukdom medför. 

Resultatet visar på att även de 

patienter som har haft MS i 

många år och har blivit allvarligt 

påverkade, fortsätter ändå att 

uppleva förluster och 

förändringar. 

Hög 

 

2 

Finlayson, 

M. 

(2004) 

American Journal of 

Occupational 

Therapy 

Syftet var att undersöka 

och beskriva de 

hälsorelaterade 

Kvalitativ – fenomenologisk 

metod har använts. 

En tvärsnittsundersökning som 

Rädsla för framtiden var det 

dominerande bekymret hos 

deltagarna. I denna rädsla 

Hög 

 

3 



 

 

 
 

 

USA 

 

Concerns About the 

Future Among Older 

Adults With 

Multiple Sclerosis 

bekymren och 

hjälpbehoven hos 27 

äldre vuxna med MS. 

inkluderade två intervjuer med 

varje deltagare, varav den första 

var kvalitativ med 

fenomenologiskt tillvägagångssätt. 

Den andra intervjun var till för att 

klargöra funderingar kring den 

första intervjun samt att samla 

kvantitativa data genom 

standardiserade instrument. 

27 personer deltog, varav 23 

kvinnor och 4 män. 

 

uttryckte deltagarna oro över 

kommande rörelsehinder och att 

förlora sin självständighet, oro 

för att bli en belastning för sina 

anhöriga samt att behöva flytta 

till ett vårdhem. 

Finlayson, 

M., & 

Denend, T. 

(2003) 

 

USA 

Disability and 

rehabilitation 

 

Experiencing the 

loss of mobility: 

perspectives of older 

adults with MS 

Syftet var att utveckla 

en förståelse av 

upplevelserna och 

betydelsen av att få 

nedsatt rörlighet hos 

äldre vuxna med 

multipel skleros (MS). 

Kvalitativ – fenomenologisk 

metod har använts. 

Två intervjuer med varje deltagare 

utfördes. Varje intervju 

bandinspelades och 

transkriberades ordagrant. 

27 personer deltog, varav 23 

kvinnor och 4 män. 

 

 

 

 

Det framkommer att det är ett 

komplext samspel mellan flera 

faktorer som bidrar till och 

formar deltagarnas upplevelser 

kring rörligheten, samt resulterar 

i olika konsekvenser. Tre 

huvudfaktorer som bidragit till 

deltagarnas upplevelser är: 

verkligheten av att ha MS, 

rörlighetsbehov samt 

omgivningsfaktorer. 

Hög 

 

4 

Flensner, 

G., Ek, A-

C., & 

Söderhamn, 

O. 

(2003) 

 

Sverige 

International 

Journal of Nursing 

Studies 

 

Lived experience of 

MS-related fatigue – 

a phenomenological 

interview study 

Syftet var att beskriva 

hur det är att leva med 

MS-relaterad trötthet 

hos MS patienter. 

Kvalitativ – fenomenologisk 

metod har använts i denna 

empiriska studie. Intervjuer 

bandades, lyssnades igenom och 

transkriberades ordagrant. 

9 personer deltog, varav 5 kvinnor 

och 4 män. 

MS-relaterad trötthet är ett 

omfattande fenomen. 

Upplevelsen av tröttheten 

varierar beroende på kön, ålder 

samt svårighetsgraden av MS. 

Hög 

 

5 



 

 

 
 

Isaksson, 

A-K., & 

Ahlström, 

G. 

(2008) 

 

Sverige 

 

 

 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing 

 

Managing Chronic 

Sorrow: Experiences 

of Patients with 

Multiple Sclerosis 

Målet med denna studie 

var att beskriva på vilka 

sätt patienter med MS 

hanterar kronisk sorg 

och att applicera denna 

information på den 

teoretiska modellen för 

kronisk sorg. 

Kvalitativ – En beskrivande metod 

med kvalitativa intervjuer 

användes. Den teoretiska 

modellen för kronisk sorg 

användes både i datainsamlingen 

och i analysen. 

38 personer deltog, varav 26 

kvinnor och 12 män. 

Det framkommer att deltagarna 

hanterar kronisk sorg på olika 

sätt. Det framkommer 6 olika 

huvudteman – effektiva och 

ineffektiva metoder, bland annat 

hur patienten själv hanterar 

situationen och hur dess 

omgivning hanterar och reagerar 

över situationen inför patienten. 

Hög 

 

6 

Kenealy, P. 

M., 

Beaumont, 

G. J., 

Lintern, T., 

& Murrel, 

R. 

(2000) 

 

England 

 

Journal of Clinical 

and Experimental 

Neuropsychology 

 

Autobiographical 

Memory, Depression 

and Quality of Life 

in Multiple Sclerosis 

Syftet var att undersöka 

förhållandet mellan 

självbiografiskt minne, 

depression och 

livskvalitet hos 

personer med nedsatt 

funktionsförmåga på 

grund av multipel 

skleros. 

Kvantitativ – Olika intervju 

instrument och skalor användes, 

till exempel SF-36 för att 

undersöka livskvalitets nivån hos 

deltagarna. 

30 personer deltog, varav 17 

kvinnor och 13 män. 

Det framkommer i resultatet att 

de personer som har försämrat 

självbiografiskt minne och haft 

diagnosen i längre än 21 år, 

upplevde betydligt bättre 

livskvalitet och var mindre 

deprimerade än de som nyligen 

fått diagnosen och har normalt 

självbiografiskt minne. 

Medel 

 

7 

Malcomson, 

K. S., 

Lowe-

Strong, A. 

S., & 

Dunwoody, 

L. 

(2008) 

 

Irland 

Disability and 

Rehabilitation 

 

What can we learn 

from the personal 

insights of 

individuals living 

and coping with 

Multiple Sclerosis? 

Syftet var att undersöka 

personliga 

styrkor/förmågor och 

upplevelser hos MS-

patienter som känner 

att de kan hantera 

sjukdomen i det dagliga 

livet. Även att använda 

denna information för 

att hjälpa andra MS-

patienter att hitta 

Kvalitativ – 

Fokusgruppsintervjuer utfördes 

med 7 deltagare i den ena 

respektive 6 deltagare i den andra 

gruppen.  

Intervjuerna blev inspelade och 

transkriberade inför analysen. 

 

13 personer deltog, varav 9 

kvinnor och 4 män. 

Deltagarna i båda grupperna 

identifierade liknande teman 

relaterat till upplevelsen av att 

leva med – och hantera sin MS. 

Exempelvis; bristen på 

professionellt stöd, anpassade 

arbetsförhållanden och socialt liv 

samt råd och rekommendationer 

till andra. 

Hög 

 

8 



 

 

 
 

strategier för att hantera 

det dagliga livet och 

förbättra sin 

livskvalitet. 

 

Nogueira, 

L. A. C., 

Nóbrega, F. 

R., Lopes, 

K. N., 

Thuler, L. 

C. S., & 

Alvarenga, 

R. M. P. 

(2009) 

 

Brasilien 

 

Arq Neuropsiquiatr 

 

The effect of 

functional 

limitations and 

fatigue on the quality 

of life in people with 

multiple sclerosis. 

Att undersöka om 

funktionella 

begränsningar och 

trötthet hade någon 

påverkan på 

livskvaliteten hos 

personer med multiple 

skleros (MS) 

Kvantitativ – Olika instrument och 

skalor användes, till exempel SF-

36, för att undersöka livskvaliteten 

och en skala för trötthet. 

 

61 personer deltog, varav 45 

kvinnor och 16 män. 

Resultatet av denna studie 

bekräftar att trötthet och ökad 

muskeltonus i benen, sämre gång 

och mer funktionsnedsättningar 

är oberoende faktorer som har 

negativ inverkan på 

livskvaliteten hos personer med 

MS. 

Trötthet är en viktig faktor att ta 

hänsyn till i behandlingen av 

patienter med MS. 

Medel 

 

9 



 

 

 
 

Bilaga 3 

Checklista för kvalitativa artiklar 

Modifierad checklista för kvalitativa artiklar inspirerad av Forsberg och Wengström (2008). 

 

A. Syftet med studien 

Är syftet tydligt beskrivet? Ja/Nej 

Beskrivs den kvalitativa metoden? Ja/Nej 

Är designen av studien relevant för att beskriva frågeställningen? Ja/Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier (inklusions – exklusionskriterier) för undersökningsgruppen tydligt 

beskrivna? Ja/Nej 

Finns det beskrivet var undersökningen genomfördes? Ja/Nej 

Finns det beskriver var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? Ja/Nej 

Beskrivs det vilken urvalsmetod som användes? Ja/Nej 

Beskrivs undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund)? Ja/Nej 

Är undersökningsgruppen lämplig? Ja/Nej 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamlingen)? Ja/Nej 

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

Ja/Nej 

Finns datainsamlingsmetod beskrivet? Ja/Nej 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? Ja/Nej 

 

D. Dataanalys 

Är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? Ja/Nej 

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 överrensstämmelse (är fenomenset konsekvent beskrivet)? Ja/Nej 



 

 

 
 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja/Nej 

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

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

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja/Nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja/Nej 

Har resultaten klinisk relevans? Ja/Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja/Nej 

Finns risk för bias? Ja/Nej 

Redovisar författaren någon slutsats? Ja/Nej 

Håller du med om slutsatserna? Ja/Nej 

Ska artikeln inkluderas? Ja/Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Checklista för kvantitativa artiklar – kvasiexperimentella studier 

Modifierad checklista för kvantitativa artiklar inspirerad av Forsberg och Wengström (2008). 

 

A. Syftet med studien 

Är syftet/frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja/Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet? Ja/Nej 

 

B. Undersökningsgruppen 

Finns inklusions – och exklusionskriterierna beskrivna? Ja/Nej 

Finns urvalsmetod beskrivet? Ja/Nej 

Är undersökningsgruppen representativ? Ja/Nej 

Finns det beskrivet var undersökningen genomfördes? Ja/Nej 

Redovisas hur många deltagare som inkluderades i undersökningen? Ja/Nej 

 

C. Mätmetoder 

Finns mätmetoder beskriva? Ja/Nej 

Var reliabiliteten beräknad? Ja/Nej 

Var validiteten diskuterad? Ja/Nej 

 

D. Analys 

Var demografisk data liknande i jämförelsegrupperna? Ja/Nej 

Fanns skillnader i jämförelsegrupperna? Ja/Nej 

Redovisas bortfallet? Ja/Nej 

Finns en bortfallsanalys? Ja/Nej 

Var den statistiska analysen lämplig? Ja/Nej 

Är huvudresultaten redovisade? Ja/Nej 

Erhölls signifikanta skillnader? Ja/Nej 

Redovisar författaren några slutsatser? Ja/Nej 

Instämmer du med författaren? Ja/Nej 

 

E. Värdering 

Kan resultatet generaliseras till annan population? Ja/Nej 

Kan resultatet ha klinisk betydelse? Ja/Nej 



 

 

 
 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja/Nej 


