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Sammanfattning  

Bakgrund: Multipel Skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk demyeliniserande sjukdom som 

drabbar det centrala nervsystemet, CNS. MS är en relativt vanlig sjukdom och idag lever cirka 2 

miljoner runt om i världen med sjukdomen, varav 18,000 i Sverige (Socialstyrelsen, 2016). Alla 

har sin individuella historia kring sitt insjuknande och hur de lär sig att hantera ett liv med 

sjukdomen.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur patienter upplever och hanterar Multipel 

Skleros.  

Metod: En kvalitativ litteraturstudie genomfördes baserad på nio kvalitativa studier. Dessa 

analyserades enligt Evans (2002) beskrivande modell. 

Resultat. Resultaten kommer att presentera hur individer reagerar när de får diagnosen MS. Det 

kommer också beskriva vilka olika hanteringsstrategier tas till samt hur den drabbades familj 

upplever den nya situationen.  

Slutsats: Resultatet visar att individer upplever sjukdomen olika och tar till olika strategier för att 

hantera situationen. Det framkom också att patienten och dennes familj ofta känner sig 

försummade av vården och sällan upplever att de får den psykologiska stöttning som behövs och 

önskas. Vården av MS-patienter behöver därför utvecklas för att optimera det psykologiska 

stödet. 
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INLEDNING 

Personer som drabbas av multipel skleros (MS) befinner sig ofta i ett stadium i livet då de 

försöker skaffa sig en plattform inom såväl familjeliv och arbetsliv. Det kan vara en känslig tid 

att kunna acceptera och försöka hantera sjukdomen. Författaren har valt att skriva om hur 

individer och dess familj upplever att leva med Multipel skleros och hur de hanterar de nya 

livsvillkoren. Eftersom kunskapen om Multipel skleros har visat sig vara begränsad hos 

sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal (While, Forbes, Ullman, & Mathes 2008) har därför 

denna litteraturstudie som syfte att ge ökad kunskap och få ytterligare insyn i hur patienten själv 

upplever sin sjukdom. Med ökad förståelse kring patientens upplevelse av sjukdomen ges 

allmänsjuksköterskan möjlighet att minimera lidande och uppfylla patientens omvårdnadsbehov. 

BAKGRUND 

Multipel skleros, även kallat MS, är en vanligt förekommande neurologisk sjukdom. Ungefär 2 

miljoner människor världen över lider av sjukdomen och antalet drabbade ökar varje år 

(Strickland, Worth & Kennedy, 2015). Sjukdomen är vanligast i västvärlden, speciellt i 

Nordamerika och Europa. Det flesta som insjuknar är runt 30 år och det är vanligare att kvinnor 

drabbas än män (Socialstyrelsen, 2016). Orsaken till varför man drabbas är okänd, man vet idag 

att sjukdomen är autoimmun och att kroppens eget immunsystem aktiveras och angriper det 

centrala nervsystemet, CNS. Detta leder till att nervimpulser hämmas vilket leder till att 

motoriska och sensoriska nervbanor påverkas (Grefberg & Johansson, 2007). Under sjukdomens 

försämringsperioder behövs i regel vård för att kontrollera medicineringen och inflammationens 

intensitet samt för att kunna erbjuda psykologiskt stöd (Ericson & Ericson, 2013). Om man 

förstår en sjukdom som den upplevs av den drabbade ger det sjuksköterskan ytterligare insikt i 

hur man bäst stärker patientens välbefinnande och stöttar dennes hälsoprocesser (Dahlberg & 

Segesten, 2010 s).  

Vad händer i kroppen? 

MS är en autoimmun, inflammatorisk sjukdom som drabbar det Centrala nervsystemet. För att 

kroppens nervsignaler snabbt ska nå fram genom kroppen behövs det isolering kring 

nervtrådarna. Substansen myelin utgör denna isolering och ökar därigenom nervcellernas 

impulshastighet. Sjukdomen påverkar de myeliniserade nervbanorna i hjärnan och ryggmärg samt 

gliacellerna (oligodendrocyter) som bildar myelinet (Ericson & Ericson, 2013). Myelin har 

förmågan att återhämta sig eller delvis repareras (Gottberg, 2015). Om skadorna upprepas gör det 

dock myelinet tunnare och förmågan att åter repareras avtar. Detta kan resultera i nervskador som 

inte går att läka och en bestående funktionsnedsättning är ett faktum (Ericson & Ericson, 2013).  

Symptom och Behandling  

De första symptomen sker vanligtvis i de sensoriska nervbanorna och visar sig som 

synfältsbortfall, känselbortfall, stickningar men kan också visa sig i de motoriska banorna i form 

av domningar och muskelsvaghet (Ericson & Ericson, 2013). Sjukdomen kan också påverka 

balansen, talet, urinblåsan och ger dessutom ofta onormal trötthet (Grefberg & Johansson, 2007). 

Ännu finns inget botemedel mot sjukdomen men det går att sakta ner sjukdomsförloppet och 

minska skadorna på kroppen genom symptomlindrande behandling och bromsmediciner. 

Sjukdomen visar sig oftast skovvis vilket innebär att symptomen kommer och går. Det finns tre 
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olika stadier av MS i form av, primär skovvis MS, sekundär progressiv MS och primär progressiv 

MS. Det primära skovvisa förloppet är karakteristiskt för sjukdomen. Under detta stadium 

förekommer skoven så pass sällan och sjukdomen kan betraktas som avstannad. Efter år av det 

primära skovvisa stadiet kan sjukdomen övergå till det sekundär progressiva stadiet, här tar 

symptomen och funktionsnedsättningarna över allt mer. Cirka 15 % av alla MS fall övergår sedan 

i det primära progressiva stadiet. Symptomen blir då mer påtagliga och funktionsnedsättningarna 

blir vanligtvis bestående (Ericson & Ericson 2013). Trots omfattande forskning är orsaken till 

varför man drabbas av MS inte helt fastställd. Forskning visar dock att det troligen rör sig om en 

kombination mellan genetik och miljö (Gottberg 2015).  

Behandlingen av MS har som mål att dämpa inflammationen och förebygga skov. Den 

medicinska behandlingen består oftast av så kallade beta-interferoner som under en lång tid 

regelbundet tillförs subkutant via spruta. Läkemedlet har både immunreglerande och bromsande 

effekter som fungerar förebyggande och dämpande mot inflammationer (Ericson & Ericson, 

2013). Under det senaste decenniet har en ny behandling blivit allt mer aktuell, det handlar om 

blodstamcellsstransplantation som i de flesta fallen har fått symptomen att lindras radikalt eller 

helt försvinna. Forskare har varit restriktiva med att uttala sig om metoden som ett botemedel då 

ingen forskning har följt en individ livet ut för att försäkra sig om att symptomen inte 

återkommer, dock planeras flera större kliniska studier (Meamar et al, 2016)  

Hantering av sjukdom 

Vad upplever patienten efter ett MS-besked? Det är många känslor som tar vid när man får ett 

besked om att man lider av en kronisk sjukdom. Att diagnostiseras med MS är livsförändrande 

och har visat sig påverka både det psykologiska och sociala välbefinnandet. Eftersom 

sjukdomsförloppet är oförutsägbart innebär det också en livslång hanteringsprocess av de olika 

symptomen. Vare sig man är i behov av fysisk omvårdnad eller inte, upplever MS patienterna att 

stöd från nära relationer och vården är en väsentlig faktor för sitt egna psykiska och emotionella 

välbefinnande.  

Att drabbas av MS innebär inte bara svårigheter med olika symtom och funktionsnedsättningar 

utan också en process till att anpassa sig själv och närstående. Som vid många andra kroniska 

sjukdomar är det inte enbart patienten som blir lidande, utan även familj och anhöriga blir 

påverkade. Pakenham, Tilling, & Cretchley (2012) beskriver att deltagare i deras studie uttryckte 

rädsla för att sjukdomen skulle påverka familjen och var oroliga över hur de skulle hantera 

omständigheterna. Vidare beskrev de att välbefinnandet för patienten och dennes familj beror helt 

på hur de anpassar sig och hanterar situationen. När Multipel skleros drabbar familjen behövs tid 

och stöd till både individ och familj för att anpassa sig efter de fysiska, psykologiska och sociala 

konsekvenser som medföljer sjukdomen (Galushko et al 2014).  

Efter anpassningarna följer också vidare bearbetning att acceptera sjukdomen. Personer med MS 

tvingas att se livet ur ett nytt perspektiv där deras sjukdom automatiskt får mer plats. Genom att 

tänka positivt och se möjligheter. Wenneberg & Isaksson (2014) beskriver patienters egen 

uppfattning och inställning som en stor resurs för att framgångsrikt acceptera sjukdomen. Här har 

vården ett stort ansvar i att förse patienten med information och psykosocial stöttning som ger en 

grund till vidare motivation och bearbetning 
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TEORETISK REFERENSRAM 

Denna studie kommer att utgå ifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv och olika vårdvetenskapliga 

begrepp kommer att användas för att beskriva patientens upplevelser ur olika vinklar. De begrepp 

som kommer att användas är hälsa, livsvärld och de närstående. Begreppen hjälper författaren att 

ta del av och undersöka de olika fenomen som påverkar patientens hälsa och välbefinnande. Med 

hjälp av den teoretiska referensramen blir det också lättare för läsare att förstå studiens resultat 

och perspektiv.  

Hälsa 

Begreppet hälsa innebär att uppleva välbefinnande och ”att vara i stånd”. Dahlberg & Segesten 

(2010 s.48) beskriver att hälsa är individuellt och upplevs olika från person till person. Idag har 

hälsa kommit att bli ett mer betydelsefullt begrepp och har utvecklats till ett av vårdvetenskapens 

kärnbegrepp. Wiklund Gustin & Bergbom (2012) förklarar hälsa som en resurs till att bemästra 

och kontroller sin egen livssituation samt hjälper individen att känna livskraft. Det är ett 

mångdimensionellt fenomen och kan upplevas även om man lever med en kronisk obotlig 

sjukdom (Wiklund Gustin & Bergbom 2012).  

Livsvärld 

Ett av vårdvetenskapens mest grundläggande begrepp är livsvärld som utgör den värld såsom den 

erfars av individen där känslor, minnen och tankar ingår. Livsvärlden kopplas också till den 

naturliga hållningen som är ett slags förhållningsätt till de aktiviteter man dagligen utför. Man tar 

hela tiden omedvetet in information och bearbetar olika intryck, det är inom livsvärlden som 

dessa intryck bearbetas och det hanteras olika från person till person (Wiklund Gustin & 

Bergbom, 2012). För att stötta och underlätta för individens hälsa, sjukdom och lidande 

förespråkar därför vårdvetenskapen ett patientperspektiv där den unika/individuella livsvärlden 

står i fokus (Dahlberg & Segesten, 2010). Med livsvärlden som grund för vårdande vid MS ges 

ökad chans att förstå och hjälpa patienten att hantera sin sjukdom på en vardaglig basis samt 

främja hälsa och livskraft. 

De närstående 

Inom livsvärlden finner vi det som är viktigt för patienten, däribland inkluderas ofta närstående. 

Vid en långvarig sjukdom kan det ha stor betydelse att inkludera närstående, speciellt vid 

sjukdom där inget botemedel finns. Närståendes kärlek och närvaro är något grundläggande i 

livet och beskrivs av Wiklund Gustin & Bergbom (2012) som en bärande faktor i tillvaron.  De 

närståendes stöd möjliggör ökad känsla av hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010) 

Viktigt fokus för sjuksköterskan och övrig vårdpersonal är samspelet med patient och anhöriga 

där båda parterna ska känna sig hörda och inkluderade.  

PROBLEMFORMULERING  

Att drabbas av MS innebär förändrade livsvillkor och livslång anpassning för både patient och 

dennes familj. Hur upplever, hanterar och anpassar sig patienten och dess närstående till den nya 

situationen? Hur förhåller man sig som sjuksköterska till patienters och deras närståendes 

förändrade livsvillkor? Genom att undersöka MS-patienters upplevelser och hantering av 

sjukdomen får sjuksköterskan en ökad förståelse kring livssituationen, vilket leder till utökad 

kunskap om hur patientens hälsoprocesser bäst kan stärkas.  
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka hur patienter och dennes familj upplever och hanterar 

Multipel Skleros.  

METOD 

Studien baseras på kvalitativa vetenskapliga originalartiklar och författaren har tillämpat en 

kvalitativ metod med ett induktivt tillvägagångssätt. Forsberg & Wengström (2016) skriver att 

den kvalitativa metoden innebär att beskriva, förstå, förklara och tolka vilket gör ansatsen 

relevant för denna studies syfte. Även det induktiva förhållningssättet är relevant för studien då 

begreppet innebär att dra slutsatser efter att man har analyserat och bearbetat sin data (Polit & 

Beck 2013).  

Datainsamling 

Data samlades in via Pubmed och Cinahl (Cumulative Index of Nursing and Allied Health) 

eftersom dessa sökbaser inriktar sig på hälso-och vårdvetenskap samt medicinsk vetenskap. 

CINAHL är en databas som specialiserar sig på omvårdnad och har tillgång till 1,400 olika 

tidskrifter med fulltexter från hela världen (EBSCO u.å). PubMed är en medicinsk databas med 

26 miljoner publicerade artiklar eller online books (Ncbi u.å). Sökorden som användes var 

multiple sclerosis, illness experience, coping strategies, family och nursing. De avgränsningar 

som markerades på CINAHL var Free full text och puplications years 2008-2016. Sökordet 

multiple sclerosis märktes med Subject Heading TI (Title) då beblandning med andra 

neurologiska sjukdomar ville undvikas. Samma tillvägagångssätt användes när databasen 

PubMed genomsöktes. Under fliken publication dates kryssades Costume range year 2008-2016 

för, samt MeSH-termen TI (title) för sökordet Multiple sclerosis som motsvarar CINAHLs 

Subject Heading.  Likaså på PubMed markerades Free full text då studien och dess referenser är 

ämnad för alla att ta del av. Ett schema över artkelsökningen finns att tillgå i bilaga 1. 

Urval 

Urvalet av artiklar utgick från specifika inklusions- och exklusionskriterier som svarade på 

studiens syfte. Inklusionskriterierna var upplevelsebaserad information från män och kvinnor 

framtagen med kvalitativ metod. Artiklarna skulle även ha genomgått referentgranskning (peer 

review), vilket innebär att artiklar oberoende blivit granskade av en eller två forskare som är 

verksamma inom samma område. Exklusionkritierierna var kvantitativa artiklar samt artiklar 

äldre än åtta år då forskningen inom området förnyas årligen. Författaren valde även att exkludera 

artiklar som handlar om generell neurologi.  

Artikelgranskning 

Den litteratur som ligger i grund för en kvalitativ studie ska genomgå en noggrann kritisk 

granskning (Kristensson 2014). Författaren har utvecklat en modifiering av Forsberg & 

Wengströms (2016) förslag av frågor som bör ställas vid granskning av vetenskapliga artiklar. 

Förslaget består utav 12 frågor (bilaga 2) och har försetts med JA/NEJ svar där JA betyder 1 

poäng och NEJ 0 poäng. Om artikeln når upp till 10-12 poäng (83 -100%) anses den av hög 

kvalitet. Om artikeln når upp till 7-9 poäng (58-82%) anses den av medelhög kvalitet. Om 

artikeln nåde under 7 poäng (<57%) klassades den ha låg kvalitet och exkluderades.  
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Dataanalys 

Analysen av materialet utgick ifrån Evans (2002) beskrivande analysmetod som är ett hjälpmedel 

för att analysera kvalitativ data.  Analysmetoden förespråkar fyra faser som hjälper författaren att 

välja ut och sammanfatta teman som är relevant för studiens syfte.  

Under den första fasen är bestämmande av syfte och inklusionskriterier i fokus. 

Inklusionskriterierna hjälpte författaren att bestämma sökord som användes vid testsökningarna 

av olika databaser. Evans (2002) beskriver testsökningen som ett grundligt steg för att lokalisera 

om relevant data finns att tillgå. Testsökning gjordes och författaren fann material med sökorden 

multiple sclerosis, illness experience, coping strategies, family och nursing som svarade till 

studies syfte.  Under andra steget fokuserade författaren på att bekanta sig med materialet där 

resultat och metoddelen i varje artikel lästes för att skapa sig en helhetsuppfattning. Detta steg 

betonar också noggrannhet vid läsning, detaljer uppmärksammades och de viktigaste 

meningsenheterna valdes ut i artiklarnas resultat och listades upp. Under det tredje steget låg 

fokus på att hitta likheter och skillnader av meningsenheterna och på så sätt kunde författaren 

identifiera och särskilja olika teman. Utifrån kategoriseringen av tre teman framställdes även två 

subteman. Efter denna process gjordes ytterligare en analys och förfining av de temana och 

subtemana som framställts. Det fjärde och sista steget innebar beskrivning av fynden och hur de 

olika huvudtemana samt subtemana har utvecklats.   

Tabell 1 Exempel på Meningsenhet, Huvudteman och Subteman  

Meningsenhet Subtema Tema 

Strategies used by most 

patients to calm themselves 

included anger and crying. 

Some participants blamed 

themselves for getting the 

disease. In other words, they 

show anger towards 

themselves, while others feel 

anger toward others (Ghafari 

et al, 2015)  
 

 Reaktioner vid 

diagnostisering 

...seeking out more positive 

and optimistic information 

about MS had increased their 

perceived ability to tolerate 

the diagnosis and their 

perceived control over the 

disease. (Dennison et al, 

2010) 

Anpassning och acceptans 
 

Hanteringsstrategier 
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...it was felt that health 

professionals needed to 

address individual needs, 

problems and concerns in a 

holistic manner, with the 

emotional side requiring 

special attention 

(Malcomson et al, 2008) 

Vårdens stöd Hanteringsstrategier 
 

The family members talked 

about how they would cope 

with MS. Both their 

individual history and their 

family history shaped how 

they looked upon and 

reacted to the situation 

(Boström & Nilsagård, 

2016) 

 Upplevelsen av MS inom 

familjen 

Forskningsetiska aspekter 

Människor har rätt till självbestämmande och att bli behandlade som autonoma individer. Vid 

forskning på människor ska forskaren respektera varje individ och behandla dem med värdighet 

(Helsingforsdeklarationen 2013). De etiska övervägandena vid en litteraturstudie gällande urval 

och presentation av resultat ska noggrant ses över för att utesluta diskriminering. Denna studie 

behöver inte ta större forskningsetisk hänsyn då detta inte är en primärkälla, dock betonar 

Forsberg & Wengström (2016) vikten av att ohederlighet inte ska förekomma i någon forskning. 

Därför har författaren valt att basera denna studie enbart på forskning som godkänts av en etisk 

kommitté. Vid presentationen av resultatet bör förförståelsen hos författaren medvetandegöras för 

att kunna åsidosättas. Detta görs för att tolkning av insamlad data inte ska påverkas eller 

förvrängas.  

RESULTAT   

Resultatet kommer att presenteras via löpande text med hjälp av tre huvudteman; Reaktioner vid 

diagnostiseringen, Hanteringsstrategier och Upplevelsen av MS inom familjen. Ur huvudtemat 

hanteringsstrategier framkom också två subteman; anpassning och acceptans och vårdens stöd.  

Reaktioner vid diagnostisering 

Efter diagnostiseringen av MS beskrev många patienter att de fick ångest av tanken att vara 

beroende av andra (Dennison, Yardley, Devereux & Moss-Morris 2010). Det fanns oro för att 

omgivningen skulle avvisa dem, att kontakten med vänner skulle minska och familjen skulle 

börja ta avstånd. Genomgående var också rädslan att inte kunna ta hand om sig själv, att vara 

beroende av andra och att inte kunna genomföra framtida planer och större livsprojekt 

(Malcomeson, Lowe-Strong & Dunwoody, 2010).  

En deltagare i Ghafari, Fallahi-Koshknab, Nourozi & Mohammadis (2015) studie beskrev att hen 

blev lätt arg och skrek ofta på sina familjemedlemmar, vilken hen själv talade om som ett sätt att 
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få ut sin vrede och frustration på. Vissa kände ilska för att just de drabbats och vissa beskriver att 

de var ledsna och grät mycket den första tiden efter diagnostiseringen som dock hjälpte dem att 

lugna sig och bearbeta alla nya intryck (Ghafari et al, 2015). Några kände att deras självkänsla 

påverkades och känslan av värdighet minskade. En kvinna berättade att hon såg sig själv som 

oattraktiv och att hennes känsla av kvinnlighet var som bortblåst (Malcomeson et al, 2010).  

Deltagare med barn beskrev att deras första tankar efter diagnostiseringen gick till barnen.  

Generellt var föräldrarna bekymrade för hur barnen skulle reagera på symptomen och hur 

praktiska moment skulle skötas (Boström & Nilsagård, 2016). I Boland, Levack, Hudson & Bell 

(2012) studie beskrev deltagare som var gifta också en oro över hur deras friska partner skulle 

hantera sjukdomsbeskedet och hur dennes mentala hälsa skulle påverkas. En partner berättade 

däremot att det var en sorts lättnad att få beskedet om en diagnos som förklarade symptomen. 

Den drabbade kände detsamma, att få en förklaring på symptomen gav dem hjälp att ta nästa steg 

i att bearbeta de nya intrycken samt att lära sig leva med sjukdomen (Malcomeson et al, 2008) 

Hanteringsstrategier  

Detta stycke kommer att presenteras via två subteman; Anpassning och acceptans och vårdens 

stöd.  

Anpassning och acceptans 

Många upplevde det stressande att möta ovissheten som MS medföljer, att man inte kan förutsäga 

när skov eller symptom uppkommer (Malcomeson et al, 2010). De beskrev att en av de största 

utmaningarna var oförmågan att kunna planera in större projekt och detta upplevdes som ett 

frihetsberövande. Just det ovissa sjukdomsförloppet upplevs som en av de största rädslorna. En 

man som varit diagnostiserad en längre tid sa att det tog honom 15 år att acceptera sjukdomens 

ovisshet (Malcomeson et al, 2010). En deltagare i Olssons et al (2008) talade om sitt sätt att 

hantera den kroniska ovissheten genom att tänka optimistisk och se möjligheter: “instead of 

thinking your life is over, what do I like to do? How can I do it now? What do I have to change… 

in order to manage it?”  

För att behålla hoppet för framtiden beskrev Ghafari et al (2015) optimismen som en stark 

bidragande faktor. En ung deltagare talar om skolan som en sorts livskraft. Där fanns alla vänner 

och känslan av att vara som en helt vanlig person. En deltagare berättade att familjen brukade 

jämföra sin situation med de som har allvarligare sjukdomar. Det beskrevs som betryggande och 

något som gjorde det lättare för stunden att hantera sin situation  

Många med MS upplevde tröttheten, vilket är ett vanligt symptom, som ett av de största hoten 

mot en fungerande vardag. Samtliga 10 deltagare i Blanleys et al (2009) studie talar om vikten att 

kunna hantera tröttheten. De flesta var tvungna att planera sin dag noggrant för att framgångsfullt 

kunna genomföra dagens aktiviteter. En annan deltagare beskrev att hen slutade tidigare på jobbet 

för att vila upp sig innan övriga familjen kom hem då hen ville ha energi för att kunna utföra 

aktiviteter med sin fru och sina barn. I Ghefari et al (2015) studie beskriver en deltagare vidare att 

hen planerade in aktiviteter som Yoga och simning vilket upplevdes hjälpa till att hantera stress 

och trötthet. Många var överens om att det var en nödvändighet att hitta en balans mellan fysisk 

motion och avslappning för att minska tröttheten (Malcomeson et al, 2008).  

Deltagare i Olsson et al (2008) studie beskrev ett annat tillvägagångssätt att möta sjukdomen, de 

vägrade att se den som ett hot och låta den kontrollera dem och deras liv. De fann sin envishet 

och bestämdhet främjande i hanteringen av och anpassning till sjukdomen. Andra valde istället 

att distansera sig helt från alla tankar om vad framtiden kan handla om och avstod från att 
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interagera med stödgrupper där andra patienter med mer utvecklad MS fall deltog, då detta kunde 

påminna dem om deras eventuella framtid (Dennison et al, 2010). Några beskrev att involverande 

i stödgrupper hjälpte dem att trots allt acceptera MS som en del av sitt liv. Vissa valde däremot 

att exponera sig för tanken om värsta tänkbara scenariot och trösta sig med att det troligtvis inte 

skulle hända dem själva inom en snar framtid (Boland, Levack, Hudson & Bell, 2012).  

Den sociala supporten i stödgrupper upplevdes generellt av deltagare vara givande. Pretorius & 

Joubert (2014)  i sin studie att det sociala stödet från familjen är det mest betydelsefulla i 

hanteringen av sjukdomen. De beskriver sina partners som ett betydande stöd när de kände sig 

nedstämda. En kvinna beskrev: “When I was crying because of my illness my husband held me 

and listened to my grief” (Ghefari et al, 2015).  

Föräldrar med MS hittade motivation för att försätta kämpa mot sjukdomen i sina barn. En 

deltagare i Olssons et al (2008) berättar att utan sina barn skulle hon inte gå upp ur sängen på 

morgonen, hon beskrev att de fortfarande är beroende av henne och att hon måste få vardagen att 

fortsätta fungera.  

Vårdens stöd 

Deltagare hade delade meningar om vårdens stöd. Patienter i Malcomsons et al (2008) studie 

hade majoriteten av deltagare en negativ erfarenhet av stödet från vården och upplevde 

objektifiering. I det initiala stadiet av sjukdomen upplevdes informationen och stödet från vården 

vara bristfällig. Deltagare diagnostiserad för 12 år sedan (Malcomeson et al, 2008): “I got no 

help, I just cried. I wasn´t given any information on support groups, counselling, MS nurses, 

nothing”  

Patienter förväntade sig uppmärksamhet och sympati från vården men kände sig ofta förbisedda.  

(Albohassani, Yazdannik, Teleghani & Zamani, 2015). De räknade med att läkaren skulle lyssna 

på dem och lära känna både deras psykiska och fysiska problematik men upplevde att det inte 

fanns något intresse att lyssna. Patienter uttryckte ett behov av att få råd om hur man hanterar 

sjukdomen och hur man bäst kan anpassa sitt dagliga liv. Det fanns önskningar om att familjen 

skulle ges möjlighet att ventilera problem hos läkaren men upplevde att de då också blev 

försummade. Många av patienterna valde att byta läkare i förhoppning om bättre stöd som i 

många fall visade sig vara framgångrikt.  

En annan deltagare i Ghefaris et al (2015) studie beskrev motsatsen, när han var nervös och 

orolig tog han kontakt med sin sjuksköterska och där kände han ett stort stöd. Han beskrev att han 

kände sig hörd och fick en chans att bearbeta sina känslor. Vidare berättade också en deltagare i 

Malcomsons et al (2008) studie att sjuksköterskan både gav honom tid och uppmärksamhet som 

genererade trygghet. Patienter uttryckte att livet kändes generellt enklare när de kände sig 

förstådda av sjukvårdspersonal (Olsson et al, 2008). 

Upplevelsen av MS inom familjen 

MS påverkar inte bara den drabbade utan också dess familj som berättar att den första tiden efter 

diagnostiseringen var en emotionell “berg- och dalbana” (Bowen, Maclehose & Beaumont, 

2011). Både den individuella bakgrunden och familjens historia formade hur de reagerade på 

situationen. Många familjemedlemmar beskrev i Boström & Nilsagård (2010) studie att det de 

hade förutfattade meningar som målade upp en mörk bild om MS och vad sjukdomen innebar. En 

tonåring med en sjuk mamma talar om att hon har under åren vant sig vid situationen men 

påpekade också att hon kände sig åsidosatt av sin familj under en längre tid efter sin mors 

diagnostisering.  
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Att öka medvetenheten och kunskapen om MS för personerna som finns omkring patienten 

uttrycktes i Albohassani et al (2015) som en grund i att bibehålla den stabila familjerelationen. 

Familjer upplevde informationen bristfällig från vården, när en försämring i sjukdomstillståndet 

uppstod var de ovetandes om hur de skulle kunna hjälpa till för att lindra situationen (Bowen et 

a,l 2011). En deltagare i Boland et al (2012) berättar att hon vill bli inkluderad i sin partners vård 

så mycket som det finns möjlighet till.  

Familjemedlemmar uttryckte att det blev lättare att hantera och acceptera de nya livsvillkoren 

med tiden. När den drabbade blev mer medveten om dennes egna begränsningar och samtidigt 

kunde börja anpassa sig efter symptomen, gav det familjen en trygghet. Det är tydligt att 

konsekvenserna av sjukdomen gradvis integrerar familjen och skapar en ny normalitet (Boström 

et al 2016).  

“I think it´s hardest in the beginning, for everyone to understand what´s going on. But obviously, 

for the whole family, our whole lives are changed. But you get used to it. And thing start to work 

out after a while” Boström & Nilsagård (2016) 

DISKUSSION 

Diskussionsdelen inleds med en diskussion av metodval och studiens tillförlitlighet för att sedan 

övergå till att diskutera resultaten med dess viktigaste fynd.  

Metoddiskussion 

Metoden utgick ifrån en beskrivande syntes enligt Evans (2002) modell då syftet med studien var 

att beskriva patienters upplevelser av att leva med MS. Eftersom den kvalitativa forskningen 

bygger på att tolka och förstå olika fenomen och dess egenskaper bör författaren vara 

uppmärksam på sin egen förförståelse för att undvika att ens egna tankar påverkar eller 

förvränger resultatet. Förförståelsen som författaren hade sedan tidigare upplevdes inte 

nödvändigtvis negativ då mycket av motivationen för studien baserades på tidigare erfarenheter 

och teoretiska referensramar. Dock eftersträvades ett öppet och medvetet förhållande till 

förförståelsen under hela studiens genomförande.  

Vid artikelsökningen användes databaserna CINAHL with full text och PubMed. Vid sökandet av 

artiklarna på PubMed användes MeSH-term i form av Title, och på CINAHL användes Subject 

Heading, också där i form av Title. Avgränsningarna ses som en styrka då utdelningen av 

relevanta artiklar ökade. Artikelgranskningen skedde med hjälp av en modifiering av Forsberg & 

Wengströms (2016) förslag av frågor (bilaga 2) som bör ställas vid granskning av kvalitativa 

artiklar. Modifiering utvecklades för att hjälpa författaren att mer definierat bedöma artiklarna. 

Det ger också en tydlighet för läsaren hur granskiningen av artiklarna har gått tillväga.  

Under studiens gång har författaren strävat efter att hålla distans till arbetet och hålla sitt 

perspektiv neutralt. Detta stöds av Kristensson (2014) som lyfter fram vikten att distansera sig 

från sina förutfattade meningar och inte låta sina egna tankar och idéer prägla resultatet. Han 

skriver också om en triangulering som stärker en studies tillförlitlighet. Detta innebär att en eller 

flera personer får tolka materialet för att inte resultatet ska färgas av enbart en persons perspektiv. 

Författaren har bett flertal personer läsa materialet som sedan har gett sin syn på arbetet. Under 

datainsamlingen fokuserade författaren på en rad olika faktorer som skulle komma att öka 

studiens tillförlitlighet; artiklarna skulle tillsammans ha ett varierat urval av deltagare, 
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datamaterialet skulle ha djup och vara omfångsrikt samt att analysprocessen skulle vara tydligt 

för läsaren.  

Skulle denna studies materiel vara giltig i andra sammanhang? Går det att applicera till 

verkligheten? Kristensson (2014) beskriver dessa olika synsätt som en bedömning av rimlighet i 

arbetet. Genom att bekanta sig med forskning om MS ha författaren försökt koppla det till sin 

egen studie, är fynden relevanta och kan de användas för att utveckla MS-vården? Vidare finns 

det språklig samt kulturella överföringsaspekter i arbetet. Under sökandet av artiklar eftersträvade 

författaren ett geografiskt homogent material, då vården och personliga värderingar kan skilja sig 

från kultur till kultur. Artiklar från Sydafrika, Iran och Nya Zeeland är dock inkluderade i 

resultatet; Ghefari et al 2015, Abolhassani et al 2014, Pretorius & Joubert 2014 & Boland et al 

2012. De kulturella olikheterna har varit i åtanke under sammanställningen men bedömdes inte 

påverka resultatet. Samtliga artiklar som resultatet baseras på är skrivna på engelska. Författarens 

modersmål är svenska men läser engelska flytande. Detta kan ses både som en styrka men också 

en svaghet då fel vid översättning kan uppstå. 

Verifierbarhet: Kristensson (2014) beskriver att verifierbarhet handlar om att tolkningen grundar 

sig på hållbart insamlat material. Alla nio artiklar som ligger till grund för arbetet är 

vetenskapliga primärkällor samt har genomgått Peer review, också kallat referentgranskning. 

Författaren har även genomgått en artikelgranskning av varje artikel. Granskningen har utgått 

ifrån en modifiering av Forsberg & Wengströms (2015) förslag av frågor (bilaga 2) som ska 

ställas för att granska kvalitativ forskning. En presentation av varje artikel i form av 

artikelöversikt (Bilaga 3) anses som en styrka då läsaren får en introduktion av varje enskild 

artikel, vad de har för syfte, hur många som deltagit samt vilken metod som använts. Detta ger en 

tydlighet för läsaren av det insamlade materialet.  

Resultatdiskussion 

Denna studie visar hur emotionellt en MS diagnos kan upplevas av patienten och betydelsen av 

sjuksköterskans roll i bearbetningen av de nya livsvillkoren.  Resultatet beskriver olika 

strategierna MS patienter tar till för att acceptera sin situation och hur dess familj upplever 

omständigheterna. Det framkom att hanteringen av beskedet varierar från individ till individ men 

att majoriteten med tiden hittar sitt eget sätt att hantera den nya situationen. Vid diagnostiseringen 

var oron och ångesten påtagligt hos både patienten och de närstående och många kände sig helt 

utlämnade till sjukvården. Vissa familjer upplevde att deras deltagande i sina närståendes vård 

var betydelselöst för vården. Patienterna beskrev å andra sidan vikten av att vara omgivna av sina 

nära och kära, vilket gav dem motivation till att fortsätta kämpa efter diagnosbeskedet. Enligt 

Eriksson (2015) är de närstående en del av det naturliga vårdande. Livsrummet som vi alla lever i 

påverkas av familj, vänner och omgivning. Familjens stöd kan stimulera de inre resurserna som 

kan bidra till att öka patientens delaktighet i sin egen vård. Motivationen som patienterna bygger 

upp tillsammans med sina närstående ses som en naturlig vård (Eriksson 2014) och bör enligt det 

vårdvetenskapliga perspektivet främjas så gott det går.   

Vägen till anpassning och acceptans av sjukdomen visade sig vara olika, vissa valde att möta 

sjukdomens motstånd och vissa valde att ignorera sitt tillstånd. Genomgående i resultaten var att 

alla patienterna förr eller senare accepterade sjukdomen som en del av livet. Edberg & Wijk 

(2009) beskriver hälsa som en process, ett resultat och ett mål. Det ligger i människans natur att 

sträva efter hälsa. Att acceptera en kronisk sjukdom är en process som varje individ ser olika på 

och olika strategier tas till för att undvika ohälsa samt att känna känslan av hälsa och 

välbefinnande. Vårdvetenskapen har på senare år utvecklats och begreppet livsvärld har fått allt 

större plats och betydelse för den moderna sjukvården.  
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Patienter beskrev exempelvis i resultatet att de ofta kände sig förbisedda och har upplevt 

objektifiering från vårdpersonal. Inom livsvärldsperspektivet är dessa exempel ett misslyckande 

då perspektivet förespråkar en öppenhet och förståelse för patientens egna hälsoprocesser 

(Dahlberg & Segesten 2010). För att förstå dessa processer används begreppet livsvärld för att 

sammanbinda allt som är viktigt för en individ när de strävar efter hälsa (ibid). Som beskrivet i 

den teoretiska referensrammen finns patientens egna upplevelser av hälsa, men också lidande och 

vårdande, inom denna värld och det bör vara av högsta prioritet för en vårdare att försöka förstå 

de olika aspekter som utgör en patients unika livsvärld. Detta är speciellt viktigt för en kronisk 

sjukdom som multipel skleros. 

Den psykosociala supporten från sjukvård beskriver vidare Ponzio, Tacchino, Zarati, Vaccaro, & 

Battaglia (2015) som ett av det vanligaste behovet från patienterna, men är också det behov som 

upplevs tillfredställas minst. Deltagare i Heiskanen Kuopios et al (2011) studie beskriver också 

att sjukvården borde förse patienter med mer information om vikten av emotionell stöttning och 

ge ytterligare tips till självvård. För MS patienter är information och kunskap en nyckel för vidare 

hantering och bearbetning. Trots att den svenska sjukvården har nationella riktlinjer för vård vid 

MS idag (Socialstyrelsen, 2016), känner alltså ändå MS patienter att deras vård brister. Detta 

upplever också sjuksköterskor själva. Att kunskapen är bristande när det kommer till MS-

patienter och att ytterligare utbildning behövs för att möta patientens behov (Golla, Galushko, 

Pfaff, & Voltz 2011). Enligt HSL (1982:763) ska den svenska sjukvården vara av god kvalitet 

och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. Resultatet i litteraturstudien 

visar tydligt att detta tyvärr inte uppfylls pga brister i vården av MS-patienter. När patienten inte 

känner hörd leder detta också till otrygghet vilket förvärrar en redan känslig situation.  

Förslag till vidare forskning 

Det finns utrymme för förbättringsarbete inom sjukvården angående MS-patienter. Genom att ge 

patienter information och stöttning i början av sjukdomen kan det leda till att minska den 

påtagliga oron och ångesten som de flesta upplever initialt. Framtida forskning bör därför 

fokusera på att utveckla vården av MS-patienter. Vårdvetenskapen och livsvärlden bör integreras 

mer i de nationella riktlinjerna (Socialstyrelse 2016) för att utveckla den individuella vården och 

minimera objektifieringen som många patienter upplever. Sammanfattningsvis bör framtida 

forskning inrikta sig på att förbättra och utveckla vården så att alla patienter med MS får den vård 

som de personligen behöver. Det finns också utrymme för vidare forskning där man utvärderar 

den svenska sjukvårdpersonalens kunskaper om MS och vilka interventioner som bör tas till på 

en nationell nivå. 

Slutsats 

Resultatet visade att den individuella upplevelsen av att diagnostiseras med MS varierar och olika 

strategier tas till för att hantera sjukdomen. Den första tiden upplevs sårbar och behovet av 

stöttning från likväl närstående som vården är väsentligt för vidare bearbetning. Studien visar att 

känslorna vid diagnostisering är många och att alla tar till olika strategier för att hantera sin 

vardag.  Vården brister i sitt arbete med att ge MS-patienter det psykologiska stöd som de är i 

behov utav. Studien kommer förhoppningsvis att bidra till mer kunskap kring MS-patienter och 

deras familjers initiala upplevelser vid diagnostiseringen av MS samt hur patienterna upplever sig 

bemötta av vården.  Detta skulle kunna leda till en mer personifierad vård där patienten själv 

känner att de blir sedda och hörda i sina behov. 
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BILAGOR 

Artikelsökningsschema        Bilaga 1 

 

Databas 

 

Datum 

 

Sökord 

 

Antal träffar 

 

Utvalda 

artiklar 

 

Cinahl 

 

2016-04-18 

multiple sclerosis (TI) 

+illness experience 

+qualitative study 

1704 

23 

11 

 

 

 

3 

 

 

PubMed 

 

2016-04-18 

multiple sclerosis (TI) 

+nursing 

+qualitative 

4796 

79 

10 
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Cinahl 

 

2016-04-27 

multiple sclerosis (TI) 

+family 

+qualitative study 

1711 

69 

16 

 

 

2 

 

 

Cinahl 

  

 

2016-04-27 

multiple sclerosis (TI) 

+coping strategies 

 

1712 

48 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Artikelgranskning         Bilaga 2 

 

Modifiering av Forsberg & Wengströms (2016) förslag av frågor vid granskning av kvalitativ 

forskning.  

 

JA = 1 poäng 

NEJ = 0 poäng 
10-12 poäng (83 - 100 %) Hög kvalitet  

7-9 poäng (58 -82 %) Medelhög kvalitet  
0 – 6 poäng (< 57 %) Låg kvalitet (exkluderas) 
 

1. Lyckades forskaren på ett överbegripligt sätt tydligt klargöra undersökningens teoretiska    

förankring? 
 

2. Är sammanhanget där undersökningen gjordes beskrivet? 
 

3. Är miljön där undersökningen gjordes tydlig beskriven? 
 

4. Är urvalsstrategien trovärdig och tydligt beskriven? 
 

5. Är urvalsstrategien gjord på ett sådant sätt att den säkerställer att urvalet motsvarar 

undersökningen teoretiska ram (det vill säga informationsrika informanter)? 

 

6. Hur genomfördes fältarbetet, beskrivs detta i detalj? 
 

7. Är proceduren som har använts för dataanalys teoretisk försvarbar? 
 

8. Kan metoden och analys kopplas tillbaka till den ursprungliga forskningsfrågan? 
 

9. Kan forskaren tankegångar följas? 
 

10. Repeterades analysförfarandet av fler än en forskare för att påvisa tillförlitligheten? 
 

11. Diskuterar forskaren studier som har påvisat motsägande resultat? 
 

12. Presenterades tillräckligt av orginaldata på ett systematiskt sätt, för att man ska kunna ta 

ställning till relationen mellan tolkning och orginaldata? (Förekom till exempel citat?)



 

 

Artikelöversikt         Bilaga 3 

Nr Författare, år, land och titel 

 

 

Syfte Design  Urval Kvalitetsnivå 

1. Shala Abolhassani, Ahmedreza Yazadannik, 

Fariba Taleghani och Ahmed Zamani, Iran, 

2014.  

 

Expectations of Multiple Sclerosis Patients 

and Their Families: A Qualitative Study in 

Iran.  

 

Identifiera förväntningarna på 

hälso- och sjukvården hos 

MS patienter och dess 

familjer.  

Kvalitativ studie 

baserad på 

intervjuer med 

både patienter och 

familjemedlemma

r 

(n=28) Hög 

2. Blanely och Lowe-strong, 2009, 

Storbritannien.  

 

The impact of fatigue on communtcation in 

mutiple sclerosis. The insider perspective 

 

Att undersöka sambandet 

mellan trötthet och 

kommunikation 

Kvalitativ studie 

men 

fenomenologisk 

ansats baserad på 

intervjuer 

(n=10) Hög 

3. Pauline Boland, William Levack, Sheena 

Hudson and Elliot Bell, 2012, New Zeeland. 

 

Coping with multiple sclerosis as a couple: 

´Peaks and throughs´ - an interprentive 

phenomenological exploration 

 

Undersöka hur par upplever 

sjukdomen, vad som 

förväntas och hur sjukdomen 

hanteras inom relationen. 

Kvalitativ med 

fenomenologisk 

ansats baserad på 

semi-strukturead 

intevjuer 

(n=14) Hög 

4. Katrin Boström och Ylva Nilsagård, Sverige, 

2016. 

 

A Family matter – when a parent is diagnosed 

with multiple sclerosis 

 

Studien beskriver upplevelsen 

vid diagnostisering av MS ur 

tre perspektiv – den sjuka 

föräldern, den friska föräldern 

samt barnen.  

Kvalitativ studie 

baserad på semi-

strukturerade 

intervjuer 

(n=23) Hög 



 

 

5. Laura Dennison, Lucy Yardley, Angela 

Devereux och Rona Moss-Morris, 2010, 

Storbritannien 

 

Experience of adjusting to early stage 

Multiple Sclerosis 

 

Undersöka hur individer med 

nyligen diagnostierad MS 

anpassar sig psykosocialt till 

sjukdomen 

 

Kvalitativ studie. 

Telefon-intervjuer 

genomfördes med 

strukturerade 

frågor 

(n=30) Hög 

6. Somayeh Ghafari, Masoud Fallahi- 

Koshknab, Kian Nourozi och Eesa 

Mohammadi, Iran, 2015. 

 

Patient´s experience of adapting to multiple 

sclerosis: a qualitative study 

 

Att undersöka upplevelsen av 

att leva med och drabbas av 

MS 

Kvalitativ studie 

som genom 

ostrukturerade 

intervjuer samlat 

in sin data. 

(n=18) Hög 

7. Malcomeson, Lowe-Strong and Dunwoody, 

Nordirland, 2008. 

 

What we can learn from the personal insight 

of individuals  

living and coping with Multiple Sclerosis 

Beskriva hur MS patienter 

upplever sin sjukdom samt 

hanterar den i det vardagliga 

livet. 

 

Kvalitativ studie 

baserad på 

diskussioner i två 

olika 

fokusgrupper 

(n=13) medel 

8. Malin Olsson, Jan Lexell och Siv Söderberg, 

Sverige, 2008. 

 

The Meaning of Women´s Experiences of 

Living with Multiple Sclerosis 

Beskriva kvinnors erfarenhet 

och upplevelser av att 

drabbas av MS 
 
 

Kvalitativ studie 

med en 

fenomenologisk 

hermaneutisk 

tolkning baserad 

på  

(n=10) Hög 

9. Chrisma Pretorius och Ninon Joubert, 2014, 

Sydafrika 

 

The experience of individuals with Multiple 

Sclerosis in Western Cape, South Africa 

 

Undersöka hur individer med 

MS upplever och hanterar sin 

sjukdom samt vilka 

utmaningar man möter 

Kvalitativ studie 

baserad på 

semistrukturerade 

intervjuer 

(n=10) Hög 



 

 

 


