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Abstrakt  

Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som påverkar kroppen 

på många olika sätt, både fysiskt och psykiskt. Sjukdomsförloppet är individuellt och 

sjukdomen har en stor inverkan på de drabbades dagliga liv.   

Syfte: Syftet med studien var att belysa hur livssituationen påverkas av att drabbas 

av och att leva med skovvis Multipel skleros.  

Metod: I denna litteraturstudie användes PubMed och Cinahl i eftersökningen av 

artiklar. 10 stycken kvalitativa artiklar valdes ut, kvalitetsgranskades och 

analyserades med inspiration av innehållsanalys.  

Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier med åtta underkategorier som 

tillsammans visar på att multipel skleros är en diagnos som till stora delar förändrar 

tillvaron och identiteten hos personer som drabbas. Att få diagnosen kan leda till 

både negativa och positiva reaktioner hos den som får diagnosen och det dagliga livet 

präglas av osäkerhet inför framtiden. 

Slutsats: MS är en sjukdom som påverkar hela människan och den är mycket 

individuell, men övergripande är osäkerheten inför framtiden. Det är därför viktigt 

för sjuksköterskor att ta hänsyn till och få en förståelse hur varje person med MS 

individuellt upplever deras livssituation för att kunna ge dem stöd på bästa sätt. 

Nyckelord: Multipel skleros, livssituation, dagligt liv, social situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract  

Background: Multiple Sclerosis (MS) is an autoimmune disease that affects the 

body in many different ways, both physically and mentally. The progress of the 

disease is individual and the disease has a major impact of the sufferers' daily life.   

Aim: The aim of this study is to illustrate how the life situation is affected by 

suffering by and living with relapsing Multiple sclerosis.  

Method: In this literature study PubMed and Cinahl was used in the search for 

articles. 10 qualitative articles were chosen, reviewed for quality and analyzed by the 

inspiration of content analysis. 

Result: The result was based on three main categories with eight sub-categories, 

which together showed that multiple sclerosis is a diagnosis that largely changes the 

existence and identity of the persons who suffer from it.  To be diagnosed can lead to 

both positive and negative reactions by those who are diagnosed and daily life is 

marked by uncertainty about the future. 

Conclusion: MS is a disease that affects the whole person and it is very individual, 

but overall there is considerable uncertainty about the future. It is therefore 

important to reflect and gain understanding of how each person with MS individually 

perceive their situation, to be able to support them in the best way. 

Keyword: Multiple sclerosis, life situation, daily living, social situation. 
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Bakgrund 

Multipel skleros 

Multipel skleros (MS) är neurologisk autoimmun sjukdom som påverkar det centrala 

nervsystemet. Immunsystemet reagerar och angriper kroppens egna vävnader, vilket 

leder till en inflammation som orsakar nedbrytning av myelin i det centrala 

nervsystemet (Espeset et al. 2011, 241). Myelinet är viktigt för att leda nervimpulser 

och när det bryts ned leder det till att det blir brister i funktion, och därmed 

neurologiska symptom (Fagius et al. 2007, 13-14). MS är en sjukdom som drabbas 

främst unga och medelålders personer (Hillert & Lycke 2012, 378) och de flesta får 

sina första symptom i åldern 20-40 år. MS är dubbelt så vanligt hos kvinnor än hos 

män (Fagius et al. 2007, 36). Sverige är ett av de länder som har flest drabbade och 

prevalensen ligger på 200 drabbade per 100 000 invånare, det vill säga 2 % av 

Sveriges befolkning (Hillert & Lycke 2012, 378).  

 

Det finns olika typer av MS. De brukar indelas i skovvis förlöpande MS, progressiv 

MS och godartad MS. Skovvis förlöpande MS innebär att symptomen kommer i 

kortvariga episoder. Under ett par timmar eller ett par dagar kan ett skov utvecklas 

och skovet finns kvar under en kortare period och återgår sedan till det normala. Ett 

skov kan vara skonsamt som till exempel domningar i ett begränsat område. Skov 

kan även vara mer allvarlig som förlamning i en eller flera extremiteter. Nästan alla 

individer får tillbaka den normala funktionen, men återhämtningen kan ta från ett 

par veckor till månader. Efter ett flertal år med sjukdomen upplever de flesta 

patienter att symptomen gradvis tilltar utan att personen kan ha märkt av skoven. 

Det sker alltså en långsam försämring av sjukdomen och detta kallas 

sekundärprogressiv MS. Ett fåtal individer har från början av sjukdomen haft 

tilltagande symptom, utan att haft några skov. Detta kallas för primärprogressiv MS 

(Fagius et al. 2007, 36-40). Godartad MS får cirka 15 % av alla som får MS. Detta 

betyder att personerna aldrig utvecklar mer än ett marginellt funktionshinder (Hillert 

& Lycke 2012, 397). 
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Prognos 

Sjukdomsförloppet är individuellt hos personer med MS, men det kan ske 

förändringar i sjukdomen hos en och samma individ under en period till en annan. 

MS är en oförutsägbar sjukdom och det är svårt att jämföra mellan individer hur 

deras sjukdomsförlopp kommer att se ut. Utvecklingen av MS kan under en 20-

årsperiod delas in i tre grupper. Cirka en tredjedel kommer att klara sig bra, med 

endast en liten påverkan på funktioner som behövs för att klara av det dagliga livet. 

En tredjedel får besvärande funktionsnedsättningar, men bibehåller de funktioner 

som gör att de kan klara sig i det dagliga livet. En tredjedel får en avsevärd 

funktionsnedsättning och blir beroende av hjälpmedel och andra personer för att 

klara av det dagliga livet (Fagius et al. 2007, 36-42).  

 

Symptom 

Det första insjuknandet sker oftast akut, där det på enbart några dygn uppstår ett 

eller flera symptom. Efter det första insjuknandet förekommer ofta en symptomfri 

period där patienten känner sig besvärsfri eller helt frisk (Ericsson & Ericsson 2012, 

304). Symptom som kan uppstå är bland annat synrubbningar, nedsatt muskelstyrka 

i ben och armar, ändrad tarmfunktion, förändrad blåstömningsfunktion, 

känselrubbningar, koordinationsrubbningar, balansrubbningar och svälj-

/talsvårigheter. Det finns även så kallade “osynliga symptom” som exempelvis 

fatigue, depression, ångest, utmattning och kognitiva problem. Fatigue beskrivs som 

en ökad trötthet som inte har ett samband med stress eller andra orsaker som är 

kopplat till normal trötthet. Fatigue är det symptom som påverkar livskvaliteten mest 

hos personer med MS. Beroende på vart i det centrala nervsystemet som 

inflammationen befinner sig, kan symptomen variera mycket mellan olika individer 

och symptomen kan även variera från skov till skov (Espeset et al. 2011, 241). 

 

Diagnos 

Det finns inget specifikt test att göra för att få ett säkert svar att patienten har MS, 

utan diagnosen baseras på sjukdomshistoria och en klinisk neurologisk undersökning 

(Espeset et al. 2011, 241). Oftast krävs flera undersökningar med olika metoder för att 

diagnosen MS ska fastställas, och det ofta avgörande steget är att en erfaren neurolog 

känner igen sjukdomsbilden. Grundkriteriet innebär att minst två olika symptom vid 
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två olika tillfällen har inträffat, exempelvis en övergående period av känselrubbningar 

för två år sedan och sedan balanssvårigheter i en mer aktuell period. Ytterligare 

undersökningar som stöder diagnosen är MRT-undersökning med påvisning av plack 

i hjärnan, lumbalpunktion där det eftersöks immunologiska aktiviteter som är 

karakteristiska för MS i ryggmärgsvätskan och fysiologiska undersökningar (Fagius et 

al. 2007, 43-45). Vid utredning av MS används McDonald-kriterierna, som definierar 

vilka krav som ska uppfyllda för att diagnosen ska kunna ställas (Espeset et al. 2011, 

241).  

 

Behandling 

MS är fortfarande en obotlig sjukdom, men den farmakologiska behandlingen har 

förbättrats sedan den första sjukdomsmodifierande behandlingen introducerades i 

mitten på 1990-talet (Hillert & Lycke 2012, 392). Behandlingen för MS är inriktad på 

behandling av akuta skov och behandling för att minska sjukdomsaktiviteten på sikt, 

men även på symptomlindrande behandling. Under akuta skov ges kortison, eftersom 

kortison påskyndar återhämtningen. Dock är biverkningarna besvärliga och därför 

ges behandlingen vanligtvis vid akuta skov som ger en markant funktionsnedsättning 

(Fagius et al. 2007, 93-117). Den farmakologiska behandlingen på sikt går ut på att 

hämma den inflammatoriska processen i CNS för att på så sätt minska frekvensen av 

skov och restsymptom efter skov. Dessa behandlingar kan delas in i första och andra 

linjens behandling, där den första linjens läkemedel ger måttlig effekt men låga risker 

och den andra linjens är effektivare men ger större risker (Hillert & Lycke 2012, 392). 

Den symptomlindrande behandlingen går ut på fysikalisk terapi med sjukgymnast 

och exempelvis läkemedel mot spasticitet, hjälpmedel vid skakningar, läkemedel som 

hjälper till vid okontrollerbar blåsa, antidepressiva vid depression och 

läkemedelsbehandling eller TENS (transkutan nervstimulering) vid smärta (Fagius et 

al. 2007, 111-117).  

 

Omvårdnad  

Personer med MS befinner sig ofta i olika stadium av sjukdomen och kan därför 

uppleva olika behov av omvårdnad. Att bli bemött och omhändertagen på ett 

respektfullt sätt kan avgöra hur personen klarar av att leva med sjukdomen (Fagius et 

al. 2007, 120). Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade 
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sjuksköterskor (2005) ska sjuksköterskan tillgodose patientens fysiska, psykiska, 

sociala, kulturella och andliga behov. För att kunna få en ökad förståelse om en 

persons perspektiv, krävs det en helhetssyn. I en studie gjord av Koopman och 

Schweitzer (1999, 25), beskriver de att sjuksköterskan bör ha vetskap om MS, hur 

patienten upplever att leva med sjukdomen och hur patienten upplever att få 

diagnosen för att kunna stödja patienten. 

 

Problemformulering  

MS är en obotlig sjukdom som påverkar det dagliga livet på olika sätt på grund av de 

olika symptomen som sjukdomen leder till. Sjukdomen är ofta i skov (Fagius et al. 

2007, 38) och cirka 2 % av Sveriges befolkning lider av MS (Hillert & Lycke 2012, 

378) vilket betyder att det finns ett antal individer som lider av återkommande 

perioder med försämringar och ofta är i behov av vård. Hur individerna upplever sin 

situation är individuellt och det är därför någonting som aldrig går att veta med 

säkerhet. Att i perioder vara i behov av vård innebär dock förändringar i 

livssituationen och därför är det viktigt att sjuksköterskan inser individernas behov 

och inte missar sådant som kan lindras med hjälp av behandling, omvårdnad och 

stöd.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur livssituationen påverkas av att 

drabbas av och att leva med skovvis Multipel skleros .  

 

Frågeställningar 

Hur upplever personer med skovvis MS att få diagnosen?  

Hur påverkas det dagliga livet av att leva med skovvis MS?   

Hur påverkas den sociala situationen hos personer med skovvis MS?  
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Metod  

 

Definitioner  

Dagliga livet 

Med det dagliga livet menas dygnets vakna timmar, med de sysslor och aktiviteter 

som påverkar ens vardag.  

 

Social situation  

Med den sociala situationen menas relationer till andra personer, med bemötanden 

och krav som dessa relationer kan innebära.  

 

Sökmetoder  

Vetenskapliga artiklar söktes efter i databaserna Cinahl och PubMed, då de 

databaserna enligt Polit och Beck (2010, 176-178) är inriktade på 

omvårdnadsforskning. Sökord som författarna använt sig av är Multiple sclerosis, life 

experience, daily living, self efficacy, self concept, quality of life, life style och life 

change events. MeSH termer och Cinahl Headings har använts för att hitta och 

översätta lämpliga sökord som sedan använts i de olika databaserna. Författarna 

valde sökorden tillsammans innan sökningen av artiklar påbörjades. Sedan delades 

sökorden upp mellan författarna och sökningar i de olika databaserna genomfördes. 

För söktabell se bilaga 1.  

 

Urval  

Inklusionskriterierna för urval av artiklar var att studierna skulle vara skrivna på 

engelska eller svenska, att studiedeltagarna skulle vara över 18 år, att 

studiedeltagarna skulle lida av MS och att artiklarna skulle vara kvalitativa. Detta för 

att få fram relevant litteratur till syftet. Alla artiklar skulle även vara peer-reviewed 

för att säkra att artiklarna följde de kriterier som gäller för publicering i en 

vetenskaplig tidsskrift (Östlundh 2006, 66). Författarna begränsade även att 

artiklarna skulle vara publicerade efter 2004, för att på så sätt få ett aktuellt resultat. 
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Exklusionskriterier för urval av artiklar var sådana som handlade om behandling 

eller sjukgymnastik eftersom de inte stämde överens med författarnas syfte. 

 

Urvalet av artiklarna gick sedan i tre steg. Urval ett innebar att artiklar vars titlar 

tycktes motsvara syftet valdes ut, vilket resulterade 28 stycken artiklar. I urval två 

läste artiklarnas abstrakt igenom, och de 16 stycken artiklar vars abstrakt 

överensstämde med syftet gick vidare till urval tre. I urval tre lästes artiklarna igenom 

flertalet gånger individuellt av författarna och 6 stycken valdes bort eftersom de inte 

gav svar på syfte och frågeställningar.  

 

De tio vetenskapliga artiklarna som valdes ut granskades sedan enligt Forsberg och 

Wengströms (2013, 157-158) frågor för kvalitetsvärdering, se bilaga 2, där artiklarna 

bedömdes ha hög, medel eller låg kvalitet. Av artiklarna som valdes ut ansågs sju 

stycken vara av hög kvalitet och tre stycken av medelhög kvalitet. Samtliga artiklar 

sammanfattas i en översiktstabell, se bilaga 3.  

 

Analys  

Författarna har i denna studie använt sig av kvalitativ innehållsanalys. 

Innehållsanalys innebär att materialet plockas isär och på ett systematiskt och 

stegvist sätt identifierar olika mönster för att kunna beskriva fenomen (Forsberg & 

Wengström 2013, 151). Analysen av artiklarna gjordes med hjälp av de fem steg som 

beskrivs av Friberg (2006, 110-112). Artiklarna lästes först igenom flertalet gånger för 

att författarna skulle få en känsla för och bekanta sig med materialet. För att vara 

medveten om att kvalitativa resultattexter kan vara uppbyggda på olika sätt, lästes 

artiklarna med ett öppet sinne och följsamhet till studien i sin helhet (Friberg 2006, 

111). Steg två innebar att författarna var för sig identifierade de fynd som var 

övergripande i varje studies resultat. Detta genom att läsa de beskrivande texterna 

anknutna till varje tema och kategori i artiklarna samt att läsa citaten om sådana 

fanns. Steg tre innebar att författarna gjorde en sammanställning av varje studies 

resultat på svenska, detta genom att föra över resultatet i egna ord i varsitt skrivblock. 

På så sätt fick båda författarna översikt över studierna och ytterligare förståelse i och 

med översättningen, och de olika studiernas resultat kunde lättare relateras till 

varandra. Detta ledde till steg fyra där författarna gemensamt förde samman material 
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som hade likheter med varandra och skapade nya övergripande kategorier med 

respektive underkategorier. Steg fem var att presentera analysen i ett nytt resultat, 

vilket görs senare i detta arbete i form utav de tre huvudkategorier med åtta 

underkategorier.  

 

Forskningsetik  

Enligt Vetenskapsrådet (2002, 5-14) är forskning viktigt och nödvändigt för både 

individernas och samhällets utveckling. Därför finns det krav på att forskning 

bedrivs. Samtidigt innehar samhällets medlemmar ett individskyddskrav, som 

innebär att individer skyddas mot olämplig insyn i exempelvis livsförhållandet, men 

också att individer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada. Detta stöds av de 

etiska principerna som innebär informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet innebär att forskaren 

ska ge information till de deltagande om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill medverka eller inte. 

Konfidentialitetskravet innebär att anonymiteten skall bevaras. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda deltagare enbart får användas i 

forskningsändamål.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013, 69-70) bör etiska övervägandet göras 

beträffande urval och presentation när det kommer till systematiska litteraturstudier. 

De nämner även att det viktigt att välja studier som fått tillstånd från etisk kommitté 

samt att redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien. Alla resultat bör 

presenteras oavsett om de stöder hypotesen eller inte då det är oetiskt att endast 

presentera de artiklar som stöder forskarens egen åsikt.  

 

Författarna valde att följa dessa råd och noggrant eftersöka samt välja ut artiklar som 

var etiskt granskade. Likaså att presentera alla resultat som de fann oavsett om de 

följde författarnas ursprungliga hypotes eller inte.  
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Resultat  

Tio stycken artiklar, varav fyra publicerades i Sverige, två stycken i Norge, en i Nya 

Zeeland, två i Storbritannien och en i USA, analyserades och resulterade i tre 

övergripande kategorier samt åtta underkategorier som alla presenteras nedan.  

 

Huvudkategorier Underkategorier 

Diagnosen förändrar livet - Negativa reaktioner på beskedet 

- Positiva reaktioner på beskedet 

Vardag i ovisshet - Att aldrig kunna planera framåt 

- Att planera tid och ork 

- Att leva i nuet 

Hotad identitet - Förlust av självständighet 

- Att betraktas som sjuk eller inte 

- Hot om isolering 

 

 

1. Diagnosen förändrar livet 

 

Negativa reaktioner på beskedet 

Många av de studier som analyserades tydde på att de negativa reaktionerna på 

diagnosen var de mest framträdande (Barker-Collo, Cartwright & Read 2006, 438, 

Irvine et al. 2009, 602, Ploughman et al. 2012, 10-11, Isaksson & Ahlström 2006, 

233-234) och dessa kunde se ut på diverse olika sätt. I en studie av Irvine et al. (2009, 

602) var det en deltagare som berättade att hon var helt förstörd när hon fick 

diagnosen och att hon ignorerade sjukdomen till en början, och en annan deltagare 

berättade att hon efter diagnosbeskedet vägrade berätta för någon under flera 

månader. Några studier visade att undanhålla sjukdomen för andra och att ignorera 

diagnosen var någonting som var vanligt för att dels hantera information och dels för 

att personerna inte riktigt var redo att inse sjukdomen (Ploughman et al. 2012, 11, 

Isaksson & Ahlström 2006, 234). 
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Två andra återkommande reaktioner på diagnosen var chock och rädsla (Isaksson & 

Ahlström 2006, 233, Ploughman et al. 2012, 10, Barker-Collo, Cartwright & Read 

2006, 438). I Isaksson och Ahlströms studie (2006, 233) var det många som beskrev 

chock och en overklig, kall, tyst och kaotisk känsla när de fick diagnosen fastställd för 

sig.  

 

”I felt mostly scared... I mean, you hear the words multiple sclerosis and they tell 

you what that might mean, but you really don't know”  

(Barker-Collo, Cartwright & Read 2006, 438) 

 

Multipel skleros är en oförutsägbar sjukdom och några av studierna visade att 

osäkerheten, oro och rädsla inför framtiden var något som upplevdes centralt hos 

personerna (Irvine et al. 2009, 602, Ploughman et al. 2012, 10).  I Isakssons och 

Ahlströms studie (2006, 233) uttryckte deltagarna att informationen om diagnosen 

inte tog bort känslorna av osäkerhet, då MS-diagnosen är individuell och aldrig kan 

förutspås. De visste vad som orsakade symptom, men framtiden var fortfarande 

oförutsägbar.   

 

”Nobody knows anything. It's such an unpredictable disease – there's no knowing if 

you're going to go on getting worse or not. What's it going to be like 5 years from 

now? That's a thing I'd like to have known, but nobody has the answer. I 

understand there's no answer”. 

(Isaksson & Ahlström 2006, 233) 

 

Ytterligare en återkommande reaktion i några studier var oro för hur nära och kära 

skulle reagera på och hantera sjukdomen (Ploughman et al. 2012, 10, Isaksson & 

Ahlström 2006, 233, Barker-Collo, Cartwright & Reade 2006, 438). Oro över barnen 

och maktlösheten i att inte kunna säga att allting skulle bli bra uttrycktes i studien av 

Barker-Collo, Cartwright och Reade (2006, 438). I Isakssons och Ahlströms (2006, 

233) samt i Matuska och Ericksons (2008, 23) studie uttrycktes det att tankar om att 

drabbas av svåra funktionshinder ledde till ångest och oro över att inte kunna 

uppfostra barnen som de tänkt.  
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Positiva reaktioner på beskedet 

Trots att de mest utmärkande reaktionerna på att få diagnosen var negativa, fanns 

även tydliga tecken på positiva reaktioner. Det framkom i några studier att många 

deltagare kände lättnad när diagnosen väl sattes (Ploughman et al. 2012, 10, Isaksson 

& Ahlström 2006, 233-234). Detta var enligt Ploughman et al. (2012, 10) för att 

många var väldigt oroliga tiden innan diagnosen ställdes och att de när de väl fick 

bekräftat att de hade MS kände att de kunde gå vidare. I Grytten och Måseides studie 

(2006, 201) var det många som blivit behandlade som hypokondriker i flera års tid 

och i Matuska och Ericksons studie (2008, 24) uttryckte många att det var skönt att 

veta att de symptom de lidit av inte berodde på personliga skavanker eller svagheter, 

utan att de berodde på MS.  

 

I Barker-Collo, Cartwright och Reades studie (2006, 438) framkom det att få 

diagnosen MS sågs som det mindre onda av två onda ting, eftersom att deltagarna 

innan diagnosen fastställts hade fått veta att det fanns en chans att det var MS, men 

även att andra, mer oroväckande sjukdomar var möjliga. 

 

”Someone said, I think it was the doctor there, but it could have been the nurse, that 

it could be MS, or a brain tumor. I just thought my God I have a brain tumor. It was 

just so chocking. And then when it all came back I was so relieved that it wasn't 

cancer.” (Barker-Collo, Cartwright & Reade 2006, 438). 

 

2. Vardag i ovisshet 

 

Att aldrig kunna planera framåt 

I ett flertal studier framkom det att livet med MS är oförutsägbart och att det därför 

är väldigt svårt att planera framåt (Barker-Collo, Cartwright & Reade 2006, 438-439 , 

Irvine et al. 2009, 602, Lexell Månsson, Lund Larsson & Iwarsson 2009, 776, Olsson, 

Lexell & Söderberg 2005, 10 & 2008, 421). Alla deltagare i en studie av Irvine et al. 

(2009, 602) uttryckte att osäkerheten inför framtiden var oroväckande. Detta visade 

sig genom att de exempelvis inte planerade semestern flera månader i förväg 

eftersom att de inte kunde veta hur de skulle må då. Att inte veta huruvida det är 

möjligt att planera aktiviteter eller inte, skapade en stor osäkerhet och ångest. 
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Deltagarna i Olsson, Lexell och Söderbergs studie (2005, 10) kände att de inte visste 

om de kunde hålla löften till andra och därmed inte kände att de kunde bli litade på.  

 

“It’s the not knowing. I could have woken up today and not been able to see or move 

my arm or leg. It's so hard to plan anything… This is really hard on the kids, life if 

you make plans to go out and sometimes they just don’t happen.  

(Barker-Collo et al. 2006, 438-439)  

 

I och med svårigheterna att planera framåt ledde det till att deltagarna fann mindre 

mening i att göra sådant som de tyckt om innan. Detta fick dem att prioritera sådant 

som kunde göras vilken tid som helst. Ett annat problem var även det att vissa 

aktiviteter krävde hjälp från andra, vilket gjorde att dessa aktiviteter enbart kunde 

ske vissa tidpunkter (Lexell Månsson, Lund Larsson & Iwarsson 2009, 776). 

 

Att planera tid och ork 

Några studier visade på att personer som led av fatigue var i behov av att planera vad 

de skulle lägga sin energi på, och att det därför dagligen handlade om att göra olika 

val. Eftersom fatigue ofta kom plötsligt var det väldigt svårt att förutse och planera 

för framtida aktiviteter. De beskrev även att känslan av fatigue alltid fanns 

närvarande och att den inte försvann genom vila eller sömn (Matuska & Erickson 

2008, 24, Olsson, Lexell & Söderberg 2005, 10). 

 

Många av deltagarna i studien av Lexell Månsson, Lund Larsson och Iwarsson (2009, 

775) uttryckte att de ofta behövde planera aktiviteter i detalj och utföra dem med full 

uppmärksamhet om aktiviteten skulle lyckas. Detta gjorde att spontaniteten och 

lättheten i att utföra en aktivitet påverkades markant. Enligt Matuska och Erickson 

(2008, 24) framkom det att behovet av att alltid behöva planera och prioritera hur 

deltagarna skulle använda sin energi, gjorde att det var många som kände sig mindre 

produktiva än de önskade.  

 

“I want to feel that I can go into town to do this and that, and not have to phone 

them (the municipality) and tell them that I want an assistant 3 days in advance 

because I want to go to an exhibition or something… That’s what I miss the most, 
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not being able to improvise” 

(Lexell Månsson, Lund Larsson & Iwarsson 2009, 775)  

 

Att göra anpassningar i livet var också någonting återkommande. Deltagarna i 

Ploughman et al. studie (2012, 13) kände det som om att de konstant var tvungna att 

anpassa sig till ett nytt normalt, som att köpa mindre matvaror i taget för att orka 

bära sina egna matkassar eller att till sist få matvarorna hemlevererade. Andra 

anpassningar som att använda hjälpmedel för att promenera och strategier för att 

komma ihåg saker nämndes också. Likaså beskrev en deltagare att hon istället för att 

ge upp en svår aktivitet tog till nya strategier för att klara av den. Även i studien av 

Matuska och Erickson (2008, 25) beskrevs det hur deltagarna tog till strategier, med 

syftet att spara energi, som att delegera uppgifter till andra, att vila, att förenkla de 

aktiviteter de ägnade sig åt och att använda hjälpmedel.  

 

Att leva i nuet 

Några av studierna tydde på att personer som drabbas av MS ofta får en förändrad 

livssyn. Många pekade på att deras värderingar och prioriteringar hade förändrats till 

det positiva. De uppskattade de små sakerna i livet, sådana saker som de tagit förgivet 

förut och att de levde livet mer till fullo (Irvine et al. 2009, 604, Barker-Collo, 

Cartwright & Reade 2006, 439). I en studie av Irvine et al. (2009, 604) framkom det 

att flera av deltagarna var överens om att i början inte hade varit optimistiska, men 

att det hade förändrats under tiden. De var även överens om att deras syn på livet 

hade förändrats. Detta uppnåddes genom att värdera livet och att leva i nuet, `att ta 

varje dag som den kommer´ och genom att `njuta medan du kan´.  

 

3. Hotad identitet 

 

Förlust av självständighet 

Någonting som framkom i några studier var att många deltagare var tvungna att ge 

upp aktiviteter som de tidigare kunnat göra och som definierat dem som personer 

(Matuska & Erickson 2008, 24, Lexell Månsson, Lund Larsson & Iwarsson 2009, 777, 

Irvine et al. 2009, 603).  
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Ett flertal studier tydde på att det var svårt att släppa taget om rollerna personerna en 

gång haft inom deras familjer och detta bidrog till en nedsatt självkänsla. Många 

ansåg att det var mödosamt att se sin partner göra saker som de en gång haft ansvar 

över, som till exempel snöskottningen. Andra såg det som ett måste att ändra sin roll 

för att orka leva (Matuska & Erickson 2008, 24, Barker-Collo, Cartwright & Read 

2006, 439, Ploughman et al. 2012, 12).  

 

Majoriteten av deltagarna i studien av Irvine et al. (2009, 603) hade varit tvungna att 

lämna deras arbeten på grund av de symptom som sjukdomen ger, främst fatigue, 

och många hade ångest över det. I samma studie (Irvine et al. 2009, 603) framkom 

det att även att förlusten av andra aktiviteter, såsom strykning, skapade känslor av 

ångest. Att behöva lämna eller förändra aktiviteter som gjorts innan ledde till sorg 

och detta uttrycktes av alla deltagare i studien av Matuska och Erickson (2008, 23) .  

 

“Well,  I am continually being deprived of functions, and this is my nightmare… and 

all the time I am losing my functions… things you managed yesterday will be lost 

tomorrow, maybe” 

(Lohne et al. 2010, 306) 

 

Enligt Matuska och Erickson (2008, 24) verkade dock de som haft diagnosen i flera 

år ha lättare att acceptera det faktum att de inte kunde göra samma saker, eller på 

samma sätt som förut. Likaså att det var enklare att acceptera situationen än att 

kämpa emot den.  

 

I samband med det faktum att många inte kunde göra samma saker som tidigare blev 

hjälp och stöd från andra viktigare och viktigare. Enligt studien av Ploughman et al. 

(2012, 12) beskrev deltagarna det som en förlust av självständighet att inte kunna 

utföra fritidssysselsättningar som till exempel att sticka eller använda en dator 

eftersom att fingerfärdighet ofta var en begränsad faktor. Många hade svårt att 

acceptera att de blivit beroende av andra människor. I Olsson, Lexell och Söderbergs 

(2008, 421) studie framkom det att deltagarna ansåg det svårt att behöva be familjen 

om hjälp. Att inte kunna vara med i familjeaktiviteter fick deltagarna att känna skuld 

och misslyckande och de kände samtidigt att hela familjen blev lidande när de inte 
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deltog. I studien av Irvine et al. (2009, 603) framkom det att deltagarna ansåg att 

vara beroende och att få stöd av andra, påverkade deras relationer negativt och detta 

ledde till många konflikter.  

 

Lexell Månsson, Lund Larsson och Iwarsson (2009, 777) fann att ses som en 

okapabel person gjorde att deltagarna kände sig som förlorare och deltagarna 

uttryckte en rädsla att vara en börda för andra. Vissa beskrev att oförmågan att göra 

vissa aktiviteter hade en negativ påverkan på självförtroendet och därigenom en 

negativ inverkan på självuppfattningen och förmågan att klara av andra aktiviteter. 

 Deltagarna angav att det hade blivit väldigt viktigt för dem att känna sig och ses som 

en kapabel och självständig person som kunde fatta beslut. 

 

Att betraktas som sjuk eller inte 

I ett flertal studier framkom det att en av svårigheterna som sjukdomen medförde var 

att många upplevde att andra inte såg dem som adekvata och självständiga individer, 

utan att de istället blev sedda som sjuka och ingenting annat (Irvine et al. 2009, 603, 

Grytten & Måeside 2006, 200-201, Olsson, Lexell & Söderberg 2008, 421-422, 

Ploughman et al. 2012, 13). Ett talande exempel beskrivs i studien av Irvine et al. 

(2009, 603) där en deltagare som satt i rullstol, delade med sig av en händelse där 

hon var ute tillsammans med sin man och ett par som hon och hennes man enbart 

var bekanta med, och paret frågade mannen om kvinnan ville ha socker istället för att 

ställa frågan till henne. Särskilt det framträdande med rullstolen som symbol för 

invaliditet ses även i studien av Ploughman et al. (2012, 13):  

 

“When anybody sees you in a wheelchair, what they see is the wheelchair, and they 

are inclined to say `How is she?´instead of saying, `How are you?´”. 

 

I en studie av Grytten och Måseide (2006, 200-201) framkom det att många av 

deltagarna upplevde att andra människor hade låga förväntningar på dem, och att 

familjemedlemmarna involverade sig alldeles för mycket i deltagarnas liv. Detta ses 

även i studien av Irvine et al. (2009, 603), där majoriteten av deltagarna uttryckte att 

deras nära inte tyckte om att se dem göra saker. Vilket skapade frustration eftersom 

även om de enklaste sakerna kunde ta dubbelt så lång tid, så ville de deltagande 

fortfarande testa att göra det själv. I studien av Olsson, Lexell och Söderberg (2008, 
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421-422) framkom det att ses som annorlunda, även fast de på insidan var samma 

person väckte känslor som frustration, ilska och en önskan om att ses som normal.   

 

Jämsides med att många sågs som annorlunda och sjuka, uttrycktes problemet med 

att många runtomkring verkade ha svårigheter att förstå sjukdomen och att ta den 

sjuke personen på allvar. Detta på grund av att många av symptomen var osynliga 

och att det kunde leda till att andra tenderade att ignorera sjukdom, eftersom att 

personerna i fråga såg friska ut (Grytten & Måseide 2006, 200-201, Lohne et al. 

2010, 305, Matuska & Erickson 2008, 23). En ung deltagare i en studie av Grytten 

och Måseide (2006, 200) berättade om en händelse på bussen, då hon var tvungen 

att sitta på grund av värken i sina ben. Hon fick reaktioner av andra passagerare att 

hon var oförskämd, eftersom att de var tvungna att stå. I studien av Matuska och 

Erickson (2008, 23) uttrycktes frustrationen av att bli missförstådd eller inte tagen 

på allvar av familjemedlemmar och vänner, när deltagarna uttryckte svårigheter att 

göra saker. Enligt Lohne et al. (2010, 305) framkom det att känslan av att inte bli 

tagen på allvar på grund av ett friskt yttre även förekom inom socialtjänst och 

instanser.  

 

Hot om isolering 

Ytterligare en faktor som var övergripande i flertalet studier var isoleringen som 

uppstod (Olsson, Lexell & Söderberg 2008, 421, Ploughman et al. 2012, 12, Barker-

Collo, Cartwright & Read 2006, 438-439). Eftersom att det var många som inte 

arbetade längre, reducerades naturliga kontakter med andra och det gjorde att de 

kände sig isolerade och ensamma (Olsson, Lexell & Söderberg 2008, 421). 

 

I en studie av Ploughman et al. (2012, 12) framkom det att personer som var mindre 

socialt aktiva tenderade att beskriva mer känslor av oundviklighet och maktlöshet. En 

deltagare i studien berättade om när hon fick hemtjänst, började hennes vänner och 

familj hälsa på mer sällan, eftersom de inte längre behövdes. Likaså var avslutande av 

arbete och att inte kunna göra sådant som involverat socialt umgänge, som 

exempelvis volontärarbete, sådant som ledde till isolering.  

 

“I stayed home a lot more, and we didn’t have people over as much. It can feel really 

lonely to be stuck with this disease. I sometimes feel that I am alone in the world.” 
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(Barker-Collo, Cartwright & Read 2006, 438-439). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur livssituationen påverkas av att 

drabbas av och att leva med skovvis Multipel skleros. Det övergripande resultatet 

visade på att multipel skleros är en diagnos som till stora delar förändrar tillvaron 

och identiteten hos personer som drabbas. Att få diagnosen kunde leda till både 

negativa och positiva reaktioner hos den som fick diagnosen och det dagliga livet 

präglades av osäkerhet inför framtiden.  

 

Resultatdiskussion  

Resultatet av litteraturstudien visar på att beskedet om diagnosen multipel skleros 

leder till olika reaktioner, men det som var mest oväntat var den lättnad som många 

uttryckte. Många uttryckte lättnad över att det inte var någonting värre, men också 

över det faktum att de symptom de lidit av inte berodde på personliga skavanker och 

svagheter utan hade en verklig orsak. I studien av Murphy Miller (1997, 299) var det 

många som innan diagnosen konstaterades hade fått höra att de hade virus, 

reumatism eller en hjärntumör. Lättnaden kom då över att det inte var en hjärntumör 

som drabbat dem, utan att det var en kroniskt fortlöpande sjukdom. I en studie av 

Malcomson, Lowe-Strong och Dunwoody (2008, 666) var det några som kände 

lättnad över att ha ett namn på deras symptom och att de då kunde gå vidare i att lära 

sig att leva med det.  

 

Litteraturstudien visar också att lättnaden över att få diagnosen beror på att många 

av deltagarna under flera år sågs som hypokondriker. Detta leder till det 

framträdande resultatet i litteraturstudien av att många hade svårigheter att bli tagna 

på allvar, då på grund av att många av symptomen är så kallade osynliga symptom. 

Det framkom att personerna i fråga tenderade att bli ignorerade eftersom att de såg 

friska ut, och att det var svårt att få andra att förstå svårigheterna att göra vissa saker. 

Även inom socialtjänst och instanser hade känslan av att inte bli tagen på allvar på 

grund av ett friskt yttre uttryckts. Att inte bli lyssnad på av läkare och sjuksköterskor 

uttrycks i Fleming Courts, Buchanans och Werstleins studie (2004, 43) där många 
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innan diagnosen konstaterades fick höra att symptomen enbart fanns i deras huvud. I 

en studie av Grytten och Måseide (2005, 235) berättade en deltagare om att hon 

konfronterade en familjemedlem som beskyllde henne för att njuta av sociala 

förmåner (bidrag, hjälp i hemmet) hon inte hade rätt till, och menade att 

uppfattningen av hennes kroppsliga utseende är anledningen till uttalandet. Likaså 

uttryckte deltagarna i samma studie (Grytten & Måseide 2005, 235) att de genom att 

visa sina funktionshinder blev tagna på allvar. I en studie av Johnson et al. (2004, 

204-206) upplevde en deltagare att hennes arbetskollegor hade svårigheter att förstå 

den osynliga fatiguen och att hon ibland önskade att hon haltade istället, för då skulle 

folk veta att hon inte fejkade. Likaså uttryckte en deltagare i samma studie (Johnson 

et al. 2004, 206) att när hon var tvungen att vara sjukskriven, istället för att berätta 

om sin fatigue sa att hon var förkyld. Detta för att en förkylning är lättare att förstå. 

 

MS är en sjukdom som drabbar dubbelt så många kvinnor än män och det var många 

deltagare i de olika artiklarna som uttryckte svårigheter att bli tagen på allvar, både i 

det dagliga livet och i sjukvården. Därav framkommer en frågeställning kring 

huruvida det finns något samband mellan det faktum att det är främst kvinnor som 

lider av sjukdomen och att många uttryckte att de inte kände sig bli tagna på allvar. 

Enligt socialstyrelsen (2004) visas tydliga tecken på att kvinnor har en sämre vård än 

män. Väntetiderna är längre och kvaliteten på vården är sämre. Vad anledningarna 

till detta är finns enbart teorier om, men en trolig anledning kan vara att kvinnor 

oftare inte blir tagna på allvar än män. Att kvinnors symptom ses som mindre 

allvarliga och att de därför läggs mindre energi på. Därför kan slutsatsen dras att det 

finns ett samband; att anledningen till att många uttryckte att de inte blev tagna på 

allvar har att göra med att MS är en sjukdom som drabbar främst kvinnor. I Hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763) framkommer det enligt lag att vården ska behandla 

människor på lika villkor, men frågan är om lagen alltid följs.  

 

Ett till mycket framträdande resultat i litteraturstudien var den osäkerhet som 

diagnosen MS leder till. Ett återkommande tema i många av de studier som använts 

var att många hade svårigheter, och även valde bort, att planera framtiden på grund 

av just osäkerheten inför framtiden och vad sjukdomen kan leda till. Osäkerheten 

beskrivs även i studien Murphy Miller (1997, 299) där alla deltagare kämpade med 

osäkerheten och där många uttryckte att på grund av det oförutsägbara i MS aldrig 
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kunna veta vilken funktionsnivå de skulle ha när de vaknade på morgonen. Likaså 

uppgav många i en studie av Malcomson, Love-Strong och Dunwoody (2008, 668) att 

den oförutsägbara och osäkra naturen hos MS var deras största utmaning, eftersom 

att det gjorde planering väldigt svårt. Även i en studie av Somerset, Sharp och 

Campbell (2002, 157) uttrycker deltagarna att osäkerhet var vanligt, och att 

vetskapen om funktionsnedsättning ofta var lättare att hantera än känslan av att inte 

veta.  

 

Jämsides med osäkerheten och att aldrig kunna planera framåt visar resultatet i 

litteraturstudien att alltid behöva planera ork och att konstant göra val om hur 

energin skulle spenderas är ett framträdande problem. Detta främst på grund av 

fatigue som påverkade vardagen hos många. Detta kan relateras till en studie av 

Flesner et al. (2008, 399) där individer med MS uttryckte att fatigue var deras värsta 

symptom upp till tre gånger mer än individer från den generella befolkningen. 

Eftersom fatigue ofta kom plötsligt var det väldigt svårt att förutse och planera för 

framtida aktiviteter. I en studie av Malcomson, Love-Strong och Dunwoody (2008, 

668) framkom det att fatigue påverkade förmågan att göra mycket saker och att 

överkommande av detta kunde ske genom att bli en noggrann planerare och att 

planera det dagliga schemat omsorgsfullt. I Dilorenzo et al. studie (2008, 1093) 

kände de som planerade sin vardag och tog det lite lugnare att MS var lättare att leva 

med.  

 

Litteraturstudien visar att personernas identitet förändras när de drabbas av en 

kronisk sjukdom som MS. Att drabbas av en kronisk sjukdom kan innebära att 

självbilden raseras och personen kan behöva bygga upp en ny syn på sig själv 

(Greenstreet 2006, 938).  Utifrån litteraturstudiens resultat framkommer det även 

att det fanns en viss rädsla för att bli betraktad som annorlunda. Att använda rullstol 

och andra hjälpmedel ansågs vara ett tecken på invaliditet och hjälplöshet och detta 

skapade en förändrad självbild hos personerna.  I Grytten och Måseide (2005, 240) 

studie var det många av deltagarna som var medvetna om att symbolen av att ha ett 

hjälpmedel till exempel kryckor, skapade bekräftelse av deras sjukdom. Det är därför 

viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om personers förmåga till att hantera 

sjukdom och påfrestande situationer, för att kunna ge dem stöd. Sjuksköterskan kan 

stödja personen genom att använda sig av ett salutogent perspektiv, att inte bara se 
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sjukdomen utan att försöka se hela människan, för att stärka personens hälsa 

(Langius-Eklöf 2009, 110).  

 

Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att personerna upplever en stor förlust och en 

stor sorg över att inte kunna göra saker som de en gång kunnat, och även att 

beroendet av andra har en negativ påverkan på självkänslan och självförtroendet. 

Rädslan över att förlora sitt självbestämmande är även en faktor som påverkar hälsan 

negativt. I studien av Strandberg, Åström och Norberg (2002, 13) framkommer det 

att vara beroende av vård är en ständig kamp för en persons existens och att ses som 

en värdig människa. Upplevelsen av att vara en börda för andra får en att kämpa för 

att behålla bilden av sig själv som en kapabel person, vilket kan relateras till 

resultatet i litteraturstudien där deltagarna angav att det hade blivit väldigt viktigt för 

dem att känna sig och ses som en kapabel och självständig person som kunde fatta 

beslut. 

 

Metoddiskussion   

Författarna har använt sig av kvalitativa studier för att det ansågs vara lämpligt till att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Kvalitativa studier syftar på att få en ökad 

förståelse om människans subjektiva situation (Segesten 2006, 87), vilket gjorde att 

sådana studier var lämpliga för litteraturstudien. En av inklusionskriterierna för 

urval av artiklar var att studierna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Detta 

för att författarnas språkkunskaper inkluderade dessa två språk. En annan 

inklusionskriterie var att studiedeltagarna skulle vara över 18 år. Detta för att de 

flesta drabbas i vuxen ålder, och för att MS i åldrarna under 18 är mycket ovanligt. 

Dessutom fanns en större möjlighet att deltagarna levt med sjukdomen ett tag om de 

var äldre än 18, och på så sätt kunde ge mer information om livssituationen. En 

systematisk litteraturstudie bör fokusera på aktuell forskning (Forsberg & 

Wengström 2013, 30) vilket gjorde att författarna valde att begränsa att artiklarna 

skulle vara publicerade efter år 2004.  

 

Artikelsökningarna gjordes med hjälp av sökorden Multiple sclerosis, life experience, 

daily living, self efficacy, self concept, quality of life, life style och life change events 

då dessa handlade om det dagliga livet, erfarenheter av detta, men även hur 
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personerna upplever sig själva och sin situation. Likaså understryks det med hjälp av 

sökorden att det var personernas upplevelse av det dagliga livet som eftersöktes och 

inte det liv som patient inom vården. Sökningarna gjordes sedan i Cinahl och 

PubMed, som är två databaser med fokus på omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström 2013, 75) vilket följer det krav som fanns på att litteraturstudien skulle 

vara omvårdnadsinriktad.  

 

Författarna använde sig av tio stycken kvalitativa studier i resultatet. Dessa tio 

artiklar kvalitetsgranskades enligt Forsberg och Wengströms (2013, 157-158) frågor 

för kvalitetsvärdering för att säkerställa att de var av godkänd kvalitet.  

Tre stycken av dessa artiklar fick medelhög kvalitet efter kvalitetsgranskningen, men 

inkluderades ändå i studien på grund av att de var relevanta för författarnas syfte. De 

andra sju artiklarna fick hög kvalitet och kunde därför utan problem inkluderas i 

studien.  

 

En styrka i studien var variationen på vart artiklarna publicerats. Av artiklarna 

publicerades 4 stycken Sverige, 1 i Nya Zeeland, 2 stycken i Norge, 1 i Storbritannien, 

1 i Skottland och 1 i USA vilket författarna anser ger ett mer generaliserbart resultat 

än om alla artiklarna hade varit publicerade i exempelvis USA. Sammanlagt blev 

deltagarantalet 175 stycken, vilket författarna anser vara många deltagare. Många 

deltagare kan göra att säkrare slutsatser kan dras av resultatet (Forsberg & 

Wengström 2013, 88). Dessutom kan fler deltagare ge en ökad generaliserbarhet, 

vilket gör att författarna anser att deltagarantalet är en styrka. En annan styrka i 

studien är att författarna använde sig av citat i resultat, och ordagranna citat från 

studiernas deltagare kan enligt Polit och Beck (2014, 331) öka trovärdigheten hos en 

kvalitativ studie. Ytterligare en styrka i litteraturstudien är att författarna genom 

arbetets gång försökt vara så öppna som möjligt för att undvika att resultatet präglas 

av förutfattade meningar och eventuell förförståelse som författarna hade innan 

arbetet påbörjades.  

 

Artiklarna som användes var alla skrivna på engelska, vilket skulle kunna vara en 

svaghet för litteraturstudien. Det finns en risk för feltolkning när material översätts 

från andra språk, men författarna har under arbetets gång varit medvetna om detta. 

Då båda författarna har läst igenom alla artiklar och använt sig av engelska ordböcker 
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har risken för feltolkningar minimerats. En annan begränsning med studien kan vara 

att några av artiklarna enbart har kvinnor som deltagare, vilket kan göra att resultatet 

blir förvrängt eftersom att män och kvinnor kan ha olika upplevelser. Dock anser 

författarna att resultatet inte påverkas, eftersom majoritet av de som drabbas av MS 

ändå är kvinnor. En annan begränsning i studien är att det endast är tio kvalitativa 

artiklar i resultatet, och att det eventuellt hade kunnat se annorlunda ut om det 

baserats på fler artiklar.  Dock visade många av artiklarna på samma resultat, vilket 

gjorde att författarna kunde tänka att fler artiklar troligen hade visat likadant.  

 

Under arbetets gång har de etiska aspekterna tagits i åtanke. Enligt 

Helsingforsdeklaration (World Medical Association 2014) måste deltagandet i ett 

forskningsprojekt vara frivilligt, och deltagarna måste vara informerade samt det är 

forskarens plikt att skydda och främja deltagarnas hälsa och välbefinnande. Likaså 

bör alla vetenskapliga artiklar som forskat inom humanforskning vara etiskt 

granskade (Olsson & Sörensen 2011, 86). Eftersom att alla artiklarna som ingår i 

litteraturstudien är etiskt granskade stöds detta.  

 

Slutsats  

MS är en sjukdom som påverkar hela människan och den är mycket individuell. 

Sjukdomen medför återkommande perioder med försämringar, vilket innebär att 

patienterna kan känna det som om att de får diagnosen på nytt efter en tid där de i 

princip kan ha känt sig friska. Dessutom leder de återkommande perioderna av 

försämringar till att personerna lever i en konstant oförutsägbarhet och osäkerhet, 

som gör att de aldrig kan veta hur morgondagen ser ut. Detta ter sig som ett hinder i 

planering av semestrar och aktiviteter. Slutsatsen kan även dras om att MS leder till 

stora svårigheter att bli tagen på allvar eftersom att symptomen inte alltid är synliga. 

 Likaså att identiteten förändras hos de som drabbas, och då mycket på grund av att 

de inte klarar av att göra samma saker som innan och måste omprioritera sina liv.  

 

Betydelsen för omvårdnad 

Det är viktigt för sjuksköterskor att ta hänsyn till och få en förståelse hur varje person 

med MS upplever deras livssituation för att kunna ge dem stöd på bästa sätt. Vården 

för dessa patienter bör vara individanpassad eftersom sjukdomen och symptomen är 
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olika för individerna. Sjuksköterskornas förståelse om patienternas perspektiv och 

om sjukdomen kan leda till lindrande av lidande och befrämjad hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening 2010, 8), vilket understryker varför vården bör vara 

individanpassad. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

MS är en sjukdom som drabbar främst kvinnor (Hillert & Lycke 2012, 378), och 

därför finns det mycket forskat om enbart kvinnors upplevelser av att leva med och 

drabbas sjukdomen. Dock drabbas även män, och ett intressant förslag till vidare 

forskning vore att undersöka om det finns några skillnader i kvinnors och mäns 

upplevelser av att leva med MS.  
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Bilaga 1, tabell 1, Söktabell 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1* 

(dubbletter) 

Urval 

2** 

Urval 

3*** 

2014-04-16 Cinahl Multiple 

sclerosis2 AND 

activities of 

daily life2 

Age: 18+ 

Languages: English 

Publications date: 2004-

2014 

125 1 1 0 

2014-04-16 Cinahl Multiple 

sclerosis2 AND 

life 

experiences2 

Age: 18+ 

Languages: 

English 

Publications date: 2004-

2014 

85 16 10 6 

2014-04-21 Cinahl Multiple 

sclerosis2 AND 

self concept2 

Age: 18+ 

Languages: English 

Publications date: 2004-

2014 

30 3 (1) 1 1 

2014-04-21 Cinahl Multiple 

sclerosis2 AND 

life change 

events2 

Age: 18+ 

Languages: English 

Publications date: 2004-

2014 

16 1 1 1 

2014-04-22 PubMed Multiple 

sclerosis1 AND 

self efficacy1 

NOT drug 

therapy1 

Age: 18+ 

Publications date: 2004-

2014 

103 1 0 0 

2014-04-22 Cinahl Multiple 

sclerosis2 AND 

quality of life2 

AND life style2 

Age: 18+ 

Publications date: 2004-

2014 

Languages: English, 

Swedish 

8 2 1 1 

2014-04-22 Pubmed Multiple 

scleorsis1 AND 

quality of life1 

Age: 19+ 

Publications date: 2004-

2014 

Languages: English, 

Swedish 

Nursing journal 

46 4 2 1 

* Antal utvalda titlar 

** Antal utvalda efter lästa abstrakt 

*** Antal utvalda artiklar efter genomläsning och kvalitetskontroll. 



 

 

1 MeSH-termer 

2 Cinahl Headings 

Sökord som använts är: Multiple sclerosis1, life experience2, daily living2, self 

efficacy1, self concept1, quality of life1, life style1 och life change events1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2, granskningsmall 1, Checklista för kvalitativa artiklar 

A. Syftet med studien? 

.................................................................. 

.................................................................. 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

.................................................................. 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja      Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja      Nej  

Var genomfördes undersökningen? 

.................................................................. 

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

.................................................................. 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

∙ Strategiskt urval 

∙ Snöbollsurval 

∙ Teoretiskt urval 

∙ Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund). 

.................................................................. 



 

 

.................................................................. 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja      Nej  

 

C. Metod för datainsamling 

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

datainsamling)? 

Ja      Nej  

Beskriv: 

.................................................................. 

.................................................................. 

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

Beskriv: 

..................................................................  

Ange datainsamlingsmetod: 

∙ ostrukturerade intervjuer 

∙ halvstrukturerade intervjuer 

∙ fokusgrupper 

∙ observationer 

∙ video-/bandinspelning 

∙ skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja      Nej  

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

.................................................................. 



 

 

Ange om: 

∙ teman är utvecklade som begrepp 

∙ det finns episodiskt presenterade citat 

∙ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

∙ svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

.................................................................. 

.................................................................. 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja      Nej  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja      Nej  

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja      Nej  

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenetkonsekvent beskrivet)? 

Ja      Nej  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja      Nej  

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

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

Ja      Nej  

 

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  

Vilken slutsats drar författaren? 

.................................................................. 

.................................................................. 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja      Nej  

Om nej, varför inte? 

.................................................................. 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja      Nej  



 

 

Bilaga 3, tabell 2, Artikelöversikt 

 

Författare 

 År 
Land 

Tidskrift 

 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval  

 

Resultat 

 

Kvalitet 

Typ 

 
Barker- Collo, 

S., Cartwright, 
C., Read, J.  

 

2006  
 

Nya Zeeland 

 
Journal of 

Neuroscience 
Nursing 38 

(6): 435-446. 

 

 

 
Into the 

unknown: 
the 

experience of 

individuals 
living with 

multiple 

sclerosis. 

 
Att undersöka 

deltagarnas 
erfarenhet före 

diagnos och i 

samband med 
diagnos samt 

följderna/konsekvens

erna av att leva med 
diagnosen. 

 
Kvalitativ studie med 

ostrukturerade 
intervjuer. 

Deltagarna i studien 

intervjuades 
individuellt, 

intervjuerna varade i 

1-2 timmar och 
utfördes i 

personernas hem.  
 

Tematisk analys. 

 

 
16 personer (varav 5 

stycken män och 11 
stycken kvinnor) deltog i 

studien. Åldern varierade 

mellan 27-72 år.  

 
Resultatet beskriver känslor som deltagarna 

upplevde innan de fick diagnosen, att ständigt 
leva i oro och ångest över oförklarliga 

symptom. Känslan att få diagnosen MS och 

känslor av att leva med sjukdomen. 
 

 
Medel 

 
Grytten, N.,  

Måseide, P. 

 
2006 

 

Norge 
 

Chronic Illness 
2 (3): 195-

208. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
When I am 

together with 

them I feel 
more ill” The 

stigma of 

multiple 
sclerosis 

experienced 
in social 

relationships 

 
Att undersöka den 

stigma som personer 

med MS upplever i 
relationer, attityderna 

från andra mot 

sjukdomen och hur de 
hanterar stigma i 

personliga relationer. 

 
Kvalitativ metod 

med ostrukturerade 

intervjuer med 
öppna frågor 

användes i studien. 

Intervjuerna varade 
mellan 1-2 timmar 

och spelades in. 
Intervjuerna 

genomfördes på ett 

privat kontor på 
sjukhuset.  

 
Tematisk analys. 

 

 
14 deltagare varav 8 

stycken hade MS och 6 

stycken var anhöriga till 
personer med MS. 

Deltagarna var i åldrarna 

33-60. 
Den genomsnittliga 

varaktigheten av MS var 25 
år.  

 

 
 

 
 

 
Resultatet visar att det fanns två olika typer 

av stigmatisering; antingen överempatisering 

eller ignorering av sjukdomen beroende på 
symptombild. Antingen upplevde deltagarna 

känslan av att ha obetydliga symptom och att 

inte bli tagen på allvar eller känslan av att bli 
nedvärderad och fråntagen allt ansvar på 

grund av symptom som andra såg som svåra.   

 
Medel 



 

 

 

Författare 

 År 
Land 

Tidskrift 

 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval  

 

Resultat 

 

Kvalitet 

Typ 

 

Irvine, H., 
Davidson, C., 

Hoy, K., Lowe-

Strong, A. 
 

2009 
 

England 

 
Disability & 

Rehabilitation 

31 (8): 599-
606. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Psychosocial 
adjustment 

to multiple 

sclerosis: 
exploration of 

identity 
redefinition 

 

 

Att undersöka de 
subjektiva 

erfarenheterna av att 

leva med, och att 
anpassa sig till, MS. 

 

 

Fokusgrupp som 
genomfördes 

kvällstid i en lokal 

som vanligtvis 
användes av 

medlemmar i en 
lokal MS-förening. 

Öppna frågor 

användes.  
 

Fenomenologisk 

analysmetod.  
 

 
 

 

 
 

 

8 deltagare (7 kvinnor, 1 
man) i åldrarna 36 till 63 

år. Den genomsnittliga 

varaktigheten för 
diagnosen MS var 12,8 år.  

 

Nyckelteman i resultat blev reaktionen och 
påverkan av att bli diagnostiserad med MS, 

sociala aktiviteter, rollen i samhällen och 

självkänsla, relationer och beroende, attityder 
och reaktioner från andra och sist men inte 

minst synen på anpassning och förändringar i 
självbilden, identiteten och framtidsutsikter.  

 

Hög 

 

Isaksson, A. 
K., Ahlstrom, 

G. 

 
2006 

 
Sverige 

 

Journal of 
Neuroscience 

Nursing 38 
(4): 229-237. 

 

 
 

 
 

 

 

From 
symptom to 

diagnosis: 

illness 
experiences 

of multiple 
sclerosis 

patients 

 

Att beskriva 
patienternas 

uppfattning om MS 

innan de fick 
diagnosen samt deras 

sjukdomsupplevelser i 
samband med de 

första symtomen.  

 

 

Individuella 
intervjuer med 

öppna frågor. 

 
Berättande 

analysmetod. 

 

61 deltagare varav 39 
kvinnor och 22 män. 

Åldrarna varierade mellan 

20-70. 
De hade haft diagnosen 

mellan 1-15 år.  

 

Resultatet beskriver deltagarnas 
reaktioner/upplevelser innan och efter dem 

fick sin diagnos. Många av deltagarna var 

sårbara och reagerade på olika känslomässiga 
sätt. 

 

Hög 
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American 
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Constantly 
changing 

lives: 

experiences 
of people 

with multiple 
sclerosis 

 

Att få förståelse för 
hur personer med MS 

upplever deras 

engagemang i 
aktiviteter. 

 

 

Kvalitativ metod 
med 

semistrukturerade 

intervjuer som 
genomfördes i ett 

medel på 82 
minuter. 

 

Grundad teori. 
 

 

10 personer (6 kvinnor och 
4 män) som hade avslutat 

rehabilitering på ett 

rehabiliteringscenter i 
södra Sverige under 2005. 

 

 

En huvudkategori med fyra stycken 
underkategorier hittades, som tillsammans 

visade att deltagarnas engagemang i 

aktiviteter minskade och att de alltid fick 
kämpa för att bibehålla engagemang. Denna 

kamp förändrade dem som människor och 
tvingade dem att leva sitt liv på ett annat sätt 

än innan.   

 

Hög 

 

Lohne, V., 

Aasgaard, T., 
Caspari, S., 

Slettebo, A., 

Naden, D. 
 

2010 
 

England 

 
Nursing Ethics 

17 (3): 301-
311. 

 

 
 

 
 

 

 

The lonely 

battle for 
dignity: 

individuals 

struggling 
with multiple 

sclerosis 

 

Att undersöka hur 

personer med 
multiple skleros 

upplever och förstår 

värdighet, och 
kränkningar av detta i 

rehabilitering. 
 

 

Personliga 

halvstrukturerade 
intervjuer. 

 

Hermeunetisk 
analysmetod. 

 

14 patienter, i åldrarna 

mellan 39 och 66. 6 män 
och 8 kvinnor som lidit av 

MS i mer än 8 år. 

 

 

Alla hade gemensamt att de ensamma slogs 

för sina rättigheter och respekt, och att detta 
gjorde att de fick kämpa konstant. 

 

 

Medel 
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Occupational 
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(1): 20-26. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Lifestyle 
balance: How 

it is 

described 
and 

experienced 
by women 

with multiple 

sclerosis. 

 

Två syften med 
studien: ena var att 

få en förståelse för 

vilken uppfattning 
kvinnor med MS hade 

kring livsstilsbalans. 
Det andra syftet med 

studien var att ge 

empiriskt stöd 
för Matuska och 

Christiansens modell 

för livsstilsbalans.  
 

 

Fokusgrupp 
genomfördes.  

Öppna frågor 

användes.  
 

Två analysmetoder 
användes: grundad 

teori och 

matrisanalys. 

 

13 kvinnor med MS från 
USA deltog frivilligt i en 6 

veckors kurs om 

livsstilsbalans. Kvinnornas 
ålder varierade mellan 29 

och 60 år. 
 

 

I resultatet i studien framkommer tre 
huvudteman: svårigheter med sjukdomen, 

känslomässiga reaktioner och anpassning av 

sjukdomen.   

 

Hög 

 
Olsson, M., 

Lexell, J., 
Söderberg, S. 

 
2005 

 

Sverige 
 

Journal of 
Advanced 

Nursing 49 

(1): 7-15. 
 

 

 
 

 
 

 

 
The meaning 

of fatigue for 

women with 
multiple 

sclerosis. 

 
Syftet med denna 

studie var att belysa 

innebörden av 
trötthet som är 

berättad av kvinnor 

som lever med MS. 

 
Kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod 
med ostrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna varade i 
40-60 minuter. 

 

 
10 kvinnor med MS, med 

åldrarna 43-59.  

 

 
I resultatet förekommer det två huvudteman, 

med fem underteman. De två teman lyfter 

fram att kvinnorna upplevde att kroppen var 
en barriär och att vara frånvarande i deras 

kropp. Fatigue påverkade kvinnornas dagliga 

liv på ett negativt sätt. 

 
Hög 
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The meaning 
of women's 

experiences 

of living with 
multiple 

sclerosis 

 

Att beskriva kvinnors 
erfarenheter av att 

leva med MS. 

 

 

Kvalitativ 
fenomenologisk 

hermeneutisk metod 

med ostrukturerade 
intervjuer.  

 

 

10 stycken kvinnor med 
MS. 

 

Två teman med sex underteman framkommer 
som tillsammans leder till slutsatsen att 

upplevelsen av att leva med MS kan beskrivas 

som om att leva med en oförutsägbar kropp 
samtidigt som man fortsättar kämpa trots 

brist på ork. 

 

Hög 

 

Ploughman, 
M., Austin, W, 

M., Murdoch, 

M., Kearney, 
A., Godwin, M., 

Stefanelli, M. 

 

2012 

 
Kanda  
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Canada 64 (1): 

6-17. 
 

 

 

The Path to 
Self-

Management: 

A Qualitative 
Study 

Involving 

Older People 
with Multiple 

Sclerosis 

 

Att undersöka äldres 
upplevelse att åldras 

med MS. 

 

Individuella 
intervjuer, cirka 60-

80 minuter långa. 

Öppna frågor 
användes. 

 

Tematisk analys. 

 

18 deltagare varav 14 var 
kvinnor och 4 män. 

Åldrarna varierade mellan 

56-81. De hade haft 
diagnosen MS i minst 20 

år. Majoriteten bodde i 

egna hem och hade 
hemhjälp eller hjälp av 

make.  

 

Resultatet visar deras kamp för att få 
diagnosen var en väldigt stressfull och orolig 

period i deras liv, men att man med hjälp av 

erfarenheter och upplevelser lär sig att leva 
med sjukdomen.  

 

 

Hög 

 


