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Sammanfattning 

Bakgrund:  
Multipel skleros, MS, är en neurologisk sjukdom och i Sverige är det cirka 18.000 personer som är 
diagnostiserade. Sjukdomen kommer ofta i skov och ger symtom i form av känselrubbningar, pareser 
och andra neurologiska symtom. Symtomen från sjukdomen påverkar de drabbade personerna 
genom att aktivitetsutförandet begränsas och personerna får det svårare att klara av aktiviteter som 
bland annat att städa hemmet eller att arbeta. Arbetsterapeuter kan hjälpa personer med MS genom 
rehabiliterande interventioner och träning av dagliga aktiviteter men även erbjuda hjälp inom sociala 
miljön. Eftersom tidigare forskning kring arbetsterapi och MS nästan bara fokuserat på kvantitet och 
evidens är studiens syfte är att beskriva upplevelsen av arbetsterapi för personer med MS. 
Metod 
Studien är i form av en litteraturstudie utifrån aktuell publicerad forskning och bygger på 10 artiklar 
med kvalitativ metod. Artiklarna beskriver arbetsterapeutiska interventioner för personer med MS 
och deras upplevelser av interventionerna.  
Resultat 
Resultatet beskrivs utifrån de centrala begreppen ur Model of Human Occupation, MOHO, och 
övervägande del av deltagarna från artiklarna upplevde interventionerna som positiva och som 
hjälpfulla i deras vardag, både hemma och på arbetet. Dock uttryckte även några av deltagarna att 
interventionerna i vissa avseenden var för svåra för dem och att feedbacken gav dem dåligt 
självförtroende.  
Slutsats 
Arbetsterapeutiska interventioner upplevs som positiva av majoriteten av de personer med MS som 
deltagit vid interventionerna i artiklarna. Personerna belyser betydelsen av att anpassa och känna att 
de klarar av aktiviteterna och genom detta få en stärkt självkänsla.  
 
Sökord: Arbetsterapi, multipel skleros, känsla av sammanhang, coping 
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Introduktion 

Att drabbas av en progressiv sjukdom som Multipel skleros, MS, kan få till följd att personen tvingas 
hantera en helt ny livssituation. En arbetsterapeut med kunskaper om genomförandet av vardagliga 
aktiviteter kan vara till stor hjälp för de personer som drabbas och hjälpa dem att anpassa sig till den 
nya situationen. Genom att ta reda på vilken erfarenhet och vilka upplevelser personer med MS har 
av vardagens aktiviteter hoppas vi att få fram viktig kunskap som kan hjälpa och ge tips till andra 
arbetsterapeuter att arbeta på ett sådant sätt som patienterna uppskattar.  
 

Bakgrund 
Multipel skleros 

Multipel skleros, MS, är en progressiv sjukdom där kroppens immunförsvar angriper myelinet i det 
centrala nervsystemet. Skadorna som uppstår på myelinet gör att överledningen av impulser 
påverkas vilket ger neurologiska symtom (1,2). Symtomen kan variera beroende på var i det centrala 
nervsystemet angreppet sker men vanliga symtom är trötthet, pareser, muskelsvaghet, domningar 
och skakningar (3). 
 
Sjukdomen kan förekomma i olika varianter, bland annat: skovvis förlöpande MS, primär progressiv 
MS och sekundär progressiv MS. I de två förstnämnda varianterna förekommer platåer mellan 
skoven där den drabbade personen kan känna sig friskare en tid innan ett skov återkommer (4). Det 
finns viss medicinsk behandling där fokus ligger på att lindra olika symtom men också icke-medicinsk 
behandling har visat sig lindra vissa symtom. Den icke-medicinska behandlingen innehåller bland 
annat interventioner som inkluderar kognitiv rehabilitering och arbetsterapi (5).  
 
Den typ av behandling som är mest central inom arbetsterapi är den rehabiliterande behandlingen. 
Inom den rehabiliterande behandlingen tränas bland annat olika moment i praktiken som kan 
underlätta för personerna i det dagliga livet. Inom detta område är fokus på att utföra aktiviteter på 
ett energisparande sätt, så att det finns energi kvar till andra viktiga aktiviteter under dagen (6). I 
Sverige lever ungefär 18,000 personer med MS och sjukdomen visar sig oftast när personen är mellan 
15 och 55 år gammal (7). 

 

Konsekvenser av MS utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv  
Konsekvenserna av MS utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv är bland annat vilken inverkan 
sjukdomen har på aktiviteterna i det dagliga livet men även vilken inverkan den har på kognitiva och 
perceptuella förmågor (2,8). Funktionsnedsättningar som en följd av MS kan leda till att personen 
som drabbas inte längre klarar av att arbeta (9) eller att dagliga aktiviteter som att städa eller klä på 
sig blir svåra att utföra (8).  
 

Svenska studier har visat att personer som är drabbade av MS upplever att de inte kan engagera sig i 
olika aktiviteter på samma sätt som de gjort innan de blev sjuka. Det är därför viktigt att involvera 
dem i olika typer av träning som är riktade mot dagliga aktiviteter (10). Även om aktiviteter inte kan 
utföras på samma sätt som tidigare kan nya beteendemönster försöka skapas för att finna nya 
rutiner.  
 
För att på ett enklare sätt förstå vilka konsekvenser MS har för de drabbade personernas vardag och 
hur de personerna upplever arbetsterapi kommer detta arbetet utgå från den arbetsterapeutiska 
referensramen Model Of Human Occupation (MOHO) (11). MOHO är en aktivitetsfokuserad teoretisk 
referensram där arbetsterapi möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att engagera sig i 
aktiviteter som de anser vara meningsfulla och tillfredsställande (11).  
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Referensramen utgår från fyra centrala begrepp; viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet samt 
miljö. Utifrån dessa begrepp kommer upplevelsen av arbetsterapi för personer med MS att beskrivas.  

 

Inverkan på viljekraften 

Viljekraft är ett av de centrala begreppen i MOHO och innebär att vi människor väljer att utföra de 
handlingar som motiverar oss. Viljekraften innefattar också en persons tankar och känslor kring en 
viss aktivitet (11). Om en person någon gång upplevt sig kompetent och duktig på något inom ett 
visst område kommer han/hon i framtiden tänka positiva känslor om just detta, få bättre självkänsla 
och en önskan om att utföra eller göra det igen (11).  
 
Begreppet viljekraft har en inverkan på alla individer och formar vad varje person uppfattar som 
viktigt att göra. De viljebestämda tankarna och känslorna som tillhör viljekraften i MOHO kan 
beskrivas med hjälp av uppfattning om den egna förmågan, värderingar och intressen (12). Tidigare 
studier har visat att fysisk aktivitet är viktigt för personer med MS men för att utföra aktiviteten 
måste det enligt MOHO även finnas en viljekraft, en motivation till aktiviteten, för att den ska bli av 
(13). Motivationen till olika aktiviteter och intressen är väldigt individuellt och varierar från person till 
person.  
 
En del personer som är drabbade av MS kan inte fortsätta att arbeta, detta beror bland annat på att 
personen kan ha svårt att genomföra de arbetsuppgifter som han eller hon tidigare haft. De som 
fortfarande arbetar efter att ha fått diagnosen är inte många, men de värderar högt att behålla sina 
anställningar (10). När viljekraften att arbeta finns är det viktigt att försöka anpassa arbetet till den 
egna förmågan så att det fungerar för de personerna att fortsätta arbeta.  

 

Förändrade vanor 
Vanebildning är det andra centrala begreppet i MOHO och det beskriver människans 
beteendemönster vilket beskrivs av de aktiviteter som görs kontinuerligt och som en gång krävde 
koncentration och uppmärksamhet men som med tiden blivit mer automatiskt. Hur vanebildning ser 
ut beror på personens vanor och roller och det sätt som människan lärt sig att vara i sin mijlö (11). 
Vanor påverkar hur människor utför rutiner, använder tid och hur hans/hennes beteende är, 
exempelvis så formar vanorna hur personlig vård utförs varje morgon. Roller ger personer en 
identitet och med denna identitet följer både skyldigheter och rättigheter. Det kan handla om att se 
sig själv i olika roller som till exempel en arbetare, student eller en förälder (12).  
 
När en person blir diagnostiserad med MS drabbas han eller hon av neurologiska symtom. De 
neurologiska symtomen kan leda till att personen inte kan utföra sina vanor på samma sätt som 
tidigare. Det är då viktigt att lära in nya beteendemönster som gör att nya vanor bildas (11). Att 
drabbas av en funktionsnedsättning kan också leda till svårigheter med rollutförande, det kan bland 
annat innebära att en person inte kan fullgöra en roll på de sätt som personen eller andra i 
omgivningen förväntar sig (11).   Arbetsterapeuter kan hjälpa personerna som är drabbade av MS 
bland annat med strategier som sparar på energin, förenkling av aktiviteter samt olika typer av 
hjälpmedel som underlättar vardagen för dem (8). Genom att arbetsterapeuten kan underlätta 
deltagandet i olika typer av aktiviteter återger det en känsla av självförtroende för personerna som 
deltar (14).  

 

Förändrad utförandekapacitet 
De tredje centrala begreppet som tas upp i MOHO är utförandekapacitet. Utförandekapacitet 
handlar om den förmågan vi har att göra saker och det är baserat på både fysiska, mentala och 
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kognitiva faktorer som vi använder när vi agerar med världen (11). I MOHO betonas vikten av att 
ägna stor uppmärksamhet åt hur människor upplever sin utförandekapacitet och upplevelsen av sina 
begränsningar (12).  
 
Att drabbas av sjukdomen MS kan leda till att utförandekapaciteten begränsas. Ett vanligt symtom är 
fatigue, trötthet, och det beskrivs som det symtom som mest påverkar att man upplever sig 
funktionshindrad och med en sämre livskvalitet (15). Den fysiska förmågan påverkar också 
utförandekapaciteten och det är viktigt för personer med MS att bibehålla sin fysiska förmåga genom 
olika typer av fysisk aktivitet (8). 

 

Miljö 
Miljö är det fjärde begreppet som är centralt i MOHO. Miljön innefattar olika aspekter så som fysiska, 
sociala och kulturella perspektiv. Dessa aspekter påverkar vår motivation, organisation och utförande 
av våra aktiviteter (12). Miljön har betydelse för hur personer med MS klarar av att utföra aktiviteter. 
T. ex kan en miljö med mycket ljus och ljud kännas kvävande för personen och leda till svårigheter att 
koncentrera sig (16). Miljön kan möjliggöra en persons aktivitetsutförande men också begränsa det. 
Den fysiska miljön kan erbjuda en rad möjligheter liksom den sociala miljön genom att exempelvis 
andra personer i ens omgivning kan ses som resurser (11) 
 

Arbetsterapeutiska interventioner för personer med MS 
Arbetsterapeuter kan erbjuda personer som drabbas av MS med utprovning av tekniska hjälpmedel 
och bostadsanpassningar (6). De kan även leda egna grupper och tipsa om vilka olika typer av 
gruppverksamheter som erbjuds (10). Arbetsterapeuter utbildar även personer om hur 
energisparande strategier kan användas och på vilket sätt aktiviteter kan anpassas (8). Ytterligare 
interventioner som en arbetsterapeut kan implementera är olika typer av interventioner som 
stretchövningar och anpassade tekniker för påklädning för att lindra spasticitet. Att utbilda personer 
om ergonomiskt sittande/liggande är också något som arbetsterapeuter gör för att lindra smärta 
(17).  
 
En litteraturstudie som undersökt evidensen för arbetsterapeutiska interventioner som fokuserar på 
aktivitet och delaktighet, tog upp interventioner såsom rehabiliteringsprogram, kurser i 
utmattningshantering samt hälsofrämjande program. Resultatet visade på att personer med MS 
kunde dra nytta av de individualiserade, målinriktade interventioner som nämnts innan (6).  
 

Problemområde 
Det finns flera studier med mestadels kvantitativa artiklar vilka visar på god evidens för 
arbetsterapeutiska interventioner (6). Eftersom att sjukdomen MS ger både fysiska och psykiska 
symtom är det viktigt att undersöka vad arbetsterapeutiska interventioner har betytt för personerna 
och hur interventionerna upplevs. Genom att söka fram artiklar som använder sig av en kvalitativ 
metod istället för en kvantitativ förväntas det att få ett subjektivt resultat utifrån personens 
perspektiv. Att få kunskap om personers egen uppfattning och upplevelse har stort värde för 
arbetsterapeuter i verksamheten som arbetar med personer i liknande situationer.  

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva upplevelsen av arbetsterapeutiska interventioner 
för personer med multipel skleros.  
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Metod 
Studiens design 
För att beskriva upplevelsen av arbetsterapeutiska interventioner har författarna valt att göra en 
litteraturstudie. För att det ska vara en litteraturstudie beskriver Granskär och Höglund (18) att 
artiklarna som ingår i studien valts ut systematiskt, att det finns en tydlig beskrivning av hur 
sökningen gått till samt på vilka grunder artiklarna inkluderats eller exkluderats. I en litteraturstudie 
ska det även finnas en analys av de resultat som artiklarna visar (18).  
 
Vid inledningen av en litteratursökning bör det skapas en arbetsplan där bland annat sökproblem, 
sökord och tidsplan finns med (19). För att få hjälp och tips med relevanta sökord och databaser kan 
en bibliotekarie vara till god hjälp (19), för att underlätta sökningen tog författarna hjälp av 
universitets bibliotekarie. Bibliotekarien hjälpte författarna att genomföra provsökning där det 
undersöktes om det fanns tillräckligt med forskning inom ämnet samt att formulera sökord.  
 
För att få fram artiklar till studiens syfte användes följande inklusionskriterier: 

- artiklar skrivna på engelska 
- artiklar med kvalitativ metod  
- artiklar som publicerats tidigast år 2006  
- interventioner som genomfördes av en arbetsterapeut 

 

Artikelsökning 
Databaserna som använts för att söka relevanta artiklar till studien var Cinahl Plus with Full Text, 
PubMed samt AMED. Grundstrukturen för alla databaser ligger i en ämnesordlista och där återfinns 
alla ord som valts ut för att beskriva de olika dokumentens innehåll (19). Sökorden som användes var 
”multiple sclerosis” och ”occupational therapy”. Endast två sökord användes då det visade sig vara 
tillräckligt. Provsökningar med ytterligare sökord genererade i för få träffar. Sökningar genomfördes 
både i fritext och i Pubmed MeSh-termer och motsvarande termer för Cinahl och AMED. 
 
Genom att använda databasernas sökhistorik kan sökorden på ett enkelt och smidigt sätt kombineras 
(19). Detta genomfördes genom att kombinera de två sökorden med ”AND” begränsades sökningen 
till artiklar som innehöll både ”multiple sclerosis” och ”occupational therapy”. I alla databaser 
begränsades sökningen med artiklar som publicerats från 2006 och framåt. I Cinahl Plus with Full Text 
söktes det även med begränsning till peer-reviewd granskade artiklar. En översikt av artikelsökningen 
presenteras i Bilaga 1.  
 
Sökningar i databaserna gav nio relevanta artiklar utifrån syftet hittats (20,21,22,23,24,25,26,27,28). 
För att se om det gick att finna ytterligare några artiklar gjordes en manuell sökning. I den manuella 
sökningen lästes referenslistorna på de redan funna artiklarna igenom för att se om det var refererat 
till någon artikel som skulle kunna vara intressant. Genom detta tillvägagångssätt tillkom ytterligare 
en artikel som användes i studien (29). 

 

Kvalitetsgranskning 

Samtliga tio artiklar som använts i studien är kvalitetsgranskade enligt SBU:s (statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering) mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 
forskningsmetod (30). Mallen granskar artikelns kvaliteter vad gäller syfte, urval, datainsamling, 
analys och resultat. Vid bedömning av de olika delarna finns svarsalternativen “ja”. “nej”, “oklart” 
eller “ej tillämpat” som alternativ för de olika påståendena. Frågor i mallen som ej ansågs relevanta 
till artiklarna valdes bort, exempelvis “redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram” 
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eller “har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen/analysen?”. Tre 
artiklar bedömdes ha hög kvalitet och sju artiklar bedömdes ha medelhög kvalitet.  

 

Analys av de valda artiklarna 
De valda artiklarna analyserades med vägledning av Fribergs metod för analys av studier i en 
litteraturöversikt. Analysfasen började med att alla artiklar lästes igenom noggrant flera gånger med 
fokus på artiklarnas resultat (19). I nästa steg identifierades de mest centrala delarna av resultatet 
och ströks under med överstrykningspennor innan en sammanställning av varje studies resultat 
gjordes (19). Vid analys av artiklarna användes begreppen ur MOHO för att kategorisera artiklarnas 
resultat. Resultatet studerades framförallt utifrån MOHO:s centrala begrepp vanebildning, viljekraft, 
utförandekapacitet och miljö då denna referensram använts genom hela arbetet. I tabell går det att 
se vilka artiklar som innehåller vilka områden. I steg tre i analysfasen gjordes en sammanställning av 
varje artikels resultat (19). Resultaten sammanfattades och skrevs ner på enskilda papper för att få 
en tydlig överblick innan det i nästa steg jämfördes med varandra. Likheter och skillnader mellan de 
olika artiklarnas resultat identifierades (19). 
 
När resultatet i alla artiklarna lästs igenom noggrant, centrala delar identifierats samt en 
sammanställning av resultatet gjorts ska resultatet enligt Fribergs metod presenteras på ett tydligt 
och läsbart sätt (19). Detta görs under ”resultat” där artiklarnas resultat presenteras utifrån MOHO:s 
centrala begrepp.  
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Tabell 1. Översikt av artiklarna utifrån MOHO-begrepp 

Ref. 
Artiklar 

AT Intervention Viljekraft Vanebildning Utförandekapacitet Miljö 

16 
Brown mfl. 

2016 

Gruppverksamhet 
med kognitiv 

inriktning 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

17 
Holberg 

mfl. 2007 

Energisparande 
strategier 

X 
 

X X 
 

 
X 

18 
Hosseeini 
mfl. 2015 

Fritidsaktiviteter  X  X 

19 
Hunt mfl. 

2013 

En konstinriktad 
gruppverksamhet 

 
X 

  X 

20 
Jellie mfl. 

2014 

En arbetesinriktad 
rehabilitering 

X X  X 

21 
Palacios-
Cena mfl. 

2016 

Ett fysiskt 
träningsprogram 

(Kinect) att utföra i 
hemmet 

 
 

X 

 
 
 

 
 

X 

 
 
 

22 
Plow mfl. 

2012 

Användning av Wii 
Fit 

 
X 

 
 

 
X 

X 

23 
Preston 

mfl. 2014 

Få en förståelse för 
vilken påverkan 

dysexekutiva 
symptom har 

 
 

 
X 

X  

24 
Preston 

mfl. 2012 

Upplevelsen av 
arbetsterapi samt 
identifiera vilken 
typ av framtida 
hjälp patienter 

föredrar 

 
 

X 

  
 
 

 

25 
Shevil mfl. 

2008 

Kognitiva 
rehabiliteringsprog

ram i grupp 

 
X 

 
 
 

 
X 
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Etiska överväganden  
Alla de tio artiklarna som ingår i studien är etiskt prövade. Prövningen innebär bland annat att de 
bedömts hur försökspersonernas mänskliga rättigheter sätts i relation till den aktuella forskningen 
samt att det är frivilligt att delta. Det handlar också om forskarens ansvar gentemot forskarsamhället 
vilket bland annat innebär att forskaren öppet ska redovisa metoder och resultat samt att 
forskningsresultat inte får stjälas ifrån någon annan (31).  

Resultat  
Resultatet som framkommit vid analys av artiklarna presenteras under följande rubriker: inverkan på 
viljekraften, förändrade vanor, förändrad utförandekapacitet samt miljö.  
 

Inverkan på viljekraften 
I början av sjukdomsförloppet upplevde flera personer att de hade en dålig självkänsla vilket bland 
annat påverkade deras prestation på arbetet (24). Personer berättade också att de avstod från och 
kände sig omotiverade till aktiviteter de tidigare tyckt om och värderat högt att kunna utföra men nu 
inte längre kunde (27).  
 
Resultatet visade att arbetsterapeutiska interventioner hjälper personer med MS att stärka och 
bibehålla viljekraften, genom att anpassa aktiviteter med tilltron till den egna förmågan 
(21,23,24,25,26,28). Interventioner som beskrivs i artiklarna visar bland annat att deltagarna känner 
en större känsla av självständighet och mindre beroende av andra (25,26). Detta motiverade 
deltagarna och gav dem större viljekraft till att testa nya träningsformer samt att få ett bättre 
testresultat. Att jämföra sitt resultat med andra deltagare eller familjemedlemmar gjorde att 
deltagarna ville träna mer och mer för att bli ännu bättre och aktiviteten blev ett intresse. Några 
personer tyckte dock att det var svårt att lära sig ny teknik och uppgav att de hade brist på 
motivation (26).  
 

Artiklarna visar också att personerna lärde sig att acceptera och förstå sin sjukdom (21,23,24), och 
hur deras aktiviteter och liv påverkas av sjukdomen (21,24). Genom att förstå och få en uppfattning 
om den egna förmågan kunde de lättare anpassa sig och använda nya strategier. När personerna 
anpassade sig till sin nya livssituation så att vardagens uppgifter blev lättare att genomföra stärktes 
viljekraften och motivationen så att personerna klarade av ytterligare saker (21). Interventionen 
hjälpte även deltagarna att förstå sina begränsningar men även de förmågor de besatt trots sin MS 
(26).  
 
Vissa av deltagarna beskrev att de utvecklat en ny uppfattning av den egna förmågan (23) och lärt sig 
hantera att inte kunna utföra aktiviteter på samma sätt som förut (21,28). En deltagare uttryckte 
dessutom att hon kände sig okej med att tacka nej till aktiviteter (21). En annan deltagare förklarade 
att han använde tillvägagångssätt han lärt sig vid interventionen när han körde fast i en aktivitet och 
använde strategier som medel för att lösa problemet (23). I en av interventionerna uttryckte 
deltagare att återkopplingen på hur de utförde aktiviteterna i fråga gjorde dem medvetna om deras 
fel på ett sätt som gjorde dem omotiverade att fortsätta. Samtidigt värderade vissa av deltagarna 
interventionen högt då den hjälpte dem att uppfylla sina mål (26). 
 

Förändrade vanor 
Genom interventioner kan arbetsterapeuter hjälpa personer som är drabbade av MS att bibehålla 
vanor (20,21,22,24,27,29). Att få utbildning om MS symtom och genom strategier som lär personerna 
ett nytt beteendemönster gör att de kan fortsätta utföra de vanor och de rutiner man tidigare haft 
men på ett lite annorlunda sätt (20,21,24,27,29). En del strategier som personerna fått utbildning om 
är väldigt enkla. Exempel på dessa kan vara att planera sina dagar för att balansera arbete och vila 
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samt att dela upp större aktiviteter som “städa” till delaktiviteter där moment som “hänga tvätt” och 
“dammsuga” ingår (21,29). När aktiviteten delas upp upplevs den inte lika stor och jobbig att ta sig 
an. En aktivitet som “städa” har för många personer varit en vana tidigare, något man gjort på rutin 
och utan att tänka efter. När aktiviteten utförs på ett nytt sätt behöver man göra den ett antal 
gånger för att det ska bli en vana och kunna utföras per automatik. 
 
Personerna i artiklarna beskriver att grunden för en förändrad livssituation är att lära känna sig själv 
och sin nya identitet (20,21,24,27). Det är viktigt att lära sig om och acceptera hur sjukdomens 
symtom påverkar de dagliga aktiviteterna och personens vanor och roller. När man förstått och 
accepterat den nya situationen blir det lättare att gå vidare och utveckla strategier för att bilda nya 
vanor och för att hantera sin vardag (20). Resultatet visar att personer som tidigare upplevts som 
smarta och arbetsamma på arbetet får sämre självförtroende när de inte längre kan leva upp till den 
rollen (24). För andra har interventionerna gett trygghet och bättre självförtroende vilket gör att det 
blir lättare att acceptera den nya roll man fått (24). Vissa deltagare upplevde dock att det var svårt 
att etablera en ny identitet då denna kamp var associerad med begränsad aktivitet (27).  
 
Det upplevs viktigt för de personer som drabbas av MS att känna att man har någonting att göra på 
all sin lediga tid. Genom att utföra fritidsaktiviteter eller träffa andra personer i olika typer av 
gruppverksamheter och på så vis få in rutiner i vardagen värderar personerna högt (22,27,29). I två 
av artiklarna där den arbetsterapeutiska interventionen var en gruppverksamhet där deltagarna fick 
lära sig om sina kognitiva svårigheter gavs även hemläxor (11,29). Genom att först diskutera 
strategier tillsammans i gruppen för att sedan öva på de momenten i en hemmamiljö och där 
implementera ett nytt beteendemönster och skapa nya vanor upplevde deltagarna positivt.  

 

Förändrad utförandekapacitet 
Ett symptom som är typiskt för MS är trötthet och inom MS så kallas det för fatigue eller MS-trötthet. 
Tröttheten påverkar en persons utförandekapacitet i och med att den fysiska förmågan begränsas 
samt att rörligheten och balansen försämras. Personerna berättar också att tröttheten gör att en 
högre grad av funktionsnedsättning upplevs (21). Personer som lider av fatigue berättar att 
tröttheten begränsat deras livsstil men att deltagandet i en kurs som bland annat tog upp trötthet 
gjorde att de nu ser på detta ur ett nytt perspektiv (21,27). På kursen lärde de sig bland annat att 
inkludera viloperioder i vardagen samt att ta pauser mitt i en aktivitet för att underlätta och förbättra 
utförandekapaciteten (21).  
 
Två av artiklarna beskriver upplevelsen av att använda en form av TV-spel som arbetsterapeutisk 
intervention för att förbättra personernas fysiska aktivitet (25,26). Efter användandet av denna 
träningsform upplever sig deltagarna mer självständiga genom att de applicerar det som de lärt sig 
på spelet även i det vardagliga livet. De upplever att deras fysiska aktivitetsnivå höjts och att känslan 
av klumpighet försvann (25,26). Genom att bli mer medveten om sin kropp och genom att förbättra 
bland annat hälsa, kondition och rörlighet förbättras personernas utförandekapacitet också i det 
dagliga livet.  
 
När fysiska, kognitiva och mentala symtom påverkar utförandekapaciteten och begränsar ens 
vardagsliv är det bra att träffa personer som är i samma situation som en själv. Det blir då mer 
påtagligt att man inte är ensam i den nya situationen men det kan också vara nyttigt för att byta 
erfarenheter och samtala med personer som upplever samma sak (20,23,27,29). För de personer 
som tidigare har arbetat men inte längre kan det på grund av MS, upplever att de får mycket ledig 
tid. Det kan då vara bra att delta i olika typer av gruppverksamheter. Personer i artiklarna beskriver 
att det mentalt är väldigt stressande att ha så mycket tid över som man får när man slutat arbeta. 
Man har helt plötsligt väldigt mycket tid över och den tiden vill man fylla med något meningsfullt 
(23). 
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Miljö 
Att få dela upplevelsen av sin sjukdom och sina problem med personer i sin sociala miljö var en 
metod som många av deltagarna uppgav hjälpte dem i sin sjukdom (21,22,24,25,26). Detta genom 
att exempelvis kunna utföra aktiviteter tillsammans (25,26). Att kunna göra saker tillsammans med 
personer i den sociala omgivningen gav deltagarna en känsla av att vara värdefull och gjorde att dem 
kom sin familj närmare (21,22). Det bidrog även ihop med interventionen till att deltagarna kunde 
umgås med sin familj men även andra i sin närhet på ett sätt som tidigare hade varit svårt på grund 
av sjukdomen (22,26). Att kommunicera med sin familj var också en faktor som avgjorde om 
personerna klarade av att våga be sin familj om hjälp; Om familjen var öppen och lyssnade var det 
större chans att deltagarna vågade be om hjälp med sina problem (21).  
 
Arbetsterapeuten träffade bland annat chefer för att utbildade dem om sjukdomen vilket gjorde att 
de fick insikt i sjukdomen och om vad den innebar.  Att de drabbade personernas sociala omgivning 
visste vilka förutsättningar de hade gjorde de inte lika begränsade utan istället lättare för dem att 
kunna prestera på jobbet (24). Vissa av deltagarna berättade att de i större utsträckning vågar be om 
hjälp på jobbet än hemma, eftersom deras arbetskamrater får betalt för det men inte deras 
närstående (21). 
 
Några av deltagarna upplevde att den fysiska miljön begränsade utförandet av interventionen. 
Genom att det var trångt i rummet och i omgivningen kunde interventionen inte genomföras fullt ut 
(26). I en av interventionerna där deltagarna skulle använda sig av ett WiiFit som är en tvspelskonsol, 
beskrev vissa att tempot på spelet var för högt och gjorde det svårt för dem att hänga med och att de 
var rädda för att ramla av spelbrädan medan de spelade (26). 
 
Arbetsterapeuten sågs som en stöttande resurs i miljön och som bidrog med hjälp (24,26), men 
upplevdes även ibland vara för på och ansågs behöva lära sig att ta ett steg tillbaka (26). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Utifrån syftet som valdes för studien fanns det två möjliga metoder att använda, antingen en 
kvalitativ intervjustudie eller en litteraturstudie. Eftersom författarna var intresserade av att 
undersöka den forskning som fanns inom området valdes det att göra en litteraturstudie.  
 
Tre olika databaser valdes ut: Cinahl plus with full text, AMED och PubMed. Detta valdes eftersom de 
bland annat hade arbetsterapi som ämnesområde samt att det ansågs relevanta utifrån studiens 
syfte. Samma sökord användes i alla tre databaserna och efter provsökning valdes endast två sökord 
ut. Det kan tyckas vara lite med endast två sökord och nackdelen med det kan vara att träffarna blir 
många och det blir ett stort antal artiklar att gå igenom. Så var dock inte fallet vid dessa sökningar. 
Det genomfördes provsökning med ytterligare sökord men det blev då för begränsat och träffarna 
blev för få. Den sökordskombination som gav flest och mest relevanta träffar var “occupational 
therapy” och “multiple sclerosis”. För att artiklarna skulle innehålla både “multiple sclerosis” och 
“occupational therapy” kombinerades sökningen med AND.  
 
För att kunna välja ut relevanta artiklar utifrån syftet användes inklusionskriterier. Ett av 
inklusionskriterierna var att interventionerna som används i artiklarna skulle utföras av en 
arbetsterapeut. Denna begränsning gjordes för att artiklar som kom upp i sökningen innehöll en 
intervention som bland annat en psykolog utförde men som ändå hade arbetsterapeutisk inriktning. 
Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna fick vara högst tio år gamla och detta för att studera så 
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ny forskning som möjligt. Artiklarna som valdes skulle även ha en kvalitativ metod där deltagarna 
intervjuas av en arbetsterapeut för att få ta del av personernas egna upplevelser av interventionen.  
 
Alla tio artiklar som ingår i studien är kvalitetsgranskade utifrån SBU:s mall för kvalitetsgranskning av 
kvalitativa artiklar (30). Denna granskningsmall användes eftersom den ansågs ta upp de områden 
som var mest relevanta samt att den inte gick för djupt in på varje område utan den var övergripande 
och lätt att hantera. Dock besvarades frågorna med “Ja”, “Nej” eller “Oklart”, vilket ger forskaren ett 
stort tolkningsutrymme och kvaliteten på artiklarna ska därför tolkas med viss försiktighet.  
 
När artiklarna lästes igenom första gången förknippades flera av konsekvenserna som sjukdomen 
resulterar i till beskrivningen i MOHO. Genom att många blev drabbade fysisk försämrades 
utförandekapaciteten vilket i sin tur ledde till att personerna som drabbats inte längre kunde utföra 
sina vanor. När man inte längre kan utföra sina vanor blir viljekraften att försöka återfå 
aktivitetsförmågan påverkad. Allt detta påverkas också av i vilken miljö man befinner sig i. Innan det 
bestämdes att arbetet skulle utgår ifrån just referensramen MOHO gick funderingar kring bland 
annat Canadian Model of Occupational Performane (CMOP) och KAWA-modellen. Båda dessa 
referensramar skulle gå att använda när man arbetar med personer som är drabbade av MS. MOHO 
valdes dock för att dess centrala begrepp gick att följa så tydligt genom resultatet samt att 
arbetsterapeuten utgår från klienten och har det övergripande ansvaret vilket ansågs relevant då det 
var arbetsterapeuter som höll i interventionerna i artiklarna.   
 
Medan artiklarna lästes och materialet som återfanns sorterades in under de olika underrubrikerna 
“vanebildning, utförandekapacitet, viljekraft och miljö” uppstod dock lite problem med att använda 
just MOHO. Beroende på hur resultatet vinklades var det flera områden som skulle kunna höra in 
under två eller ibland flera rubriker. Det upplevdes att de “gick in i varandra” och vid vissa tillfällen 
var svåra att hålla isär. Vid analys av artiklarna var utgångspunkterna MOHO:s centrala begrepp, 
nackdelen med detta kan vara att det missats någon annan intressant infallsvinkel. Eftersom det 
endast fokuserades på fyra kategorier valdes det att inte lägga något fokus på exempelvis 
arbetsterapeutens roll i interventionerna vilken hade kunnat vara intressant att ta upp. För att få 
med även denna aspekt hade författarna kunnat använda ytterligare teoretisk referensram som stöd. 
 
Trots att det fanns viss osäkerhet kring att resultatet hamna under “rätt” underrubrik eller inte så är 
resultatet tillförlitligt. Eftersom de olika delarna av resultatet hör ihop och påverkar varandra så är 
förhoppningen att olika läsare ändå ska få samma helhetsintryck. Resultatet anses ha en 
överförbarhet till personer i liknande situationer. Arbetsterapi möjliggör aktivitetsutförandet genom 
anpassning av aktiviteter samt genom att stärka personernas självkänsla och detta anses kunna 
överföras till andra patientgrupper som drabbats av progressiva sjukdomar för att få en mer 
fungerande vardag.  
 
Artiklarna som studerats innehåller flera olika interventioner som ej kan jämföras med varandra. Det 
positiva med att det är olika interventioner i de flesta artiklar är att vi fått erfarenheter om hur 
personer med MS upplevt flera olika arbetsterapeutiska interventioner. Detta hade det kanske inte 
funnits möjlighet till om studien istället haft en kvantitativ ansats. Ytterligare en aspekt som är 
intressant att belysa är att artiklarna var från flera olika länder, dock var det ingen av artiklarna som 
var ifrån Sverige. Vad kan detta bero på? Kan det vara så att Sverige ligger efter i forskning inom 
detta område? I sådant fall finns det en kunskapslucka inom arbetsterapi som är viktig att ta upp i 
framtida forskning.  
 
Nackdelen med att göra en litteraturstudie utifrån denna studies syfte är att man inte får träffa 
deltagarna och lyssna till deras upplevelser och erfarenheter. Det går inte heller att “gå tillbaka” och 
träffa personerna igen om man funderar eller under över något.  Istället får man lita på att det 
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artiklarna tar upp är det som personerna berättat, vilket det ska vara då det i de flesta artiklar är citat 
från intervjuerna.  
 
Alla artiklar som ingår i studien är etiskt granskade. Även om det inte var någon av artiklarna som 
behandlade känsliga personuppgifter eller utförde någon speciell eller annorlunda intervention så 
anses artiklarna seriösa om de är etiskt granskade. Studiens trovärdighet kan dock ifrågasättas 
eftersom det i vissa artiklar var samma arbetsterapeut som utförde interventionen som också gjorde 
utvärderingen av den. Kan det vara så att resultatet blir överdrivet positivt om det är 
arbetsterapeuten själv som frågar deltagarna hur de upplevt interventionen? Skulle det kunna ha 
blivit ett mer trovärdigt resultat om en oberoende person istället var den som utvärderade 
interventionen?  

Resultatdiskussion 

Vid analys av artiklarna framkom det att arbetsterapi nästan alltid är positivt för personer med MS 
(20,21,22,23,24,25,26,27,28,29). Genom att arbetsterapeuter implementerar interventioner så som 
strategier eller olika typer av gruppverksamheter visade sig ha en positiv inverkan på de drabbade 
personernas liv. Vissa av deltagarna hade dock negativa upplevelser som grundade sig i att de kände 
att feedback inte gjorde dem motiverade utan mer medvetna om sina misstag samt att 
arbetsterapeuten ibland kändes för på (26). Detta upplevdes av vissa personer där interventionen var 
fysisk träning via TV-spel. Istället för att ta feedbacken positivt och genom den motiveras till att 
fortsätta träna tyckte vissa deltagare att feedbacken istället hade en negativ påverkan där de blev 
mer medvetna om sina brister och funktionsnedsättningar. 
  
De fyra centrala begrepp som använts genom hela arbetet kommer här att diskuteras bland annat i 
relation till annan arbetsterapilitteratur samt aktuell forskning.  

 

Viljekraft 
Flera av deltagarna upplevde att de genom arbetsterapeutiska interventioner fick tillbaka sin 
motivation till aktiviteter (21,23,24,25,26,28). Att bli medveten om den egna förmågan och få en 
känsla av att klara av att utföra vissa aktiviteter gjorde att personerna blev mer motiverade till att bli 
ännu bättre. En orsak till att motivationen var hög till att fortsätta utvecklas var att personerna 
upplevde att de då blev mindre beroende av andra (21). Det är svårt att sätta sig in i en sådan 
situation där man är beroende av andra personer i ens omgivning, det är dock fullt förståeligt att 
man vill försöka vara så självständig som möjligt.  
 
En ny studie visar vikten av att arbeta med mål i arbetsterapeutiska interventioner (32). Detta har 
inte lagts så stor vikt vid i artiklarna som inkluderats i studien men denna nya studie visar att det är 
viktigt att personerna själva får vara delaktiga vid uppsättning av mål (32). Att sätta upp mål vid 
interventionerna var inget som togs upp nämnvärt i artiklarna och detta var heller inte något som 
författarna fokuserade på vid analysen. Att sätta upp mål kan vara viktigt eftersom det ger 
personerna en viljekraft och motivation till att försöka uppnå målet. Om arbetsterapeuterna hade 
satt upp mål tillsammans med patienterna i de olika interventionerna kanske det hade synts ett 
snabbare och mer resultat? 
  
En stark tilltro till egna förmågan är viktigt för de personerna som drabbas av MS men som ändå vill 
fortsätta att arbeta. I resultatet beskrivs att en arbetsterapeut kan hjälpa personer att kunna 
fortsätta arbeta genom att ge utbildning om strategier men också informera om vilka rättigheter man 
har på sitt arbete (21,24,27). Detta är även något som tidigare forskning tar upp, att det är värdefullt 
att få prata med en professionell person som var anställd just för detta ändamål och som kan hjälpa 
till med att anpassa bland annat arbetsuppgifter (33).  
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Vanebildning 
Alla personer har olika typer av vanor och roller i sitt liv och drabbas man av en sjukdom är det viktigt 
att försöka bibehålla dessa som man tidigare haft. Att använda strategier för att lära sig ett nytt 
beteendemönster och på så vis anpassa vanor och rutiner till de enklare är något som framkommit i 
artiklarna (21,29). Även tidigare forskning har visat på att anpassning av aktivitet och användandet av 
strategier gör att man lär sig att hantera symtom som bland annat smärta och trötthet som kan 
påverka utförandet av vanor (34). Genom att justera nivån på aktiviteten är det lättare att kunna 
utföra de aktiviteter, vanor och rutiner man haft innan sjukdomen.  
 
I artiklarna beskrev personerna att de haft både positiva och negativa erfarenheter av att identifiera 
sig i nya roller efter dem fått diagnosen MS (24,27). Många personer beskriver att det är viktigt att 
jobba med självkänslan innan andra interventioner implementeras (20,21,24,27), och kanske är det 
detta man missat i fallet där personen hade negativa erfarenheter. Den personen kanske inte har 
accepterat sin nya situation fullt ut och därför tycker det är svårt att etablera en ny identitet (27).  
 
I resultatet beskrivs en gruppverksamhet som gav olika typer av strategier i hemläxa till deltagarna 
(27,29). Genom att träna praktiskt på de olika momenten i sitt hem var det lättare att ta in 
strategierna än om det bara berättats om dem teoretiskt. I en studie beskriver deltagarna att brist på 
balans, trötthet och svaghet är de symtom som stör deras vanor mest (34). De aktiviteter som 
påverkas av detta är bland annat att ta sig upp eller ner för en trappa eller komma in eller ur 
dusch/badkar. Genom enkla arbetsterapeutiska interventioner så som hjälpmedel eller strategier 
skulle dessa deltagare lättare kunna klara av att utföra sina vanor och få en stärkt självkänsla.   

 

Utförandekapacitet 
I artiklarna beskriver personer att det är viktigt att få utbildning om vad sjukdomen och dess symtom 
innebär, framförallt trötthet (21,27). Genom att lära sig om begränsningar som uppstår lär man sig 
att anpassa nivå på aktiviteter till det enklare vilket gör att även kraven på utförandekapaciteten kan 
sänkas. Detta kan bland annat handla om enkla strategier som att dela upp en aktivitet. Tidigare 
studier har visat på liknande resultat, att genom att få utbildning om sjukdomen och dess innebörd är 
det lättare att acceptera sin situation och höja livskvalitet på sin vardag genom att känna att man 
klarar av att utföra aktiviteter (35). 
 
I resultatet framkommer att fysisk aktivitet är positiv för personer som drabbats av MS. Genom att 
träna och röra på sig utvecklas utförandekapaciteten och den fysiska förmågan förbättras. I de 
artiklar som använts i studien var två olika typer av TV-spel de fysiska aktiviteter som togs upp 
(25,26). Fysisk aktivitet har även i tidigare studier visat sig ha mycket positiv effekt för personer med 
MS och där har även aktiviteter som yoga och styrketräning nämnts (35). Detta var dock inget som 
nämndes i någon av artiklarna vid informationssökningen men orsaken till det kan vara att de 
aktiviteterna inte klassas som några arbetsterapeutiska interventioner.  

 

Miljö  
I artiklarna beskrivs det att stöd från familjen och andra personer i ens sociala omgivning upplevdes 
som positivt och bidrog till att ge en större känsla av deltagande och att få känna sig värdefull. 
Tidigare forskning har visat att socialt stöd både kan ge ökat välbefinnande (35) men också förbättra 
fysiska symtom som fatique (36).  Att känna en gemenskap i familjen och kunna delta när 
familjemedlemmar utförde aktiviteter upplevde deltagarna vara en stor förde (25,26). För vissa 
uppstod dock problemet att de inte hade modet att be om hjälp hemma, detta begränsade 
personerna eftersom de då kände sig som en börda för familjen. Vissa personer hade enklare att be 
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om hjälp från någon på arbetet eller någon assistent eller liknande då man visste att de fick betalt för 
bördan (24).   
Genom dessa aspekter kan tydas att den sociala miljön både kan ha positiva och negativa effekter. 
De positiva effekterna var dock övervägande och de negativa var endast någon/några få som nämnde 
(26).  
 
Att arbetsterapeuten upplevdes som en stöttande resurs (24,26) var inget som förvånade författarna 
då det är en del av yrket och forskning visar att personer med MS känner sig tillfredsställda med 
stödet från arbetsterapeuten (37). Samtidigt visar forskning att upplevelsen av tillfredsställelse av 
stödet från arbetsterapeuten och den generella upplevelsen beror på arbetsterapeutens attityd (38). 
Detta var även något som återfanns i en av artiklarna, då några av deltagarna fick en negativ 
upplevelse av arbetsterapeuten då den ansågs att vara för på (26).  
 
Något som inte nämns så mycket om i de artiklar som valts var den fysiska miljön. Detta förvånade 
författarna då de innan sökningarna trott att de arbetsterapeutiska interventionerna för personer 
med MS skulle vara övervägande fysiska och ta upp bland annat olika hjälpmedel som används. 
 

Fortsatt forskning  
I denna studie var syftet att beskriva upplevelsen av arbetsterapi för personer med MS vilket gjorde 
att endast kvalitativa artiklar inkluderades. I framtida forskning inom samma ämnesområde skulle 
det vara intressant att göra ett forskningsprojekt där både kvalitativa och kvantitativa artiklar 
används. På så vis skulle det gå att undersöka dels upplevelsen men också om interventionerna 
statistiskt sett har någon effekt, man får då med båda delar och det vore intressant att ställa dessa 
delar mot varandra i en studie. Det skulle också vara av intresse att studera detta område utifrån en 
annan arbetsterapeutisk teoretisk referensram för att få med andra aspekter.  

Slutsats 
Ett sätt att tänka inom arbetsterapi är att en anpassad aktivitet leder till att personen känner 
motivation och en upplevelse av personlig tillfredsställelse (31). Detta är en implikation för 
arbetsterapipraxis och något som kan tas med från studien. Genom att personer som drabbas av MS, 
eller någon annan progressiv sjukdom, får chans att anpassa sina vardagsaktiviteter så att de känner 
att de klarar av aktiviteterna stärks självkänslan. Att få en stärkt självkänsla kan leda till en mer 
personlig tillfredsställelse. Detta är något som kan vara viktigt att tänka på i arbetslivet, även när man 
möter andra patientgrupper i liknande situationer. 
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Bilaga 2: Artikelmatris 

Nummer Titel Författare Land, 
Årtal 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

16 Learning to 
live with 
multiple 
sclerosis 
cognitive 
impairment 
and how it 
influences 
readiness for 
group 
cognitive 
intervention. 

Brown CL, 
Colbeck M, 
Fogarty D, 
Funk S 

Canada, 
2016 

Att beskriva hur 
deltagandet I en 
grupp med kognitiv 
inriktning påverkar 
den psykologiska 
processen ”att lära 
sig leva med MS”. 

Kvalitativ metod 
med 
fokusgrupper. 

I grupperna kom tre 
teman fram som 
handlade om att lära 
känna sig själv, att 
klara av kognitiva 
förändringar och att 
leva ett förändrat liv. 
Det diskuterades i 
vilken utsträckning 
liknande grupper 
med kognitiva 
interventionsprogram 
skulle gynna personer 
med MS.  

Medel 

17 Factors 
influencing 
the use of 
energy 
conservation 
strategies by 
person with 
multiple 
sclerosis 

Finlayson, 
M 
Holberg, C  

USA, 
2007 

Att undersöka de 
faktorer som 
påverkar 
genomförandet och 
fortsatt användning 
av energisbesparande 
strategier hos 
personer med 
multipel skleros. 

Kvalitativ metod, 
semistrukturerade 
intervjuer.  
 

Tre teman 
identifierades: 
erfarenhet av 
sjukdomen, 
självkänsla samt 
miljöfaktorer. 
Resultaten visar att 
användning av 
energisparande 
strategier inte är 
beroende av någon 
enskild faktor, utan 
på inbördes faktorer. 
  

Medel 



 
 

18 Leisure time 
activities of 
Iranian 
patients with 
multiple 
sclerosis: a 
qualitative 
study 

Hosseini 
SM, Asgari 
A, 
Rassafiani 
M, Yazdani 
F, Mazdeh 
M 

Iran, 
2015 

Att identifiera vilken 
typ av 
fritidsaktiviteter som 
iranska patienter 
med Multipel Skleros 
(MS) har, samt att 
klassificera 
aktiviteterna inom 
den iranska kulturen.  

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 

Sex kategorier 
identifierades: 
psykiska, sociala, 
individuella, 
konst/kulturella, 
utbildning samt 
religiösa. Ur ett 
hälsoperspektiv med 
särskild 
uppmärksamhet på 
aktiviteter som 
människor med olika 
sociokulturell 
bakgrund väljer för 
sin rehabilitering, kan 
hjälpa andra 
vårdgivare att 
skräddarsy rådgivning  

Medel 

19 ”it gave me 
something big 
in my life to 
wonder and 
think about 
which tooks 
over the 
space… and 
not MS”: 
managing 
well-being in 
multiple 
sclerosis 
through art 
making  

Hunt L, 
Nikopoulou-
Smyrni P, 
Reynolds F 

Irland, 
2013 

Att undersöka 
betydelsen av att 
delta i en 
gruppverksamhet 
med konstverk som 
aktivitet för personer 
med Multipel Skleros 
(MS).  

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Deltagarna värderade 
högt att delta i 
gruppverksamhet då 
de bidrog till en 
tillfredsställande 
vardag. Att delta i 
konstgruppen bidrog 
till socialt 
umgänge samt 
möjlighet till lärande.  

Hög 



 
 

20 Staying at 
work and 
living with MS: 
a qualitative 
study of the 
impact of a 
vocational 
rehabilitation 
intervention.  
 

Jellie B, 
Sweetland 
J, Riazi A, 
Cano SJ, 
Playford ED 

England, 
2014 

Att undersöka 
upplevelsen av en 
patientutformad, 
yrkesinriktad 
rehabilitering ledd av 
en arbetsterapeut för 
patienter med 
multipel skleros (MS).  

Kvalitativ studie 
med djup-
intervjuer. 

Interventionen 
värderades högt av 
personer med MS 
som ansåg att de fick 
en större förståelse 
för b.la 
sjukdomsrelaterade, 
arbetsrelaterade och 
faktorer som 
påverkade deras 
förmåga att arbeta. 

Medel 

21 Multiple 
sclerosis 
patients’ 
experiences in 
relation to the 
impact of the 
kinetic virtual 
home-exercise 
programme: a 
qualitative 
study 

Palacios-
Cena D, 
Ortiz-
Gutiereez 
RM, Buesa-
estellez A, 
Galan-del-
rio F, 
Cachon-
perez J, 
Martínez-
Piedrola R 

Spanien, 
2016 

Att undersöka 
erfarenheter från 
patienter med 
multipel skleros som 
utförde ett virtuellt 
hem-
träningsprogram med 
hjälp av Kinect. 

Kvalitativ metod, 
semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor. 
.  

Personerna beskrev 
att de efter 
interventionen kände 
sig mer oberoende 
och att de efter 
användning av Kinect 
upplevde att de 
delade upplevelsen 
av att leva med MS 
med sin familj.  

Medel 



 
 

22 A Qualitative 
Study 
Exploring the 
Usability of 
Nintendo Wii 
Fit among 
Persons with 
Multiple 
Sclerosis. 
 

Plow M, 
Finlayson M 

USA, 
2012 

Att undersöka 
användbarheten av 
Wii Fit för att främja 
fysiskt aktivitet hos 
vuxna med multipel 
skleros. 
 

Kvalitativ pilot 
studie, 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Deltagarna upplevde 
att WiiFit hjälpte att 
bygga självförtroende 
att uppnå mål som 
var relaterade till 
deltagande i 
fritidsaktiviteter och 
ta bort hinder 
associerade med att 
gå till gymmet Vissa 
av deltagarna 
upplevde att 
feedbacken gjorde 
dem medvetna om 
sina brister och 
begränsningar.  

Hög 

23 Understanding 
the lived 
experiece of 
people with 
multiple 
sclerosis and 
dysexecutive 
syndrome 
 

Preston J, 
Ballinger C, 
Gallagher H 

USA, 
2014 

Att öka förståelsen 
för hur 
dysexecutiva 
syndrom påverkar 
dagliga livet för 
personer med MS. 
 

Kvalitativ metod, 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Förändringarna i 
deltagarnas yrkesliv 
bidrog till 
förändringar i roll de 
hade. Det var en 
uppoffring för deras 
personliga identitet 
när de drog sig 
tillbaka från gamla 
roller eller 
uppfattade att de 
misslyckades inom 
existerande roller 
vilket ledde till 
förlorande av 
egenvärde och 
självförtroende.  

Medel 



 
 

24 What do 
people with 
multiple 
sclerosis want 
from an 
occupational 
therapy 
service?  
 

1. Preston J, 
Haslam S, 
Lamont L 

2.  

USA, 
2012 

Att förstå hur 
människor med 
multipel skleros 
upplevde deras lokala 
arbetsterapi och 
identifiera vad de 
skulle vilja ha vid 
framtida hjälp.  

Kvalitativ metod, 
fokusgrupper.  

Resultaten 
utvecklades inom 4 
nyckelteman: 
förståelse för 
arbetsterapi; 
bedömning och 
insatser; hembesök; 
och nivå av stöd. 
Även om arbetsterapi 
till en början inte var 
väl förstått, 
utvecklades 
förståelse med ökad 
användning av 
tjänsterna. 

Medel 

25 Process 
evaluation of 
a self-
management 
cognitive 
program for 
persons with 
multiple 
sclerosis 
 

Finlayson, 
M  
Shevil, E 

USA, 
2008. 

Presentera resultat 
från en 
processutvärdering 
av ett grupp-baserat, 
självhanterat 
kognitivt 
interventionsprogram 
utvecklat för 
personer med MS: 

Fokusgrupper där 
Kvantitativa och 
kvalitativa data 
samlades in. 

Överlag angav 
deltagarna att 
programmet hade 
haft en positiv 
inverkan på deras 
förmåga att hantera 
kognitiva symtom. 
Komponenter som 
bidrog till lyckad 
tillämpning av 
kognitiva 
hanteringsstrategier 
var t. ex öka 
deltagarnas kunskap 
om kognitiva 
förändringar.  

Hög 

 
 



 
 

 


