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Sammanfattning 

Multipel Skleros (MS) är en kronisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Det är 

den vanligaste neurologiska sjukdomen bland unga vuxna. Drygt 1 person av 800 har 

diagnosen MS i Sverige. Symtomen för MS kan vara varierande. Personer med MS lever 

därför med tanken om att deras livssituation kan förändras snabbt, något som kan vara 

påfrestande för den enskilda individen. För att kunna ge bra vård behöver vårdteamet kunskap 

och förståelse om upplevelsen av fysiska och psykiska symtom hos patienten. 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att leva med Multipel Skleros.  

Metod som valdes var litteraturstudie med beskrivande design. Meningsbärande ord ur syftet 

identifierades och därefter genomfördes systematiska sökningar i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycINFO. Manuell sökning genomfördes för att få med ytterligare litteratur. 

Totalt 10 artiklar inkluderades i studien. Artiklarna bearbetades med inspiration av 

innehållsanalys.  

Resultatet med personers uppleveser delades in i åtta kategorier. Dessa kategorier var 

upplevelser av fatigue, upplevelser av oförutsägbarhet, upplevelser av det sociala livet, 

upplevelser av brist på förståelse, upplevelser av isolering, upplevelser av förändrad syn på 

livet, upplevelser av acceptans och upplevelser av att känna hopp.  

Ett liv med MS innebär stora förändringar, detta upplever personer som lever med MS som 

väldigt krävande. De upplever vardagen som oförutsägbar och får planera sina liv kring det. 

För att inte låta sjukdomen ta över, krävs ett accepterande och en omvärdering av vad som är 

viktigt i livet. Personer med MS behöver stöd och förståelse från omgivningen för att lättare 

kunna hantera de svårigheter som sjukdomen bär med sig.  

Nyckelord: Multipel Skleros, känslor, upplevelser.  
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Inledning 
Multipel Skleros (MS) är den vanligaste neurologiska sjukdomen bland unga vuxna. I Sverige 

är MS den främsta orsaken till rörelsehinder hos unga vuxna. Prevalensen varierar globalt och 

i de nordiska länderna är den hög (Fagius & Aquilonius, 2006). Drygt 1 person av 800 har 

diagnosen MS i Sverige (Fagius., Andersen., Hillert., Olsson & Sandberg, 2007). 

1. Bakgrund 

1.1 Historik 
Under 1800-talet började läkare få en klarare bild över hur nervsystemet är uppbyggt. På 

sjukhuset Salpêtrière i Paris fanns vid den tiden många patienter med neurologiska sjukdomar 

samlade. Kunskapen om patienternas olika neurologiska symtom ökade läkarnas förståelse 

och de kunde lättare koppla ihop symtom med varandra och identifiera enskilda sjukdomar. 

Jean-Martin Charcot, neurolog verksam i Paris under 1800-talet är den som främst förknippas 

med upptäckten av MS. Genom obduktioner fann han ett samband mellan små hårda ärr 

(plack) i hjärna och ryggmärg med olika återkommande neurologiska symtom. Hans 

detaljerade beskrivning av olika yttringar av MS står sig fortfarande (Fagius et al., 2007).  

1.2 Multipel Skleros 
MS debuterar ofta i 20-40 års ålder och drabbar dubbelt så många kvinnor än män (Isaksson, 

2007). Multipel Skleros kan översättas med många ärrhärdar. Det är en kronisk neurologisk 

sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. I dagsläget finns det kunskap om hur 

sjukdomen utvecklas, vilka delar av nervsystemet som drabbas och till viss del hur skadorna 

uppstår, men fortfarande vet forskare inte varför personer drabbas av MS (Fagius et al., 2007). 

Även om orsaken till sjukdomen är oklar tror forskare att det är ett samspel mellan ärftlighet 

och miljö (Isaksson, 2007). Exempel på sådana faktorer i miljön är stress, virus, kost och 

klimat.  

 

MS är en autoimmun sjukdom, det innebär att immunförsvaret ser kroppens egna strukturer 

som främmande och angriper dem. Vid MS är det celler i hjärnan och ryggmärgen som 

angrips så att små inflammationer och skador uppstår. Skadorna som uppkommer i samband 

med inflammationerna leder till fysiska och psykiska problem. Det finns inget botemedel men 

däremot finns det olika typer av bromsmediciner som påverkar sjukdomsförloppet (Fagius et 

al., 2007).   

 

Det finns fyra olika typer av MS. Den vanligaste, ca 85 % är skovvis fortlöpande MS. Den 

börjar med akuta symtom som kvarstår i mer än 48 timmar (Barker, 2002).  

1.2.1 Symtom 

De inflammatoriska episoderna ger upphov till många symtom. Eftersom skador kan uppträda 

nästan var som helst i det centrala nervsystemet kan symtomen därför bli väldigt varierande 

hos personer med MS. Därför är sjukdomsförloppet svårt att förutsäga. Det finns vissa delar 

som drabbas oftare än andra och därför blir en del symtom vanligare. Några av de vanligaste 

symtomen som kan förekomma vid MS är förlamningar, spasticitet, koordinations- och 

balansstörningar, känselnedsättning, synstörning artikulationssvårigheter, urinblåsestörning, 

sexuell funktionsnedsättning, trötthet, nedsatt intellektuell förmåga, värmeintolerans och 

kognitiva problem (Fagius & Aquilonius, 2006).  
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1.3 Personcentrerad omvårdnad 
Både nationellt och internationellt har begreppet personcentrerad vård vuxit fram som 

en beskrivning av god omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad är en strävan efter att se hela 

personen. Det innebär att det är lika viktigt att se de andliga, existentiella, sociala, psykiska 

behoven så väl som de fysiska behoven. När en person drabbas av sjukdom kan det beskrivas 

som ett hot mot hela individen. Det kan bero på att sjukdomen kan öka avståndet mellan vad 

en person vill göra och vad han/hon faktiskt kan göra. När en kropp fungerar som vanligt 

reflekterar personer sällan över den, men vid sjukdom tvingas personer leva med 

begränsningar på grund av en sviktande kropp och det kan leda till att de blir beroende av 

andra (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 
Idag finns det inga krav på att sjuksköterskor som arbetar med patienter med MS ska ha en 

särskild akademisk utbildning. Sveriges MS-sjuksköterskeförening (SMSF) lyfter däremot 

fram egenskaper som en sjuksköterska som arbetar med MS bör ha. En av de egenskaperna är 

att sjuksköterskan bör ha kunskap om MS som sjukdom och de olika symtomen som påverkar 

patientens livssituation.  

 

Personer med MS lever ständigt med tanken om att deras livssituation kan förändras snabbt, 

det ställer krav på dem att kunna hantera vardagens kända och okända svårigheter. Därför 

spelar stödet från sjukvården en stor roll för hur personen hanterar sin sjukdom. För 

sjuksköterskan  innebär det att ha kunskap om fysiska och psykiska problem som kan uppstå 

och ta hänsyn till dem, för att utföra bästa möjliga omvårdnad (Gottberg & Myr, 2008).  

1.4 Problemformulering 
För de som jobbar inom sjukvården kan det vara lättare att se fysiska symtom hos en person 

med MS än att kunna förstå hur en person upplever sin sjukdom och alla förändringar den bär 

med sig. Sjukvården behöver få mer insikt i hur personer med MS upplever hur det är att leva 

med sin sjukdom för att kunna möta deras behov. 

2. Syfte 
Beskriva personers upplevelser av att leva med MS. 

3. Metod 
En litteraturstude med beskrivande design gjordes. Där systematiska sökningar gjorts för att få 

fram relevant litteratur.(Forsberg & Wengström, 2008).  

3.1 Sökstrategi 
En systematisk sökning gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO för att få fram 

all forskning inom ämnet. De är breda databaser som täcker stora delar inom 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström., 2008). De meningsbärande orden som 

identifierades i syftet var Multipel Skleros och upplevelser. Databasen MeSH användes för att 

få fram synonymer, korrekta ämnesord och för att översätta ämnesorden till engelska. I Cinahl 

användes CINAHL Headings för att få fram just deras specifika ämnesord. Då blev orden: 

Multiple Sclerosis, emotions, life experiences, perception och attitude to illness. I PubMed 

användes MeSH ämnesord. Dessa var: Multiple Sclerosis, emotions, life change events, 

perception och attitude. I databasen PsycINFO användes thesaurus, för att få fram de korrekta 

sökorden: Multiple Sclerosis, emotions, life experiences och attitudes. I de olika databaserna 

gjordes först en sökning med ordet Multiple Sclerosis, sedan kombinerades Multiple Sclerosis 
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med de Booleska söktermerna AND och OR mellan de andra sökorden (se bilaga 1). De 

Booleska termerna hjälper enligt Willman, Stolz och Bahtsevani (2011) forskaren att få med 

så mycket av den relevanta litteraturen som möjligt, samtidigt som den hjälper till att 

specificera sökningen. Sökningen begränsades genom att artiklarna skulle vara vetenskapligt 

granskade, skrivna på engelska och svenska samt att artiklarna skulle vara publicerade från år 

2000 till 2012. I PubMed gjordes ytterligare en begränsning, artiklarna skulle vara 

publicerade i Nursing Journals.  

3.2 Urval 
Första urvalet gjordes genom att artikeltitlarna lästes igenom på samtliga sökresultat. Artiklar 

med titlar som inte visade att studien undersökt personer med MS exkluderades. 

Därefter gjordes andra urvalet, då artiklarnas sammanfattningar lästes. Artiklar som 

exkluderades i det här steget var de som beskrev upplevelser av anhöriga eller 

sjukvårdspersonal.  

I tredje urvalet inkluderades artiklar för granskning. Artiklarna lästes i sin helhet. De artiklar 

som inkluderades var de som beskrev personers upplevelser av att leva med MS. 

Artiklar som exkluderades var de som endast berörde upplevelser innan- och vid 

diagnostillfället samt artiklar där de undersökte upplevelser av MS i jämförelse till något 

annat (träning, medicinering, olika behandlingmetoder).   

Flera artiklar förekom i samtliga databaser, dessa artiklar redovisas bara en gång (se bilaga 1).  

3.3 Manuell sökning 
En manuell sökning genomfördes enligt Forsberg och Wengström (2008) för att hitta 

ytterligare artiklar som kunde vara relevanta för studien. Referenser på inkluderade artiklar 

lästes igenom, vilket resulterade i ytterligare en artikel som inkluderades i studien 

(Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoody, 2008).   

 3.4 Bearbetning och analys 
Med hjälp av granskningsmall (Forsberg & Wengström, 2008) värderades artiklarna, detta för 

att försäkra sig om att de inkluderade artiklarna var av god vetenskaplig kvalitet. Författarna 

till den här litteraturstudien inspirerades av innehållsanalys när de bearbetade materialet (Poilt 

& Beck, 2008). Artiklarna lästes i sin helhet var för sig. Efter det träffades författarna för att 

diskutera det som de kommit fram till. Därefter gjordes en översättning och sammanfattning 

av artiklarnas resultatdel. Mönster som återkom i olika artiklar, i det här fallet känslor och 

upplevelser skrevs ned på post-it lappar och delades in i olika kategorier. Under analysens 

gång återgick författarna tillbaka till artiklarna. Syftet skrevs ned och sattes upp på väggen 

som en påminnelse till författarna.  

3.5 Etiskt övervägande 
Kriterier för de artiklar som inkluderades i studien var att de skulle vara etiskt granskade och 

godkända av en etisk kommitté eller diskuterats av forskaren i artikeln. Deltagarna skulle vara 

informerade innan studien påbörjades, skrivit på informerat samtycke och vara medvetna om 

att de när som helst under studiens gång kunde avbryta sin medverkan utan någon förklaring 

(Forsberg & Wengström, 2008).  
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4. Resultat 

Upplevelserna hos personer med MS presenteras i nedanstående figur. 

Kategorier Subkategorier 

Upplevelser av en 

överväldigande trötthet 

- 

Upplevelser av oförutsägbarhet - 

Sjukdomens påverkan på det 

sociala livet 

- Upplevelser av familj och vänner 

- Upplevelser av brist på förståelse 

- Upplevelser av isolering 

Hantering - Upplevelser av förändrad syn på 

livet 

- Upplevelser av acceptans 

- Upplevelser av att känna hopp 

 

 Figur 1. Personers upplevelser i kategorier med tillhörande subkategorier 

 

4.1 Upplevelser av en överväldigande trötthet 
Fatigue var en central upplevelse hos personer med MS (Finlayson,Van Denend & DalMonte, 

2005; Isaksson & Ahlström, 2008; Malcomson et al., 2008; Olsson, Lexell & Söderberg, 

2004; 2008). Att leva med fatigue ansågs vara ett hinder för personerna, det begränsade deras 

möjligheter att kunna leva som förut (Isaksson & Ahlström, 2008; Malcomson et al., 2008; 

Olsson et al., 2004; 2008). De upplevde att det var svårt att beskriva tröttheten, det var inte 

samma trötthetskänsla som de hade känt innan de fick MS. Känslan av fatigue var för många 

alltid närvarande och gick oftast inte bort vid vila eller sömn (Olsson et al., 2004). Personer 

upplevde att hela kroppen var utmattad, vilket gjorde att de hade svårt att tänka klart (Barker-

Collo, Cartwright & Read, 2006; Olsson et al., 2004; 2008). De hade svårt att medverka i 

konversationer med fler än en person, eftersom de hade svårt att koncentrera sig (Olsson et 

al., 2004). Många beskrev att de fick planera sina liv kring sin trötthet för att spara kraft och 

energi (Malcomson et al., 2008; Olsson et al., 2004; 2008). Tröttheten kunde resultera i att de 

inte längre kunde styra över sina kroppar. Armarna bara hängde och muskulaturen orkade inte 

hålla dem uppe (Olsson et al., 2004; 2008). De fick känslan av att deras kropp ägde dem och 

att de fick anpassa sig efter den (Olsson et al., 2004).  

4.2 Upplevelser av oförutsägbarhet 
Det oförutsägbara i sjukdomens natur upplevdes som en av de största utmaningarna 

(Finlayson et al., 2005; Malcomson et al., 2008). Personer tyckte att det var svårt att planera 

inför framtiden (Barker-Collo et al., 2006; Isaksson & Ahlström, 2008; Malcomson et al., 

2008; Morita & Suzuki, 2012; Olsson et al., 2008). De upplevde en förlust av mening på 

grund av en oviss framtid (Moriya & Suzuki, 2012). De reflekterade över det oförutsägbara 
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associerat med att ha en sjukdom med så mycket variation på symtom. Många kände 

hopplöshet till det faktum att symtomen inte går att undvika eller förutsäga (Barker-Collo et 

al., 2006). Personer var rädda för att tänka på hur framtiden skulle bli (Finlayson et al., 2005; 

Olsson et al., 2008), rädsla över att i framtiden inte kunna ta hand om sig själva förekom hos 

personer. 

I never know when I’ll have another bad bit or what it will be like. It’s like every night I go to bed and 

wonder if I will be able to walk or talk or see when I wake up. It is so scary, the uncertainty, the 

always being afraid. Not knowing when or what was going to happen. It’s like being locked away by 

the being afraid. (Barker-Collo et al., 2006, s. 439). 

4.3 Sjukdomens påverkan på det sociala livet 

4.3.1 Upplevelser av familj och vänner 

Deltagarna upplevde förändrade livsroller, ofta med rädslor för hur det påverkade deras 

partner (Barker-Collo et al., 2006). Personer beklagade sig över att de inte kunde behålla sin 

tidigare roll i familjen (Moriya & Suzuki, 2011).  

We have really had to swap roles. I stay at home and hold down the fort and my wife works. I think 

she is okay with this. I can’t imagine what we would do if we both stayed home; it would be too hard 

financially, and I think that she likes to have some time on her own for her own life that isn’t affected 

by the MS. (Barker-Collo et al., 2006, s.439). 

Oro över att bli en belastning för familjen var en central känsla (Douglas., Windsor & Wollin, 

2008; Moriya & Suzuki, 2011; Olsson., Lexell & Söderberg, 2004). Deltagarna upplevde att 

de var beroende av andra för att utföra vardagliga sysslor som de hade velat klara själva 

(Olsson et al., 2008). Personer kände att de inte längre fungerade självständigt i samhället 

(Moriya & Suzuki, 2011). De upplevde ett behov av att be om hjälp (Olsson et al., 2008), 

samtidigt som det kändes jobbigt att acceptera hjälpen (Isaksson & Ahlström, 2008).  En del 

upplevde att de inte längre orkade delta i familjeaktiviteter (Douglas., Windsor & Wollin, 

2008; Olsson et al., 2004). Det medförde känslor av skuld och misslyckande. Det kändes som 

att hela familjen fick lida på grund av dem (Olsson et al., 2008). Att planera saker med andra 

blev svårare eftersom de inte visste om de skulle orka fullfölja (Moriya & Suzuki, 2011; 

Olsson et al., 2004). Några upplevde att smärta kontrollerade deras vardag, det påverkade 

deras förmåga att delta i olika aktiviteter (Douglas et al., 2008). Deltagarna upplevde att det 

krävdes en större ansträngning av dem för att bibehålla det sociala livet (Malcomson et al., 

2008).  

4.3.2 Upplevelser av brist på förståelse  

En central känsla för personer med MS var att det var svårt för andra människor att förstå hur 

de upplevde sina symtom (Douglas et al., 2008; Isaksson & Ahlström, 2008; Olsson et al., 

2004; 2008). Några personer berättade att de ofta blev missuppfattade och kände att de inte 

blev tagna på allvar. En del av dem upplevde kronisk smärta, de trodde att det kunde vara 

svårt för andra att förstå, eftersom smärta oftast inte är något som syns på utsidan ”I feel it’s 

very frustrating because other people can’t see it, you know, ”What’s wrong with you? You 

look all right” (Douglas et al., 2008, s 163). Några uttryckte att det var svårt att berätta för 

andra om sin sjukdom, eftersom de tyckte att det var jobbigt att uppleva deras reaktioner. 

It has been really hard to tell people. I mean, people can be really weird about these things, worried 

that they could catch it or something. So it is hard to know who to tell, and who not to tell. I think I am 

starting to just tell everyone, that way, if they don’t like it, who needs them (Barker-Collo et al., 2006, 

S. 439). 
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Deltagarna upplevde att deras familj och vänner saknade kunskap och förståelse om MS, 

vilket gjorde att de inte fick något bra stöd av dem. De kände sig uteslutna på jobbet, på grund 

av att deras kollegor hade svårt att sätta sig in i deras situation (Isaksson & Ahlström, 2008).  

4.3.3 Upplevelser av isolering 

Sjukdomen medförde en känsla av ensamhet (Barker-Collo et al., 2006; Douglas et al., 2008; 

Finlayson et al., 2005; Olsson et al., 2008). ”It can be a very loneley disease” (Finlayson et 

al., 2005, s. 121). Några upplevde att deras relationer med familj och vänner blev mer 

avlägsen, då de själva avvek från aktiviteter på grund av sin smärta (Douglas et al., 2008). 

Andra upplevde att de blev uteslutna från aktiviteter på grund av deras handikapp (Isaksson & 

Ahlström, 2008). En känsla av att de blev ignorerade av andra förekom hos vissa och de 

upplevde att människor i deras omgivning undvek att tala med dem. Vänner tog avstånd och 

det gjorde att de kände sig sårade (Olsson et al., 2008). En del uppgav att deras vänner inte 

kontaktade dem längre, det var som att de hade försvunnit.  

Friends didn’t get in touch anymore. It’s a bit tough. In the beginning I sat ringing them up but now I 

don’t bother. If they’re not going to ring me, I shan’t bother to ring them either. A lot of them have 

starting to avoid me just because I’m ill. They’re quite simply afraid. (Isaksson & Ahlström, 2008, S. 

183). 

4.4 Hantering 

4.4.1Upplevelser av förändrad syn på livet 

Deltagarna kände att de hade fått prioritera om i livet (Barker-Collo et al., 2006). Många 

beskrev hur MS-diagnosen hade förändrat deras liv drastiskt, med svårigheter de aldrig hade 

kunnat föreställa sig (Flemming Courts, Buchanan & Werstlein, 2004). En del tvekade nu 

inför tidigare planer om att skapa en familj. En kvinna gav upp sina drömmar om att skaffa 

barn, dels för att hon inte ville ta paus i sin behandling och dels för att hon var rädd att barnet 

skulle ärva hennes sjukdom (Moriya & Suzuki, 2012). Några av deltagarna beskrev en daglig 

kamp för att kunna behålla någon slags normalitet i livet. De ansåg att det var viktigt att känna 

att de hade kontroll, genom att göra aktiva val lät de inte sjukdomen ta över deras liv “My 

belive is that I have MS. MS dosen’t have me” (Flemming Courts et al., 2004, s. 45). Personer 

upplevde en obalans i humöret. De kände sig arga, ledsna och frustrerade över sina förluster 

(Isaksson & Ahlström, 2008). Även om MS framkallade negativa känslor, så beskrev  

deltagarna att en positiv attityd och inställning var grundläggande för att kunna hantera 

sjukdomen (Dennison et al., 2010; Malcomson et al., 2008). Många beskrev att de använde 

sig av humor, det gjorde vardagen lättare (Isaksson & Ahlström., 2008; Malcomson et al., 

2008).  

You have to get into a different mindset, take everyday at a time. You can’t give into it; you have to 

fight it kicking and screaming, don’t give in. You definitely need a sense of humour. You need to give 

yourself a shake (Malcomson et al., 2008, s. 669). 

Deltagare beskrev att trots sjukdomen kunde de känna sig tacksamma över allt de hade och 

saker de fortfarande kunde göra (Isaksson & Ahlström., 2008). ”It gives you the ability to 

appreciate even more those things you’re able to do” (Finlayson et al., 2005, s. 121). 

4.4.2 Upplevelser av acceptans 

Att acceptera MS var för deltagarna något mycket krävande (Isaksson & Ahlström, 2008). 

Men de beskrev ändå ett stort behov av att acceptera sjukdomen. De fann inte något annat att 

göra än att lära sig leva med den. 
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I believe that the key to accepting your illness is what is really important… with a lot of grief… I have lost a part 

of my health… Others might lose a close relative or a husband or a wife. But you have to think… instead of 

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

order to manage it?... It’s just that everything you are going to do takes planning. (Olsson et al, 2008, s. 423). 

Deltagarna upplevde att de fick acceptera att det förekom både bra och dåliga dagar. En 

kvinna uttryckte att det inte bara var en utmaning att behöva leva med det faktum att det 

förekom både bra och dåliga dagar, utan även svårigheten att acceptera att hon behövde 

använda rullstol på de dåliga dagarna (Malcomson et al., 2008). Personer beskrev att de hade 

svårt att acceptera sina behov av hjälpmedel, eftersom det ansågs vara en symbol som de inte 

ville identifiera sig med. Ett hjälpmedel var för många förknippat med inaktiverade, gamla 

och oförmögna människor. Med tiden beskrev en del av deltagarna att de nådde till en punkt 

då MS existerade parallellt med en accepterad livskvalitet och känslomässigt välbefinnande 

(Dennison et al., 2010).   

4.4.3 Upplevelser av att känna hopp 

Även om många hade erfarit förluster hade de hopp inför framtiden, hopp om att de skulle 

kunna leva ett normalt liv trots sin MS (Isaksson & Ahlström, 2008). En del hoppades på att 

sjukdomen inte skulle bli värre. Några hade även hopp om att sjukdomen skulle kunna botas, 

det fick dem att vända sig till alternativ medicin då sjukvården inte gav dem något hopp om 

det (Olsson et al, 2008). Deltagarna upplevde att hoppet hjälpte dem att handskas bättre med 

sjukdomen. Många placerade sin tro till forskning och höll sig uppdaterade med den senaste 

informationen om MS-behandlingar. De ansträngde sig för att inte förlora hoppet och för att 

behålla det hopp de hade inom sig.   
 

There´s the worry, but at the same time I think there´s a bit more hope than there was. They´re making so many 

advances in research, you quite often hear about some new finding or other. You say to yourself that 10 years 

from now they may have found a cure (Isaksson & Ahlström, 2008, s. 186). 

 

Resultatsyntes 

Den här litteraturstudien ger en inblick i upplevelsen av hur det är att leva med 

konsekvenserna av MS. Väldigt många upplever fatigue, vilket leder till begränsningar i 

vardagen. Varje dag är oförutsägbar och en person med MS står hela tiden inför nya 

utmaningar. Det som en person med MS klarat av att göra ena dagen, är inte alls säkert att 

hon/han kommer att klara av nästa dag.  Det ställer stora krav på en person med MS för att 

hon/han ska klara av att hantera alla dessa förändringar. Det sociala livet förändras och många 

upplever att de blir isolerade från omvärlden. Dels för att sjukdomen gör att de inte orkar delta 

i sociala aktiviteter och dels för att andra tar avstånd. Många upplever att personer i deras 

omgivning har svårt att förstå dem, då symtom inte alltid är synliga för andra. Resultatet visar 

att personer får en förändrad livssyn. De upplever att acceptans av sin sjukdom är nyckeln till 

att kunna gå vidare och se nya möjligheter i livet. För en del var det viktigt att ha kvar hopp 

inför framtiden.  

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Litteraturstudien gjordes för att sammanställa redan existerande forskning om personers 

upplevelser av att leva med MS. Ett av de meningsbärande orden som identifierats i syftet var 

experience. Ordet fanns inte som ämnesord i varken MESH, Cinahl Headings eller Thesaurus. 

Istället för experience lämnade databaserna förslag på andra ord som var lämpade att använda 
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som alternativ. För att få fram alla artiklar som berörde ämnet, sökte författarna efter fler ord 

som kunde beskriva personers upplevelser. De orden blev perception, emotions och attitude. 

Sökningarna resulterade i nio stycken artiklar.  

I Cinahl begränsades sökningen genom kravet att alla artiklar skulle vara vetenskapligt 

granskade. Det gjordes för försäkran om att artiklarna var av tillräckligt hög standard. I 

PubMed gjordes begränsningen att artiklarna skulle vara publicerade i Nursing Journals. Det 

gjordes för att begränsa ett stort sökresultat som innefattade många irrelevanta artiklar. 

Författarna till den här litteraturstudien är medvetna om att det ökar risken för att relevanta 

artiklar inte inkluderats, då litteraturstudien innefattar artiklar från andra databaser som är 

publicerade i andra tidsskrifter. 

Författarna begränsade sökningen i alla databaser till att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska och svenska, på grund av bristfälliga kunskaper inom andra språk. Det medförde en 

risk att relevanta artiklar inte inkluderades i studien.  

Sökningen resulterade i både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Ingen av de kvantitativa 

artiklarna beskrev upplevelser, utan att sätta upplevelsen i relation med något annat fenomen 

så som träning eller olika läkemedel och därför inkluderades ingen av dem. Den här 

litteraturstudien innefattar tio artiklar, nio av dem är kvalitativa och i den tionde har forskarna 

använt sig av både kvalitativ och kvantitativ metod. I det här arbetet används endast den 

kvalitativa delen, då den kvantitativa delen innefattar jämförelser av positiva och negativa 

aspekter med fysisk förmåga, socialt stöd och mental hälsa. Författarna till den här studien var 

endast intresserade av upplevelserna. Att litteraturstudien endast innefattar kvalitativa artiklar 

ser författarna inte som ett problem eftersom i den kvalitativa ansatsen ligger fokus på att 

tolka och förstå personers subjektiva upplevelser av sin omvärld (Forsberg & Wengström, 

2008). De inklusionskriterier författarna tillämpade var att studien bara skulle innefatta 

personer med MS, eftersom det var deras upplevelser som författarna valt att studera. De 

artiklar som endast berörde upplevelser innan- och vid diagnostillfället exkluderades. 

Författarna valde att exkludera dessa artiklar, på grund av att personer som inte blivit 

diagnostiserade eller precis fått sin diagnos inte har levt med vetskapen om sin sjukdom. 

Artiklar där de undersökte jämförelser mellan MS och något annat, till exempel träning 

exkluderades, då författarna enbart var intresserade av MS. Artiklar som beskrev upplevelsen 

av att vara anhörig eller vårdare till en person med MS exkluderades eftersom författarna 

endast var intresserade av personer med MS och deras upplevelser av att leva med sin 

sjukdom. 

 I litteraturstudien inkluderades två artiklar av Olsson et al, (2004); (2008). Författarna tror att 

de har använt sig av samma studiegrupp, då beskrivningen av studiedeltagarna är 

överensstämmande. Det kan därför finnas en risk att resultatet påverkats då upplevelser av 

samma studiedeltagare har undersökts. Författarna av den här litteraturstudien valde ändå att 

inkludera dessa artiklar eftersom studierna hade olika syften.  

I Olsson et al, (2004); (2008) har det bara inkluderats kvinnliga studiedeltagare. Även i de 

övriga artiklarna författarna valt att inkludera i studien är majoriteten kvinnor. Författarna tror 

att detta beror på att det är dubbelt så många kvinnor i jämförelse med män som drabbas av 

MS. Det leder till att det kan vara svårt att finna relevans för  upplevelser hos män.  

Bearbetning och analys genomfördes med inspiration av innehållsanalys för att hitta mönster 

och återkommande teman (Polit & Beck, 2008). Innehållsanalys var till fördel då resultaten 

kunde sammanställas på ett strukturerat sätt för att beskriva eller tolka meningsbärande 

enheter samt tydliggöra mönster och skillnader. Då tolkningar gjordes fanns risken att 
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författarna undermedvetet blev påverkade av egna förväntningar och uppfattningar. Därför var 

författarna medvetna om detta under litteraturstudiens gång.  

 

När författarna sökte efter artiklar som de kunde använda sig av för att styrka sitt resultat, 

genomfördes fritextsökningar. Den sökningen resulterade i fler intressanta artiklar som ansågs 

svarade till syftet. Ingen av dessa artiklar återfanns i den ursprungliga sökningen, därför 

kunde ingen av dessa artiklar inkluderas i resultatet.  

5.2 Resultatdiskussion 
Det finns återkommande symtom för MS beskrivet i litteraturen (Barker, 2002; Fagius & 

Aquilonius, 2006 & Fagius et al., 2007). Därför uppmärksammade författarna av 

litteraturstudien det faktum att resultatet inte visade mer upplevelser av olika symtom. 

Resultatet av litteraturstudien visar att många personer med MS upplever fatigue, vilket styrks 

av Fagius et al. (2007) som skriver att trötthet är ett oerhört vanligt symtom hos personer med 

MS. Författarna reflekterade över om fatigue kan vara det vanligast förekommande symtomet, 

då det var de enda symtomet som återkom i nästan alla artiklar. Costello och Harris. (2003) 

bekräftar detta genom att beskriva fatigue som det mest förekommande symtomet, vilket ca 

70-90% drabbas av. I litteraturstudien framkom det att fatigue innebär stora hinder i vardagen, 

detta styrks av Tartaglia et al. (2005) och Crayton och Rossman (2006) som skriver att många 

personer med MS anser att fatigue är det mest funktionsnedsättande symtomet. 

Litteraturstudien visar också att fatigue påverkar förmågan att medverka i konversationer, på 

grund av att de har svårt att fokusera. Flesner, Ek och Söderhamn (2003) styrker detta genom 

att beskriva att kognitiva funktioner hos en person med MS påverkas, uppmärksamhet och 

koncentration minskar. Litteraturstudien visar att det är svårt för många att beskriva sin 

trötthet. Det tas även upp i Fagius et al. (2007). De skriver att det är svårt för flertalet personer 

med MS att förklara trötthetskänslan som uppstår. 

Litteraturstudien visar att vissa deltagare upplever att personer i deras närhet saknar förståelse 

för deras situation, vilket leder till att de inte känner något stöd från dem. Litteraturstudien 

visar att det är viktigt för personer med MS att familjen förstår dem, det gör vardagen lättare 

och de känner välbefinnande. Enligt Gottberg och Myr (2008) och Kirkpatrick Pinson, Ottens 

och Fisher (2009) är stödet från omgivningen grundläggande för hur en person hanterar sin 

sjukdom. Författarna till den här studien reflekterar över att det kan vara svårt för anhöriga att 

förstå och ge bra stöd, när personerna med MS har svårt att förklara hur de upplever sina 

symtom. Författarna ser att det här är ett återkommande problem som genomsyrar hela 

studien. Litteraturstudien visar även att en del upplever att det är svårt att tala om sin 

sjukdom, de känner rädsla för hur andra ska reagera. Heiskanen, Vickrey och Pietilä (2009) 

skriver att sjukvårdspersonal saknar förmågan att uppmuntra patienter till att diskutera 

sjukdomen med andra. Författarna till den här litteraturstudien ser ett samband mellan de här 

två studierna och anser att sjukvården bör bli bättre på att uppmuntra personer med MS att 

våga tala om sin sjukdom. 

I litteraturstudien framkommer det att många är oroliga för att de ska bli en belastning för 

familjen. Enligt Fagius et al. (2007) kan hela familjen utsättas för påfrestningar relaterade till 

sjukdomen. Det är viktigt att uppmärksamma att även anhöriga till personer med MS påverkas 

av sjukdomen och allt den bär med sig. Den övriga familjen utsätts ofta för en stor 

arbetsbörda (Hillert, 2000). Därför bör personal inom sjukvården se till hela familjens behov 

av stöd. Författarna tror att om hela familjen får mer stöd, så kan den oro som personerna med 

MS beskriver om att bli en en belastning för familjen minska. Inom personcentrerad 

omvårdnad ses inte vården endast som individuell eller individfokusserad, eftersom personen 

inte enbart är en individ utan även existerar i ett socialt sammanhang med sina närstående, sin 
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partner eller andra som har betydelse för dem. Dessa ingår också i begreppet personcentrerad 

vård, eftersom sjukdom sällan endast påverkar den enskilde individen utan även hela det 

sociala nätverket(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Författarna observerar att acceptans är betydelsefullt för personer med MS. Enligt Pakenham 

och Fleming (2011) är acceptans en viktig faktor i processen att anpassa sig till MS, eftersom 

sjukdomen inte kan botas. Evers et al. (2001) beskriver acceptans som ett erkännande av 

behovet till att anpassa sig till en kronisk sjukdom. De skriver även att forskning visar en 

positiv relation mellan acceptans till sin sjukdom och hälsa/välbefinnande.  

I litteraturstudien framkommer det att personer når till en punkt då sjukdomen existerar 

parallellt med accepterad livskvalité. I en annan studie av McCracken och Eccleston (2003) 

beskrivs liknande synsätt, där personer istället för att konstant söka efter lösningar till sina 

fysiska besvär uppmärksammar positiva aspekter i livet. Författarna ser ett samband mellan 

acceptans av sin sjukdom och en förändrad syn på livet. Acceptans är viktigt för att kunna gå 

vidare och se nya möjligheter.   

Den osäkerhet som MS bär med sig, har sin grund i flera aspekter. Bland annat det 

oförutsägbara i sjukdomens progression och variation i funktionell nivå, förändringar i 

betydande relationer och planer inför framtiden Mishel och Braden (1988, refererad i 

Wineman, Schwetz, Goodkin & Rudic, 1996, s. 53). Författarna ser att dessa aspekter 

stämmer överens med de upplevelser som litteraturstudien presenterar. Att prognosen för MS 

är oförutsägbar är ingen ny information men att förstå vad det innebär för en person som lever 

i det oförutsägbara tror författarna kan vara svårt för många. Författarna ser att det är något 

som påverkar många delar av en persons liv och det lyser igenom i flera delar av resultatet.  

Även fast MS är en obotlig sjukdom, visade resultatet att en del personer upplevde hopp om 

att sjukdomen skulle kunna botas. Kirkpatrick Pinson el al. (2009) skriver att personer 

upplevde hopp om botemedel eller ett medicinskt genombrott. De skriver att även om 

personer tror att botemedel för sjukdomen inte går att få fram, finns det fortfarande hopp hos 

dem om att forskare ska få fram bättre medicinska hjälpmedel. Litteraturstudien visar även att 

det finns hopp hos personer att kunna fortsätta leva ett normalt liv trots sin sjukdom. Det 

styrks av Kirkpatrick Pinson el al. (2009) som skriver att personer upplevde hopp om att de 

skulle kunna fortsätta att leva med sin fysiska kapacitet och uthärda kampen mot MS.  

5.3 Slutsatser 
Ett liv med MS innebär livsomfattande förändringar som gör varje dag oförutsägbar. Med 

tanke på att utvecklingen av sjukdomen är så varierande från person till person blir varje 

upplevelse av att leva med MS unik. Även om varje upplevelse är unik innebär sjukdomen en 

daglig kamp gentemot de omställningar MS bär med sig. Litteraturstudien visar att, för att inte 

låta sjukdomen ta över, krävs ett accepterande och en omvärdering av vad som är viktigt i 

livet. Det underlättas om en person känner stöd och förståelse från personer i sin omgivning. 

Därför bör sjuksköterskan ha kunskaper om hur personer upplever sin sjukdom. 

Personcentrerad vård är något sjukvården bör sträva efter, då personcentrerad omvårdnad 

innebär att alla behov är lika viktiga att tillgodose. 

5.4 Kliniska implikationer 
Litteraturstudien kan vara användbar i förbättringsarbetet för en sjuksköterska i den kliniska 

verksamheten. Studien ger sjuksköterskan en överblick i hur en person med MS upplever sin 

sjukdom. Genom sjuksköterskans utökade förståelse kan hon lättare bemöta deras behov. 
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5.5 Förslag till fortsatt forskning 
I de inkluderade artiklarna var majoriteten av studiedeltagarna kvinnor. Även om sjukdomen 

är betydligt vanligare bland kvinnor än män anser författarna att det saknas forskning om 

männens upplevelser. 
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 1 

Cinahl                                                                                                                 10 februari kl. 15.55 

Sök nr Sökord Resultat Lästa abstrakt Lästa artiklar Inkluderade 

artiklar 

1 Multiple Sclerosis 7676    

2 Emotions  6795    

3 Attitude to illness  4520    

4 Life experiences 7930    

5 Perception 8622    

6 2 or 3 or 4 or 5 26787    

7 1 and 6 139 30 14 6 

 

 

PubMed                                                                                                               10 februari kl. 14:32 

Sök nr Sökord Resultat Lästa abstrakt Lästa artiklar Inkluderade 

artiklar 

1 Multiple Sclerosis 38484    

2 Emotions  142887    

3 Attitude  233777    

4 Life change events 17286    

5 Perception 291104    

6 2 or 3 or 4 or 5 643794    

7 1 and 6 103 26 7 3 
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PsycINFO                                                                                                    10 februari kl.17:35 

Sök nr Sökord Resultat Lästa abstrakt Lästa artiklar Inkluderade 

artiklar 

1 Multiple Sclerosis 7178    

2 Emotions 27487     

3 Attitudes 22839    

4 Life experiences 15311    

5 2 or 3 or 4  64697    

6 1 and 5 46 4 2 0 
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 1 

 

Författare 

Artikeln titel, 

tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Barker-Collo, S., 

Cartwright, C och 

Read, J. (2006) 

 

Into the 

unknown: The 

experiences of 

individuals living 

with Multiple 

Sclerosis. 

 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing. 38(6), 

435-446.  

 

Nya Zealand 

Utforska 

personer med 

MS 

erfarenheter 

innan de fick 

diagnosen, när 

de fick 

diagnosen och 

innebörden av 

att leva med 

sjukdomen.   

Metod Kvalitativ  

Design: Beskrivande 

Population: Hälften av varje MS-typ grupp 

skulle fått sin diagnos de senaste fem åren 

och hälften för mer än 15 år sedan.    

Urvalsförförande: Strategiskt urval.  

Slutlig studiegrupp: 11 kvinnor och 5 män. 

Mellan åldrarna 27 och 72 år. Hälften av 

deltagarna var diagnostiserade med 

Relapsing Remitting MS och hälften med 

Primary-progressive MS. 

Datainsamlingsmetod: Individuella 

strukturerade intervjuer. Intervjuerna 

bandades och skrevs ner ordagrant.  

Analysmetod: Temaanalys. 

Styrkor:  

-Skillnad i åldrar.  

-Citat. 

 

Svagheter:  

- Minnesbias. 

- Eventuella 

bortfall 

presenteras ej. 

Personer kände en oro inför det 

oförutsägbara i sin sjukdom. En 

hopplöshet till det faktum att 

sjukdomen inte går att förhindra eller 

undvika.  

 

Många kände att de blev isolerade från 

andra.  

 

De upplevde förändrade livsroller.  

 

En tyckte att de fått prioritera om i 

livet.  

En del upplevde att de blev isolerade 

från andra.  

En del upplevde att det var svårt att 

berätta för andra om sin sjukdom. 

Många upplevde förändrade livsroller. 

 



Artikelmatris    Bilaga 2    Sida 2(10) 

 2 

Författare 

Artikeln titel, 

tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Dennison, L., 

Yardley, L., 

Devereux, A & 

Moss-Morris, R. 

(2010)  

 

Experiences of 

adjusting to early 

stage Multiple 

Sclerosis. 

 

Journal of Health 

Psychology. 

16(3), 478-488. 

 

England 

Undersökte 

psykosociala 

anpassningar till 

att leva med 

nydiagnostiserad 

MS. 

Metod: Kvalitativ. 

Design: Beskrivande.  

Population: Diagnostiserade de senaste 8 

åren.  

Urvalsförförande: Strategiskt urval. 

Slutlig studiegrupp: 30 deltagare. 73.3% 

kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: Intervjuer per 

telefon som bandades och transkriberades.  

Analysmetod: Induktiv temaanalys.  

 

Styrkor:  

- Citat.  

- Stor 

studiegrupp. 

 

Svagheter: 

- Minnesbias. 

- Bortfall ej 

presenterat i 

studien. 

Många beskrev att de utvecklade 

coping strategier för att hantera 

symtom och hinder. De beskrev att en 

positiv attityd var nyckeln till att 

handskas med sjukdomen.  

 

Känslor över att behöva använda sig 

av olika hjälpmedel beskrevs.  

 

Personer upplevde att acceptans var 

viktigt.  
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Författare 

Artikeln titel, 

tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Douglas, C., 

Windsor, C & 

Wollin, J. (2008) 

 

Understanding 

chronic pain 

complicating 

disability: 

Finding meaning 

through focus 

group 

methodology. 

 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing, 40(3), 

158-168. 

 

Australien 

 

Att utforska 

upplevelsen av 

smärta 

relaterat till 

handikapp 

bland personer 

med MS. 

Metod: Kvalitativ 

Design: Beskrivande 

Population: Alla deltagarna skulle ha MS. 

De skulle ha upplevt MS-relaterad smärta 

och vara villiga att diskutera det. 

Urvalsförförande: Strategiskt urval 

Slutlig studiegrupp: 24 kvinnor och 8 män 

mellan åldrarna 26-72 år.  

Datainsamlingsmetod: Halvstrukturerade 

intervjuer med fokusgrupper. Intervjuerna 

bandades och transkriberades.  

Analysmetod: Temaanalys. 

 

Styrkor:  

- Variation mellan 

åldrar. 

- Citat. 

 

Svagheter:  
- Mer än dubbelt 

så mycket 

kvinnor än män 

med i studien. 

Många upplevde att de blev isolerade. 

Relationen med vänner och familj 

förändrades och de tvingades ta 

avstånd då de inte orkade delta i olika 

aktiviteter.  

 

Många upplevde att det var svårt för 

andra att förstå deras situation. De 

kände sig ofta missförstådda.  

 

Personer i studien var rädda för att bli 

en belastning för familjen, därför talade 

de sällan om sin smärta. 
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Författare 

Artikeln titel, 

tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Finlayson, 

M.,Van Denend, 

T & DalMonte, J. 

(2005). 

 

Older adults’ 

perspectives on 

the positive and 

negative aspects 

of living with 

Multiple 

Sclerosis.  

 

British Journal of 

Occupational 

Therapy, 68(3), 

117-124. 

 

USA 

Undersöka 

personer som 

åldras med MS 

uppfattningar 

om positiva 

och negativa 

aspekter av att 

leva med 

sjukdomen.  

Metod: Kvalitativ och kvantitativ. 

Design: Beskrivande 

Population: Personer skulle vara 55 år eller 

äldre. De skulle haft MS i 15 år eller mer.  

De skulle kunna utför en intervju på 

engelska.  

Urvalsförförande: Bekvämlighetsurval. 

Bortfall:2 personer avvek från studien 

Slutlig studiegrupp: 23 kvinnor och 4 män. 

Mellan åldrarna 55-82 år. 

Datainsamlingsmetod: Två intervjuer, den 

första kvalitativ och den andra kvantitativ.  

Analysmetod: Innehållsanalys på den 

kvalitativa delen. 

Styrkor:  

- Citat.  

- Presenterar 

bortfall. 

 

Svagheter: 
- Undersökt 

väldigt många fler 

kvinnor än män. 

 

En del av deltagarna upplevde det 

oförutsägbara i sjukdomen som något 

negativt.  

 

En del upplevde negativa förändringar i 

det sociala livet.  
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Författare 

Artikeln titel, 

tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Fleming Courts, 

N., Buchanan, E., 

Wrestling, P. 

(2004) 

 

Focus Groups: 

The lived 

experience of 

participants with 

Multiple 

Sclerosis. 

 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing, 36(1), 

42-47. 

 

USA 

Undersöka 

livserfarenheter 

hos personer 

med MS och 

granska deras 

behov utifrån 

sina egna 

perspektiv. 

Metod: Kvalitativ  

Design: Beskrivande 

Urvalsförförande: Strategiskt urval. 

Bortfall: 2 bortfall totalt.  

Slutlig studiegrupp: 6 kvinnor och 4 män. 

Kvinnorna var mellan 41-43 år. Männen var 

mellan 28-59 år.  

Datainsamlingsmetod: Fokusgrupper med 

halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

spelades in.  

Analysmetod: Fokusgruppernas ljudband 

skrevs ner ordagrant och analyserades för 

att utveckla teman.  

Styrkor:  

- Källor och citat 

som styrker 

trovärdigheten. 

- Tre experter 

analyserade 

materialet. 

 

Svagheter:  
- Inte tagit upp 

inklusionskriterier. 

- Liten 

urvalsgrupp. 

Deltagare beskrev hur sjukdomen 

dramatiskt hade förändrat deras liv och 

hur de fick genomgå 

livsstilsförändringar.   

 

De fick nog planera vad de ville göra 

och välja mellan aktiviteter.  
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Författare 

Artikeln titel, 

tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Isaksson, A. K & 

Ahlström, G. 

(2008). 

 

Managing 

chronic sorrow: 

Experiences of 

patients with 

Multiple 

Sclerosis. 

 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing, 40(3), 

180-191. 

 

Sverige 

Att beskriva 

hur patienter 

med Multipel 

Skleros 

hanterar 

kronisk sorg 

och tillföra den 

informationen 

till den 

teoretiska 

modellen för 

kronisk sorg.  

Metod: Kvalitativ  

Design: Beskrivande 

Population: Personer med MS som 

upplevde kronisk sorg.  

Urvalsförförande: Strategiskt urval.  

Slutlig studiegrupp: 26 kvinnor och 12 

män. Mellan åldrarna 20-62 år.  

Datainsamlingsmetod: Halvstrukturerade 

intervjuer med öppna frågor från NCRCS 

användes. Intervjuerna bandades och 

transkriberades. 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

 

Styrkor:  

- Citat. 

- Stor 

studiegrupp. 

- Presenterar 

bortfall 

 

Svagheter:  
- Många fler 

kvinnor än män 

 

 

 

Många upplevde fatigue och det 

begränsade deras vardag.  

 

Personer upplevde en oförutsägbarhet 

och upplevde att det var svårt att 

planera inför framtiden. 

 

Personer tyckte det var jobbigt att 

acceptera hjälp samtidigt som de hade 

ett behov av det.   

 

Många kände att det var svårt för andra 

att förstå hur de upplevde sina symtom.  

 

Många upplevde att familj och vänner 

inte förstod deras situation. 
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Författare 

Artikeln titel, 

tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Malcomson, 

K.S., Lowe-

Strong, A.S., 

Dunwoody, L. 

(2008). 

 

What can we 

learn from the 

personal insights 

of individuals 

living and coping 

with Multiple 

Sclerosis?  

 

Disability and 

Rehabilitation, 

30(9), 662-674. 

 

Irland 

Utforska 

personliga 

berättelser och 

erfarenheter av 

personer med 

MS och deras 

strategier för 

att hantera 

vardagen. 

Metod: Kvalitativ  

Design: Beskrivande 

Population: Diagnostiserade med MS i 5 år 

eller längre. Kände att de hade utvecklat 

coping-strategier för att hantera det dagliga 

livet. Att de ville och var kapabla till att dela 

med sig av sina erfarenheter till en liten grupp 

människor.  

Urvalsförförande: Strategiskt urval 

Bortfall: 3 personer uteblev.  

Slutlig studiegrupp: 9 kvinnor och 4 män. 

Ålder 40-67 år. Diagnos från 6- 30 år.  

Datainsamlingsmetod: Två fokusgrupper 

med gruppintervjuer där personer fick prata 

om sina känslor. Gruppdiskussionerna blev 

ljud/filminspelade.  

Analysmetod: Temaanalys. 

Styrkor:  

- Citat. 

- 3 experter. 

analyserade 

materialet. 

 

Svagheter:  
- Få deltagare 

- Liten 

åldersvariation. 

 

De upplevde att familjen var ett stort 

stöd. 

 

De upplevde att det krävdes mer av 

dem för att bibehålla det sociala livet.  

 

Planering i det dagliga livet och vid 

resor var en del av vardagen.  

 

Känslan av fatigue påverkade det 

sociala livet.   

 

Att handskas med oförutsägbarheten 

vid MS upplevdes som en utmaning. 

Det gjorde det svårare att planera i 

förväg. 
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Författare 

Artikeln titel, 

tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Moriya, R & 

Suzuki, S. (2011) 

 

A qualitative 

study relating to 

the experiences 

of people with 

MS: differences 

by disease 

severity.  

 

British Journal of 

Neuroscience 

Nursing, 7(4), 

593-600. 

 

Japan 

Belysa 

personer med 

MS 

erfarenheter 

beroende på 

sjukdomens 

svårighetsgrad.   

Metod: Kvalitativ metod. 

Design: Beskrivande. 

Population: Diagnostiserade med MS och 

symtomen skulle vara stabila.  

Urvalsförförande: Strategiskt urval 

Slutlig studiegrupp: 13 kvinnor och 4 män. 

Ålder 20-59 år.  

Datainsamlingsmetod: Halvstrukturerade 

intervjuer med frågor relaterade till 

erfarenheter av MS. Intervjuerna bandades. 

Analysmetod: Konstant jämförande metod.   

 

Styrkor:  

- Citat 

- Två experter 

analyserade 

materialet och två 

deltagare 

granskade 

resultatet. 

 

Svagheter:  
- Inte presenterat 

eventuella 

bortfall.  

- Fler kvinnor än 

män i studien. 

 

Upplevelser av variationen på symtom 

som uppstår och hinder i det dagliga 

livet. Det påverkade deras förmåga att 

planera saker i förväg. 

 

Det var svårt att delta i aktiviteter på 

grund av fatigue. 

 

Deltagarna hade utvecklat coping 

strategier för att hantera problem 

associerade med sjukdomen.  

 

Personerna kände en oro inför ombytta 

roller i familjelivet. De kände även oro 

inför att bli en belastning för familjen. 
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Författare 

Artikeln titel, 

tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Olsson, M., 

Lexell, J & 

Söderberg, S. 

(2004). 

 

The meaning of 

fatigue for 

women with 

Multiple 

Sclerosis. 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 49(1), 7-

15. 

 

Sverige 

Tydliggöra 

innebörden av 

fatigue för 

kvinnor med 

Multipel 

Skleros.   

Metod: Kvalitativ  

Design: Beskrivande  

Population: Vuxna kvinnor med en 

Secondary progressive MS.  

Urvalsförförande: Strategiskt urval 

Slutlig studiegrupp: 10 kvinnor med 

Secondary progressive MS. Mellan 43-59 år.   

Datainsamlingsmetod: Intervjuer 

bandades.  

Analysmetod: Analysen genomfördes i tre 

steg. Första steget innebar en naiv förståelse 

för att få en känsla av helheten, sedan 

användes strukturerad analys. Data delades 

in i meningsfulla enheter. Den tredje fasen 

innebar att de tolkade data som en helhet. 

 

Styrkor:  

- Citat.  

- Forskarna 

gjorde sig 

medvetna om sin 

förförståelse 

under analysen. 

 

Svagheter: 
- Bortfall ej 

presenterat. 

- Få 

studiedeltagare 

Personer fick planera sin vardag så de 

inte förlorade för mycket kraft och 

energi. 

 

Känslor av fatigue var alltid närvarande 

och försvann inte med sömn eller vila.  

 

Fatigue påverkade deras relationer och 

de upplevde att det var svårt för andra 

människor att förstå.  

 

Kvinnorna beskrev den kroppsliga 

upplevelsen som en konstant 

tyngdkänsla från huvud till tår.  

 

De kände ilska, frustration och stress 

för att de inte kunde göra saker som 

innan.  
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Författare 

Artikeln titel, 

tidskrift 

Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Olsson, M., 

Lexell, J & 

Söderberg, S. 

(2008) 

 

The meaning of 

women’s 

experiences of 

living with 

Multiple 

Sclerosis. 

 

Health Care for 

Women 

International, 29, 

416-430. 

 

Sverige 

Beskriva 

innebörden av 

kvinnors 

upplevelser av 

att leva med 

Multipel 

Skleros. 

Metod: Kvalitativ  

Design: Beskrivande  

Population: Vuxna kvinnor med en 

Secondary progressive MS. Det dagliga livet 

påverkas av sjukdomen. 

Urvalsförförande: Strategiskt urval 

Slutlig studiegrupp: 10 kvinnor med 

Secondary progressive MS. Mellan 43-59 år.   

Datainsamlingsmetod: Personliga 

intervjuer som blev bandade.  

Analysmetod: Fenomenologisk och 

hermeneutisk tolkning för att analysera 

transkriberade intervjuer.  

Styrkor:  

- Citat 

 

Svagheter: 

- Presenterar ej ett 

tydligt urval. 

Många upplevde att sjukdomen hade 

tagit över deras kroppar och att det 

oförutsägbara hade en inverkan på det 

dagliga livet.  

 

De beskrev känslan av fatigue då hela 

kroppen kändes utmattad. 

 

De beskrev hur det påverkade deras 

familjeliv, känslor som skuld och 

misslyckande uppstod.  

 

De beskrev känslan av att vilja göra 

saker med att de inte kunde.  

 

De beskrev känslan av att kännas sig 

isolerade och ensamma. 

 


