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Sammanfattning 

Multipel skleros (MS) är en kronisk, autoimmun sjukdom där det centrala nervsystemet 

(CNS) angrips och skadas. Orsaken till MS är okänd och det finns ingen botande behandling. 

Fatigue är ett av de mest vanliga symtomen vid MS och än så länge finns det ingen säker 

förklaring till vad som ger upphov till fatigue. Syftet i följande litteraturstudie var att beskriva 

upplevelsen av fatigue hos individer med sjukdomen multipel skleros. Tre databaser användes 

vid datainsamling och efter kvalitetsvärdering valdes tio artiklar till studien. Artiklarnas 

resultatdel bearbetades, analyserades och sammanställdes. I resultatet identifierades 11 

subkategorier och tre kategorier. Kategorierna som framkom var Upplevelsen av inre 

förändringar hos individen, Upplevelsen av yttre förändringar hos individen och Upplevelsen 

av faktorer som inverkar på fatigue. Resultatet visade att individerna upplevde en mängd 

olika symptom vid fatigue och att fatigue inverkade på deras liv. Individerna upplevde också 

att det fanns faktorer som förvärrade och förbättrade fatigue. I slutsatsen beskrevs att 

sjusköterskan kan använda sig av utforskande samtal med patienter med sjukdomen MS som 

upplever fatigue. På det viset arbetar och strävar sjuksköterskan efter att uppfylla ICN:s etiska 

kod i syfte att förbättra den upplevda hälsan hos individen. Sjuksköterskan kan även utifrån 

resultatet i litteraturstudien stärka individens resurser genom att bidra med kunskap.  
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1. Bakgrund  

1.1 Multipel skleros 

Cirka 2.5 miljoner människor i världen har sjukdomen multipel skleros (MS) och det är den 

vanligaste neurologiska åkomman som drabbar unga vuxna. Förekomsten av MS varierar 

mellan olika geografiska regioner och är vanligare bland kvinnor än bland män (Douglas, 

Kesselring, Rompani, Singhal & Thompson, 2006). Ofta debuterar MS i åldern 20-50 år 

(Brodkey, Ben- Zacharia & Reardon, 2011).  

MS är en kronisk, autoimmun sjukdom där det centrala nervsystemet (CNS) angrips och 

skadas. Sjukdomen kan leda till en bred variation av symtom som påverkar olika delar i 

kroppen och med en skiftande svårighetsgrad (Douglas m.fl., 2006). Exempel på vanliga 

symtom är muskelsvaghet, synrubbningar, sensoriska problem som smärta, domningar och 

pirrningar, funktionsstörningar i tarmar och urinblåsa, depression samt fatigue. 

Röntgenundersökning av hjärna och ryggmärg är en viktig metod för att diagnostisera 

sjukdomen och kontrollera eventuella försämringar (Brodkey m.fl., 2011).  

Det finns tre olika typer av MS där sjukdomsutvecklingen och mönstren varierar. Den första 

typen kallas relapsing remitting, som drabbar ca 80 %, och innebär att symtomen kommer och 

går. Perioder där individens hälsotillstånd är bra varvas med perioder med symtom. Den andra 

typen kallas sekundär progressiv MS som utvecklas från relapsing remitting MS. Antalet 

perioder med symtom ökar successivt eller blir värre och antalet symtomfria perioder 

minskar. Ungefär 50 % av de individer som har relapsing remitting MS utvecklar sekundär 

progressiv MS de första tio åren efter insjuknandet. Den tredje och sista typen är primär 

progressiv MS och innebär att symtomen från sjukdomsdebut successivt blir värre, inga 

symtomfria perioder förekommer och ca 10- 15 % drabbas. (National Institute for Clinical 

Excellence [NICE], 2003) 

Orsaken till MS är okänd och det finns ingen botande behandling (Douglas m.fl., 2006). De 

medicinska behandlingsalternativ som finns tillgängliga är läkemedel som bromsar 

sjukdomsförloppet och minskar antalet perioder med symtom. Det finns också 

symtomlindrande läkemedel och kortison vid försämring (Brodkey m.fl., 2011).  

1.2 Fatigue     

1.2.1 Definition av begrepp                        

Termen fatigue har sitt ursprung från franskan, fatiguer, och latinet, fatigare. Det har forskats 

om begreppet sedan första världskriget då forskare undersökte hur fatigue inverkade på 

personalen främst inom krigsmaterielindustrin vad gäller effektivitet och produktivitet. 

Ytterligare forskning gjordes under andra världskriget då forskare undersökte hur fatigue 

påverkade betydelsefulla aktiviteter under kriget som t.ex. fatigues inverkan hos piloter. 

Senare forskning gjordes bland annat i Japan på 70- talet för att undersöka nivån av fatigue 

hos bankarbetare, tv- och radioarbetare, skiftarbetare inom industrin och sekreterare (Ream & 

Richardson, 1996).  
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Utifrån den tidigare forskningen var det möjligt att förstå att fatigue vanligtvis drabbade sjuka 

individer och av den orsaken började hälso- och sjukvården intressera sig för att beskriva och 

definiera begreppet (Ream & Richardson, 1996). Den definition som har använts i denna 

litteraturstudie är följande: Fatigue är ett tillstånd då en individ upplever en överväldigande, 

ihållande känsla av utmattning som inte går att lindra med vila. Fatigue innebär också att 

individens fysiska och mentala kapacitet är nedsatt (Carpenito- Moyet, 2010).  

1.2.2 Fatigue vid MS 

Fatigue är ett av de mest vanliga symtomen vid MS (Krupp & Christodoulou, 2001; Ream & 

Richardsson, 1996).  Än så länge finns det ingen säker förklaring till vad som orsakar fatigue. 

En mängd olika förslag har beskrivits som t.ex. förändringar i hjärnans ämnesomsättning, 

rubbningar hos signalsubstanserna i nervsystemet eller påverkan från hypothalamus. 

Psykologiska faktorer tycks också kunna bidra till fatigue. Fatigue kan visa sig på olika sätt då 

den kan vara kronisk och permanent till sin natur eller akut och periodvis återkommande 

(Krupp & Christodoulou, 2001).  

Fatigue vid MS kan fastställas via självrapporter, för att fånga den subjektiva dimensionen, 

eller via prestationsbaserade mätningar, för att visa den objektiva dimensionen av fatigue. De 

självrapporteringsmätningar som finns vid fatigue involverar skalor. Det finns skalor som har 

som syfte att fånga de flerdimensionella aspekterna vid fatigue medan andra inriktar sig på 

hur fatigue påverkar det dagliga livet. Objektiva mätningar kan göras genom att fastställa den 

fysiska- eller kognitiva prestationen. Efter en fysiskt ansträngande övning eller efter att ha 

utfört mentala uppgifter är det till exempel möjligt att påvisa skillnader vad gäller den fysiska 

eller mentala prestationen genom att jämföra med friska individer (Krupp & Christodoulou, 

2001).  

Behandling av fatigue vid MS involverar icke farmakologiska och farmakologiska metoder. 

Icke farmakologiska metoder kan vara att försöka minska oron hos individen, sjukgymnastik, 

konditionsträning, att ha bestämda vilotider, att förbättra och prioritera sömnen och att 

undvika värme som kan förvärra symtomet. Effekten av den läkemedelsbehandling som 

används är olika då en del individer upplever att fatigue minskar, andra inte och en del kan 

uppfatta ogynnsamma biverkningar (Krupp & Christodoulou, 2001).  

1.3 Omvårdnadens roll   

Utifrån definitionen av fatigue, som beskrivits tidigare, är det möjligt att förstå att individens 

upplevelse av fatigue är centralt. Många människor som söker sig till hälso- och sjukvården 

gör det på grund av sina symtom snarare än objektiva tecken på sjukdom. Symtom definieras 

som individernas subjektiva upplevelse av ohälsa som t.ex. smärta, oro eller andfåddhet. 

Objektiva tecken är exempelvis högt blodtryck, hög temperatur eller svar från blodprover 

(Ekman, 2009).   

Fram till 1700- talet ansågs upplevelse av ohälsa som en viktig utgångspunkt då läkaren 

skulle besluta om diagnos och behandling. Under 1800- talet fick det naturvetenskapliga 

perspektivet ett allt större inflytande på vård och behandling, kroppen blev central och 
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observerbara tecken på sjukdom kom i fokus. Det naturvetenskapliga synsättet har fortsatt in i 

vården i våra dagar och har därför påverkat vårdens innehåll och organisation. Patientens 

berättelse av upplevda symtom kan komma att åsidosättas då observerbara tecken på sjukdom 

dominerar vården.  Många patienter upplever därför att deras berättelser inte tas på allvar om 

det inte finns något konkret påvisbart som indikerar sjukdom (Ekman, 2009).  

Sjuksköterskan står ansvarig för att i sin omvårdnadsanamnes fånga patientens perspektiv 

vilket kan göras via utforskande samtal. Patienten har då möjlighet att berätta om hur han/ hon 

upplever sin ohälsa. I samtalet kan sjuksköterskan utforska olika aspekter av symtomet som 

t.ex. när obehaget är som svårast och vad som lindrar symtomet. Detta dokumenteras sedan i 

omvårdnadsanamnesen (Ekman, 2009). Eftersom fatigue är ett tillstånd där den subjektiva 

upplevelsen är central är det nödvändigt att sjuksköterskan gör en utförlig 

omvårdnadsanamnes, annars kan mycket viktig information gå förlorad. Genom att 

kombinera den information sjuksköterskan samlar vad gäller patientens subjektiva upplevelser 

och läkarens objektiva observationer kompletterar båda synsätten varandra. Tillsammans är 

det då möjligt att ge optimal vård och behandling (Ekman, 2009).   

I den svenska översättningen av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det att 

sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete ansvarar för fyra huvudområden: att förebygga 

sjukdom, att främja hälsa, att återställa hälsa och att lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2008). Eftersom fatigue är ett väldigt vanligt symtom vid MS är 

det av intresse att få en djupare förståelse i hur individer upplever fatigue vid sjukdomen MS. 

Med ökad insikt är det lättare för sjuksköterskan att uppfylla ICN:s etiska kod i 

omvårdnadsarbetet med denna patientgrupp i syfte att förbättra den upplevda hälsan hos 

individen.  

2. Syfte  

Syftet var att beskriva upplevelsen av fatigue hos individer med sjukdomen MS. 

3. Metod  

Den valda metoden var en litteraturstudie med en beskrivande design (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

3.1 Sökstrategi  

De vetenskapliga artiklar som ligger till grund i följande litteraturstudie är hämtade från tre 

databaser, CINAHL, Medline och PsycINFO. Inklusionskriterier på respektive databas var att 

åldern på deltagarna i studierna var 18 år eller äldre och att språket var skrivet på engelska i 

syfte att förstå innehållet. Ett annat inklusionkriterium var att artiklarna var publicerade 

mellan åren 2002- 2012 eftersom forskning hela tiden förnyas. Slutligen användes 

inklusionskriteriet peer reviewed som innebär att experter inom området har granskat 

artiklarna innan publicering (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Peer reviewed användes 

dock inte på databasen Medline eftersom begränsningen inte var tillgänglig där. De 

sökbegrepp som tillämpades på respektive databas var Multiple Sclerosis och Fatigue som 
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hämtades från databasernas ämnesordlista, CINAHL Headings på databasen CINAHL, MeSH 

på databasen Medline och Thesaurus på databasen PsycINFO. Sökbegreppen valdes eftersom 

de var bärande och centrala ord i syftet. Orden Multiple Sclerosis och Fatigue söktes var för 

sig för att sedan kombineras med den booleska sökoperatören AND (Bilaga 1).   

3.2 Urval 

Databaserna visade resultatet av sökningen i form av antal träffar där det också var möjligt att 

läsa titlarna på de vetenskapliga artiklarna. Titlarna lästes för att se om de svarade mot syftet 

och om så inte var fallet valdes de bort. Exklusionskriterier var artiklar som innehöll 

interventioner eller åtgärder med syfte att minska eller behandla symtomet fatigue, studier 

som ville se effekter av metoder eller program som ska hjälpa individer att hantera fatigue, 

artiklar som beskrev olika mätmetoder, var medicinskt inriktade, nämnde fatigue som en 

bisak och slutligen studier som inte inhämtade patienters upplevelse av fatigue. Vid det första 

urvalet valdes 35 studier från databasen CINAHL, 27 från Medline och 30 studier från 

PsycINFO. 

Vid det andra urvalet lästes sammanfattningar, så kallade abstracts, och om innehållet inte 

svarade mot syftet valdes de bort. Exklusionskriterier var artiklar som inte hade som syfte att 

beskriva hur individer upplever fatigue utan där objektiva mätningar gjordes t.ex. studier som 

ville finna samband mellan fatigue och antal sömntimmar, fysisk aktivitet, D- vitamin nivåer 

eller kognitiva prestationer, artiklar som beskrev hur vanligt det är med fatigue, artiklar som 

utvärderade modeller som beskriver fatigue, studier där det var svårt att separera symtomet 

fatigue från andra symtom eftersom de hänger ihop och slutligen studier som var review 

artiklar. Det var ett flertal studier som endast belyste hur kvinnor upplevde fatigue. Det fanns 

även många studier som ville hitta ett samband mellan fatigue och livskvalitet eller fatigue 

och depression. Eftersom det var begränsat med tid att skriva denna litteraturstudie var det 

nödvändigt att begränsa urvalet. Vad gäller artiklar där deltagarna endast bestod av kvinnor 

valdes en artikel som tydligt besvarade syftet. Av de studier som hade som syfte att hitta ett 

samband mellan fatigue och livskvalitet eller fatigue och depression valdes en artikel inom 

varje område med störst antal deltagare i studien. I det andra urvalet framkom 13 studier från 

databasen CINAHL, två från Medline och en från databasen PsycINFO.   

I det tredje urvalet lästes artiklarna i sin helhet och en kvalitetsvärdering utfördes. Artiklarna 

bedömdes om de hade låg, medel eller hög kvalitet. Sex kvantitativa artiklar genomgick 

kvalitetsvärdering och av dessa valdes fyra till studien. Vid värdering användes 

granskningsmall samt tabell som visade kriterier för kvalitetsvärdering av kvantitativa artiklar 

(Forsberg & Wengström, 2008). Likaså genomgick tio kvalitativa artiklar kvalitetsvärdering 

och av dessa valdes sex till studien. Granskningsmall samt tabell för kriterier vid 

kvalitetsvärdering för kvalitativa artiklar användes (Forsberg & Wengström, 2008; Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2012). En beskrivning av studierna och resultatet 

av kvalitetsgranskningen sammanfattades i en artikelmatris (Bilaga 2). 

3.3 Bearbetning och analys 
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Resultatet från de olika studierna bearbetades, analyserades och sammanställdes. Inspiration 

hämtades från Granheim och Lundman (2004). Genomläsning av respektive artikels 

resultatdel gjordes och innehåll som svarade mot syftet i följande litteraturstudie, hur 

individerna med MS upplevde fatigue, markerades och identifierades som meningsbärande 

enheter. Meningsbärande enheter är ord, meningar eller stycken som beskriver olika aspekter 

av ett ämne men som står i relation till varandra vad gäller deras innehåll (Granheim & 

Lundman, 2004). I det här fallet beskrev de meningsbärande enheterna olika synvinklar av hur 

individerna med MS upplevde symtomet fatigue. En kondensering av de meningsbärande 

enheterna gjordes vilket innebar att texten kortades ner samtidigt som det centrala i 

individernas upplevelse av fatigue bevarades. De kondenserade meningsbärande enheternas 

innehåll jämfördes beträffade likheter och skillnader och bildade subkategorier. Subkategorier 

var en övergripande beskrivning av de kondenserade meningsbärande enheternas likartade 

innehåll. Subkategorierna grupperades sedan till kategorier som beskrev upplevelsen av 

fatigue hos individer med sjukdomen MS.  

3.4 Etiska överväganden  

Artiklarna som valdes beskrev tillstånd av en etisk kommitté för genomförande av studierna 

alternativt hade omsorgsfulla etiska överväganden gjorts. Alla artiklar som ingick i den 

systematiska litteraturstudien presenterades. Vid bearbetning och sammanställning av 

artiklarnas resultat gjordes ansträngningar att inte förvanska innehållet utan redovisa det så 

korrekt som möjligt (Forsberg & Wengström, 2008). 

4. Resultat  

I resultatet identifierades 11 subkategorier och tre kategorier. Kategorierna som framkom var 

Upplevelsen av inre förändringar hos individen och tillhörande subkategorier benämndes 

kroppsliga förnimmelser, känslomässiga reaktioner, kognitiva förändringar, påverkad 

kommunikation, påverkad hälsa och livskvalitet och inte vanlig trötthet. Den andra kategorin 

benämndes Upplevelsen av yttre förändringar hos individen och subkategorierna var 

begränsningar i livet, ett tidskrävande symtom och bristande förståelse från omgivningen. 

Kategori nummer tre namngavs som Upplevelsen av faktorer som inverkar på fatigue med 

subkategorierna faktorer som upplevs förvärra fatigue samt faktorer som upplevs förbättra 

fatigue.    

4.1 Upplevelsen av inre förändringar hos individen 

4.1.1 Kroppsliga förnimmelser 

Individer med MS upplevde att fatigue kändes i hela kroppen och att symtomet inte gick att 

undgå. Kroppsliga förnimmelser var smärta, tyngdkänsla, domningar, en känsla av att delar av 

kroppen saknades, svaghet i musklerna, nedsatt kraft och energi samt flimmer och dunkningar 

i ögonen vilket gjorde att individerna blev yra och illamående. Kroppen bestämde och var 

svår att lita på och individerna med MS upplevde att de var tvungna att anpassa sig till de 

kroppsliga förändringarna. (Flensner, Ek & Söderhamn, 2003; Olsson, Lexell & Söderberg, 
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2005). Individer med MS upplevde också att det var svårare att promenera vid fatigue vilket 

ökade risken för att ramla (Flensner m.fl., 2003).  

4.1.2 Känslomässiga reaktioner  

Att misslyckas eller att inte kunna utföra något på grund av fatigue liksom bristen på energi 

skapade en rad negativa känslor som ilska, sorg, förtvivlan, oro, missnöje, rädsla och 

frustration (Flensner m.fl., 2003; Kayes, Mcpherson, Taylor, Schlüter & Kolt, 2011; Moriya 

& Kutsumi, 2010; Olsson m.fl., 2005). Det beskrevs också att då individer med MS var i 

behov av hjälp, på grund av fatigue, uppkom känslan av att vara beroende eller en börda för 

andra (Flensner m.fl., 2003; Olsson m.fl., 2005). Individerna oroade sig även för att fatigue 

kunde ställa till problem för andra. Det var exempelvis jobbigt att i sista minuten behöva 

ställa in planerade aktiviteter med vänner (Moriya & Kutsumi, 2010).   

4.1.3 Kognitiva förändringar 

Individer med MS upplevde att fatigue sänkte den kognitiva förmågan som till exempel att 

koncentrera sig, tänka klart eller att komma ihåg saker. De kognitiva förändringarna hade en 

negativ inverkan på individerna och inte minst på jobbet. Speciellt ansträngande var det då de 

behövde utföra flera moment samtidigt (Flensner m.fl., 2003; Johnson, Yorkston, Klasner, 

Kuehn, Johnson & Amtmann, 2004). Det beskrevs också att individer med MS upplevde att 

hjärnan inte kändes skärpt vid fatigue (Olsson m.fl., 2005).  

4.1.4 Påverkad kommunikation 

Svårigheter att kommunicera kunde uppkomma som ett resultat av att de kognitiva 

funktionerna var nedsatta på grund av fatigue. Kommunikationsproblem orsakad av MS 

förvärrades också då individerna upplevde fatigue och dessutom kunde nya 

kommunikationsproblem uppkomma som individerna bara upplevde när de hade fatigue. 

Exempel på kommunikationsproblem var svårigheter att finna ord samt att artikulera. 

Eftersom fatigue inverkade på kommunikationsförmågan var det svårt att inför andra 

framställa sig som den man vill vara då det t.ex. var problematiskt att uttrycka sig ordentligt 

eller visa sina känslor (Blaney & Lowe- Strong, 2009; Olsson m.fl., 2005).  

4.1.5 Påverkad hälsa och livskvalitet 

Individer med MS upplevde att då de hade fatigue eller då svårighetsgraden av fatigue ökade 

så minskade deras upplevda hälsa och livskvalitet (Chwastiak m.fl., 2005; Flensner m.fl., 

2008; Forbes, While, Mathes & Griffiths, 2006). En studie visade att de som upplevde mer 

problem med fatigue hade allvarligare depressiva symtom och kände mer ångest och oro i 

jämförelse med de som upplevde mindre problem med fatigue (Chwastiak m.fl., 2005). 

Kvinnor med MS beskrev att livet inte var kul då de hade fatigue, att de var uttråkade och 

hade svårt att hitta något intressant att göra (Olsson m.fl., 2005). I en annan studie visade 

resultatet att 93 % av individerna hade upplevt fatigue och av dessa upplevde 5 % att de hade 

lätta bekymmer, 25 % måttliga bekymmer och 63 % att de hade svåra bekymmer med fatigue  

(Forbes m.fl., 2006). I ytterligare en studie upplevde hela 68 % av individerna att fatigue var 

ett av deras värsta symtom (Flensner m.fl., 2008).    
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4.1.6 Inte vanlig trötthet 

Individer med MS upplevde att fatigue var en ovanlig känsla som var annorlunda mot den 

trötthet som andra människor utan MS uppfattade (Flensner m.fl., 2003; Johnson m.fl., 2004; 

Moriya & Kutsumi, 2010;). Kvinnor med MS menade att det var en avsevärd skillnad mellan 

fatigue och vanlig trötthet som de hade upplevt när de var friska. De menade också att andra 

människor omöjligt kunde förstå hur det är att ha fatigue (Olsson m.fl., 2005).   

4.2 Upplevelsen av yttre förändringar hos individen 

4.2.1 Begränsningar i livet 

Fatigue vid MS skapade restriktioner i livet då det var svårare att utföra dagliga sysslor som 

att handla, delta i sociala aktiviteter, arbeta, medverka i fysiska aktiviteter och att resa. Vissa 

menade att fatigue därför ledde till en ofrivillig isolering samt att livet blev tråkigare 

(Flensner m.fl., 2003; Flensner m.fl., 2008; Johnson m.fl., 2004; Kayes m.fl., 2011). 

Jämförelser gjordes i en studie mellan individer med MS och en referensgrupp utan MS som 

visade att fatigue hade signifikant större påverkan på dagliga aktiviteter hos individerna med 

MS (Flensner, Ek, Landtblom & Söderhamn, 2008). Individer i ytterligare en studie beskrev 

hur ofta de var begränsade av fatigue när de utförde sina dagliga aktiviteter där 17 % inte var 

begränsade, 23 % sällan var begränsade, 36 % ibland var begränsade och 25 % ofta eller 

nästan alltid var begränsade (Chwastiak m.fl., 2005).  Kvinnor med MS menade att de inte 

orkade fatta beslut eller utföra aktiviteter på samma sätt som när de hade varit friska. Att t.ex. 

utföra dagliga aktiviteter som att tvätta eller duscha var jobbigt (Olsson m.fl., 2005).   

4.2.2 Ett tidskrävande symtom 

Fatigue var ett tidskrävande symtom som nästan alltid var närvarande. Tankar om symtomet 

och farhågor om vad som kan ske var också tidskrävande och innebar att leva i ständig 

ovisshet (Flensner m.fl., 2003; Olsson m.fl., 2005). I studien där jämförelser gjordes 

beträffande förekomsten av fatigue mellan en grupp individer med MS och en referensgrupp 

utan MS visade resultatet att individerna med MS i åldern 20- 65 år oftare hade upplevt 

fatigue den senaste månaden i jämförelse med referensgruppen i samma ålder. Det var 

däremot ingen skillnad gällande antalet timmar vid varje tillfälle som individerna upplevt 

fatigue den senaste månaden mellan MS gruppen eller referensgruppen. Slutligen visade 

resultatet att 44 % av individerna med MS i studien upplevde fatigue varje dag (Flensner 

m.fl., 2008).  

4.2.3 Bristande förståelse från omgivningen  

Individerna med MS upplevde att andra människor hade svårt att förstå fatigue och att det var 

krångligt att beskriva symtomet för andra. Många tog inte emot specialisthjälp och fick 

därmed kämpa ensamma med symtomet. En individ berättade att orsaken till att hon hade 

slutat att prata om fatigue med sin läkare var att hon blev avfärdad varje gång hon tog upp 

ämnet (Moriya & Kutsumi, 2010). Individerna i en annan studie menade att fatigue var ett 

symtom som var osynligt för medarbetare och att arbetskamrater hade svårt att förstå 

symtomet. En individ beskrev att hon hade haft en jobbig period med fatigue och därför varit 
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tvungen att sjukskriva sig en vecka. När hon sjukskrev sig hade hon sagt att hon var förkyld 

istället för att säga att hon hade fatigue eftersom folk förstod vad en förkylning var. Hon 

beskrev att om hon berättat att hon var trött skulle folk bara tänka att alla är väl trötta ibland 

(Johnson m.fl., 2004). Individer med MS beskrev också att andra människor kunde tro att de 

var berusade eller lata när de pratade då de hade fatigue vilket resulterade i att några valde att 

stanna inomhus (Blaney & Lowe-Strong, 2009; Flensner m.fl., 2003).  

4.3 Upplevelsen av faktorer som inverkar på fatigue 

4.3.1 Faktorer som upplevs förvärra fatigue 

De faktorer som individerna med MS upplevde förvärrade fatigue var stress, oro, ängslan, 

andra MS symtom, sjukdomsförsämring, lågtryck, åskväder, varmt väder, att duscha eller 

bada i varmt vatten, feber, sömnproblem samt när aktiviteter i det dagliga livet ökade. Andra 

faktorer som förvärrade fatigue var en hårt arbetande personlighetstyp, förändrad 

kroppsställning, åldrande, arbete samt medicinering (Flensner m.fl., 2003; Mollaoglu & 

Üstün, 2009; Moriya & Kutsumi, 2010). En studie beskrev att då individerna med MS hade 

problem att tänka på grund av fatigue bildades en negativ spiral eftersom det då krävdes mer 

ansträngning och uppmärksamhet vilket i sin tur resulterade i mer fatigue (Johnson m.fl., 

2004). I studien där endast kvinnor med MS ingick beskrevs att de kunde uppleva fatigue trots 

att de inte hade gjort någonting över huvud taget (Olsson m.fl., 2005). Ytterligare en studie 

visade att de som upplevde en högre svårighetsgrad av fatigue var, oavsett kön, var äldre, 

lågutbildade, gifta, de med barn, de som arbetade heltid samt de som haft MS i mer än sju år. 

Kvinnor och hemmafruar upplevde också en högre svårighetsgrad av fatigue (Mollaoglu & 

Üstün, 2009). Slutligen beskrev en studie att då svårighetsgraden av sjukdomen MS ökade så 

ökade problemen med fatigue (Forbes m.fl.,2006).  

4.3.2 Faktorer som upplevs förbättra fatigue  

Individerna med MS tillämpade strategier för att förbättra och hantera fatigue som till 

exempel acceptans, att fokusera på sådant de klarade av, att ta en dag i taget, att prioritera 

trevliga och njutbara saker, vila, positivt tänkande, massage och stretching (Flensner m.fl., 

2003; Moriya & Kutsumi, 2010).  Planering var en viktig metod för att förbättra och 

förebygga fatigue. Planering var också nödvändigt för att klara av att hantera dagliga 

aktiviteter. Individerna med MS planerade till exempel sina dagar genom att göra scheman 

över saker de skulle utföra samt när de kunde vila. Planeringen gjorde dock att livet blev 

väldigt strukturerat samt att individerna gick miste om en del aktiviteter (Flensner m.fl., 2003; 

Kayes m.fl., 2011; Olsson m.fl., 2005). I en annan studie beskrevs att genom att ha fasta 

rutiner på arbetet samt att tillåta sig ta raster kunde individerna lättare hantera fatigue på 

jobbet. Ett annat sätt att hantera fatigue var att spara energi utanför arbetsplatsen till exempel 

genom att dela upp hushållssysslor eller att inte delta i för mycket sociala aktiviteter (Johnson 

m.fl., 2004).  

4.4 Resultatsammanfattning 
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Resultatet visade att individer med MS upplevde många olika symtom då de hade fatigue. 

Exempel på symtom var smärta och tyngdkänsla i kroppen, svaghet i musklerna, nedsatt 

energi, nedsatt kognitiv förmåga och kommunikationsproblem. Individerna upplevde även 

negativa känslor som ilska, oro och frustration samt nedsatt hälsa och livskvaliteten. Fatigue 

gick heller inte att likställa med vanlig trötthet. Individer med MS upplevde att fatigue 

begränsade livet då det var svårare att utföra dagliga aktiviteter och dessutom var fatigue 

tidskrävande. Andra människor hade svårt att förstå vad fatigue innebar, till exempel kunde de 

tro att individerna med MS var berusade eller lata när de pratade då de hade fatigue. Individer 

med MS upplevde också att det fanns faktorer som förvärrade och förbättrade fatigue. 

Faktorer som förvärrade fatigue var till exempel stress, oro, varmt väder och när aktiviteter i 

det dagliga livet ökade. Faktorer som förbättrade fatigue var till exempel ett accepterande 

förhållningssätt, vila, att prioritera trevliga och njutbara saker och planering.  

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

En styrka i litteraturstudien är att tre olika databaser, Cinahl, Medline och PsycINFO, används 

vid sökning efter vetenskapliga artiklar. Orsaken är att databaserna kompletterar varandra 

eftersom Cinahl innehåller omvårdnadstidskrifter som inte finns i Medline. Likaså inriktar sig 

databasen PsycINFO på psykologisk forskning vilket inte Cinahl och Medline gör (Forsberg 

& Wengström, 2008). Eftersom tre olika databaser, med varierande inriktning, används 

utvidgas sökningen och risken att missa relevanta artiklar minskar.  

Ytterligare en styrka i litteraturstudien är att endast två sökbegrepp används. Eftersom syftet 

är att beskriva individers upplevelse av fatigue vid sjukdomen multipel skleros prövas först 

vid testsökning att kombinera ämnesorden multiple sclerosis, fatigue samt fritextordet 

experience*.  Orsaken är att ordet upplevelse är ett bärande ord i syftet precis som fatigue och 

multipel skleros är bärande ord i syftet. Ordet upplevelse finns dock inte som ämnesord i 

databaserna vilket är orsaken till fritextsökning. Anledningen till att en asterisk används är för 

att bredda sökningen genom att täcka in olika varianter av begreppet (Forsberg & Wengström, 

2008).  Resultatet av testsökningen ger dock mycket färre träffar än kombinationen multiple 

sclerosis och fatigue. Experience* tas därmed bort eftersom risken annars finns att lämpliga 

vetenskapliga artiklar gallras bort. Kontroller görs också på respektive databas ämnesordlista 

för att se att orden multiple sclerosis och fatigue har liknande innebörd vilket också är en 

styrka (Forsberg & Wengström, 2008). 

Inklusionskriterierna är tydligt definierade då sökning av vetenskapliga artiklar påbörjas men 

en svaghet är att exklusionskriterierna är mindre klara till en början. Istället bestäms 

exklusionkriterier under tiden då urval av artiklar utförs. Däremot är det noggrant angivet 

vilka vetenskapliga artiklar som bestäms ska exkluderas under urvalsprocessen. Eftersom det 

tydligt står beskrivet vilka artiklar som väljs bort är det möjligt att följa urvalsprocessen trots 

att inte exklusionskriterierna är bestämda från början.   

Kvalitetsvärdering utförs i syfte att rensa bort vetenskapliga artiklar av låg kvalitet. Det är 

nämligen viktigt att artiklar av högt bevisvärde inkluderas (Forsberg & Wengström, 2008). I 
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litteraturstudien ingår dock fyra vetenskapliga artiklar av låg kvalitet vilket är en svaghet.  De 

artiklar som efter kvalitetsvärdering inte inkluderas i litteraturstudien bedöms ha fler 

svagheter än de som har låg kvalitet i litteraturstudien.  

Bearbetning och analys av artiklarnas resultatdel utförs systematiskt och är tydligt beskriven. 

Det är då möjligt för utomstående att följa processen vilket ökar trovärdigheten. Det är heller 

inte krångligt att bilda subkategorier och kategorier vilket är en styrka eftersom risken att göra 

egna tolkningar då minskar.  

Nio studier får tillstånd av en etisk kommitté. Den tionde får tillstånd av styrelsen för en MS 

förening.  Trots att studien inte får tillstånd av en etisk kommitté förklarar forskarna två 

gånger vad studien innebär för deltagarna, som muntligt besvarar att de vill vara med i 

studien. Av den orsaken anses noggranna etiska överväganden ha gjorts av forskarna vilket är 

orsaken till att den inkluderas i litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2008).  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Hur urvalet av de inkluderade artiklarna kan ha påverkat resultatet 

Vid urval av artiklar märks att ett flertal studier har som syfte att hitta ett samband mellan 

fatigue och livskvalitet alternativt fatigue och depression. På grund av tidsbrist bestäms att 

endast välja en artikel inom varje område. Det som avgör vilka två artiklar som väljs är antalet 

deltagare i studierna där det största antalet deltagare väljs. I första hand ska studier som 

inkluderar många personer väljas (Forsberg & Wengström, 2008). Resultatet i 

litteraturstudien påverkas troligen av att endast två artiklar väljs inom respektive område, och 

speciellt innan kvalitetsvärdering görs, vilket är en svaghet.  

Resultatet påverkas också av att majoriteten av deltagarna i de vetenskapliga artiklarna består 

av kvinnor. Däremot beskrivs i bakgrunden att MS är vanligare bland kvinnor än bland män 

(Douglas, Kesselring, Rompani, Singhal & Thompson, 2006). Fördelningen mellan könen i 

studierna kanske bara är en bild av verkligheten och behöver då nödvändigtvis inte vara en 

svaghet. Resultatet påverkas troligen också av att majoritet av deltagarna i studierna är över 

40 år och att det är stora skillnader mellan hur länge deltagarna haft diagnosen MS.  

En starkt bidragande orsak till att tre kvantitativa artiklar som ingår i litteraturstudien bedöms 

ha låg kvalitet är att deltagarna tillhör en förening eller ett behandlingscenter vilket kan 

påverka resultatet. Alla individer som har sjukdomen MS är inte med i en förening eller tillhör 

ett behandlingscenter och därför är det svårt att generalisera resultatet till en hel population 

med individer med MS. Stickprovet måste vara representativt för populationen om det ska 

vara möjligt att generalisera resultatet (Forsberg & Wengström, 2008).  Däremot är 

stickprovet väldigt stort i två av de kvantitativa studierna med låg kvalitet och förhållandevis 

stort i den tredje. Av den orsaken är studiernas resultat värt att beakta.  

I de kvalitativa studierna tillhör deltagarna också MS föreningar, organisationer eller 

rehabiliteringscenter. Kvalitativa studier har dock inte som syfte att generalisera resultatet 

från ett stickprov till en population utan istället är syftet att beskriva, förklara och öka 
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förståelsen för det som studeras (Forsberg & Wengström, 2008). Av den orsaken påverkas 

inte resultatet av att deltagarna i de kvalitativa studierna tillhör en förening eller organisation.  

5.2.2. Definition av fatigue i relation till resultatet  

Den definition av fatigue som används i litteraturstudien är att fatigue är ett tillstånd då en 

individ upplever en överväldigande, ihållande känsla av utmattning som inte går att lindra 

med vila. Fatigue innebär också att individens fysiska och mentala kapacitet är nedsatt 

(Carpenito- Moyet, 2010). I definitionen betonas individens upplevelse som en viktig 

beståndsdel. I litteraturstudien framkommer att individer med MS upplever flera symtom då 

de har fatigue. Symtom definierades som individernas subjektiva upplevelse av ohälsa 

(Ekman, 2009). Symtom som individerna upplever är bland annat brist på energi, smärta i 

kroppen, domningar, oro, depressiva symtom, nedsatt minne, problem att kommunicera och 

nedsatt hälsa och livskvalitet. Det framkommer även i resultatet att individerna upplever att 

fatigue inverkar på deras liv eftersom det är svårare att utföra dagliga aktiviteter samt att 

fatigue är tidskrävande och att andra människor har svårt att förstå symtomet. Att fatigue har 

en stor påverkan på individernas liv belyses inte i definitionen. Likaså beskrivs i resultatet att 

individerna med MS tillämpade strategier för att förbättra och hantera fatigue och där ingår 

vila. I definitionen av fatigue står att symtomet inte går att lindra med vila och därmed har 

resultatet och definitionen motstridiga budskap.   

5.2.3  ICN:s etiska kod vid fatigue i relation till resultatet   

I den svenska översättningen av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det att 

sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete ansvarar för fyra huvudområden: att förebygga 

sjukdom, att främja hälsa, att återställa hälsa och att lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2008). Ett sätt för sjuksköterskan att uppfylla ICN:s etiska kod 

för individer med MS som upplever fatigue är att använda sig av utforskande samtal (Ekman, 

2009). Sjuksköterskan har då möjlighet att få fatt i alla de symtom som personer med MS 

upplever vid fatigue. Resultatet i litteraturstudien beskriver att individerna är väl medvetna 

om faktorer som upplevs inverka på fatigue, både faktorer som upplevs förbättra fatigue eller 

faktorer som upplevs förvärra fatigue. Med tanke på att individer med MS är så medvetna om 

dessa faktorer borde det inte vara svårt för sjuksköterskan att i samtalet med patienten 

utforska olika aspekter av symtomet som t.ex. när obehaget är som svårast och vad som 

lindrar symtomet (Ekman, 2009). Sjuksköterskan blir då medveten om, vilket framkommer i 

resultatet, att bland annat vila, planering, prioritering och acceptans förbättrar fatigue och att 

stress, värme och sömnproblem förvärrar fatigue.  Det skulle då vara möjligt för 

sjuksköterskan att i samtal med patienten fundera kring hur individen kan använda sig av de 

faktorer som förbättrar fatigue och undvika faktorer som förvärrar fatigue. Förhoppningsvis 

har då sjuksköterskan hjälpt patienten att i vissa situationer förebygga och hantera fatigue 

vilket i sin tur främjar hälsa och lindrar individens lidande. Då individen lär sig att förebygga 

och hantera fatigue minskar förhoppningsvis individernas upplevelse av att fatigue begränsar 

livet och är tidskrävande. Känslan av att kunna hantera fatigue kanske också gör att 

individerna struntar i den bristande förståelsen från omgivningen. Därmed strävar 

sjuksköterskan efter att uppnå den etiska koden.  
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I ICN:s etiska kod beskrivs också att sjuksköterskan ska återställa hälsa. Hälsa kan uppfattas 

som synonymt med att vara fri från sjukdom. Som sjusköterska kan det därför verka omöjligt 

att återställa hälsan eftersom MS är en kronisk sjukdom som inte går att bota och fatigue är ett 

av dess vanligaste symtom. I Socialstyrelsen termbank står att hälsa kan beskrivas med 

tonvikt på en eller flera av följande komponenter: fysiskt välbefinnande, psykiskt 

välbefinnande, socialt välbefinnande och frånvaro av sjukdom eller skada (Socialstyrelsen, 

2012). Det innebär att trots att det inte går att bota MS eller fatigue behöver det inte 

nödvändigtvis betyda att individen upplever ohälsa. Individen kan uppleva hälsa eftersom 

han/hon uppfattar sig ha ett psykiskt och socialt välbefinnande. Som tidigare beskrivits kan 

sjusköterskan i sitt omvårdnadsarbete med patienter med MS via utforskande samtal komma 

fram till hur individen kan hantera samt förbättra upplevelsen av fatigue. Resultatet blir 

förhoppningsvis att någon eller några av komponenterna fysisk, psykiskt och socialt 

välbefinnande ökar vilket i sin tur gör att individen upplever hälsa. På detta sätt kan 

sjuksköterskan bidra till att uppfylla kriteriet att återställa hälsa som står beskrivet i ICN:s 

etiska kod.  

5.2.4 Virginia Hendersons omvårdnadsteori i relation till resultatet 

Virginia Hederson menar att sjusköterskan ansvarar för att hjälpa individer, sjuka eller friska, 

som saknar resurser att tillgodose sina behov. Exempel på behov är allt från basala behov som 

adekvat närings- och vätsketillförsel, sömn och vila till att finna förströelse och 

fritidsaktiviteter i livet. Målet med omvårdnaden är att individen uppnår störta möjliga 

oberoende (Jahren Kristoffersen, 2009). Med Virgina Hendersons omvårdnadsteori som grund 

borde målet för sjuksköterskan i denna patientgrupp vara att hjälpa individer med MS som 

saknar resurser att tillgodose sina behov på grund av fatigue. Oberoende av vilka behov 

individerna behöver hjälp med kan sjuksköterskan utifrån resultatet i litteraturstudien stärka 

individens resurser genom att bidra med kunskap. Sjusköterskan kan till exempel tillföra 

kunskap genom att att berätta om alla symtom som kan uppstå vid fatigue. Patienten kanske 

saknar den kunskapen och blir tryggare av att veta att de symtomen han/hon upplever är 

normala. Likaså kan sjuksköterskan bidra med att berätta om vad som kan förbättra alternativt 

försämra fatigue vilket kan vara hjälpsamt för individen. Den nya kunskapen kan bidra med 

att individen upplever sig ha resurser att uppfylla sina behov och därmed anser sig vara mer 

oberoende.  

Virginia Henderson betonar att individer vanligtvis tillgodoser sina behov utifrån den 

kulturella och sociala kontext som de ingår i (Jahren Kristoffersen, 2009). De studier som 

resultatet baseras på är utförda i olika länder, Irland, USA, Sverige, England, Nya Zeeland, 

Turkiet och Japan. Individerna i studierna befinner sig därför i olika kulturella och sociala 

kontexter. Det är viktigt att ha i åtanke att resultatet är baserat på individers upplevelser av 

fatigue vid MS från de olika länder som nämnts och att deras sätt att hantera sina enskilda 

behov därmed varierar. Därför är det viktigt att sjusköterskan försöker att fånga de 

individuella skillnaderna i sitt omvårdnadsarbete med dessa individer. Behöver individen få 

kunskap om de kroppsliga förnimmelser som uppstår vid fatigue eller behöver han/hon lära 

sig om vad som förbättrar fatigue? Alla individer med sjukdomen MS som har fatigue kanske 

inte heller upplever samtliga av de symtom som beskrivs i resultatet eller de faktorer som 
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förbättrar eller försämrar fatigue. Därför är det viktigt att sjusköterskan lyssnar på individen 

och inte bara antar att patienten upplever vissa symtom. Resultatet kan annars bli att patienten 

känner sig förbisedd, inte tagen på allvar och ännu värre att upplevelsen av ohälsa består.  

5.3 Slutsats 

Syftet i denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av fatigue hos individer med 

sjukdomen multipel skleros. Resultatet visar att individerna upplever en mängd olika 

symptom som till exempel nedsatt energi, smärta, domningar, depressiva symtom, nedsatt 

kognitiv förmåga och svårigheter att finna ord. Fatigue inverkar också på individernas liv till 

exempel genom att det är svårare att utföra dagliga aktiviteter och att symtomet är 

tidskrävande. Vidare finns faktorer som upplevs förbättra och förvärra fatigue. Sjuksköterskan 

kan i sitt omvårdnadsarbete med denna patientgrupp använda sig av utforskande samtal, där 

individerna ges möjlighet att berätta och beskriva om sina symtom och sitt hälsotillstånd. 

Hälsa är en subjektiv upplevelse och varierar mellan olika individer. Att drabbas och att leva 

med sjukdom kan försvåra upplevelsen av en god hälsa. Likaså kan sjukdom skapa lidande 

hos individer. Däremot behöver frånvaro av sjukdom inte vara synonymt med en god hälsa 

och närvaro av sjukdom behöver inte innebära upplevelse av ohälsa. I det utforskande 

samtalet med patienter med MS kan sjuksköterskan och patienten hitta strategier som 

individen kan använda sig av för att minska upplevelsen av ohälsa vid fatigue. På det viset 

arbetar och strävar sjuksköterskan efter att uppfylla ICN:s etiska kod och därmed förbättra 

den upplevda hälsan hos individen. Sjuksköterskan kan även utifrån resultatet i 

litteraturstudien stärka individens resurser genom att bidra med kunskap. Det är dock viktigt 

att sjusköterskan försöker att fånga de individuella skillnaderna i sitt omvårdnadsarbete med 

dessa individer. Resultatet kan annars bli att patienten känner sig förbisedd, inte tagen på 

allvar och ännu värre att upplevelse av ohälsa består. 

5.4 Klinisk tillämpning 

Följande litteraturstudie fördjupar kunskapen i vad individer med MS upplever då de har 

fatigue. I omvårdnadsarbetet med denna patientgrupp har sjuksköterskan kliniskt nytta av 

kunskapen genom att förstå hur fatigue kan försvåra upplevelsen av en god hälsa hos 

individer med multipel skleros. Genom ökad förståelse om patientens upplevda symtom kan 

missförstånd undvikas vilket resulterar i bättre omvårdnad. Sjuksköterskan får också insikt i 

vad som förbättrar respektive förvärrar fatigue vilket sjuksköterskan kan tipsa patienten om.  

5.5 Förslag på fortsatt forskning 

Det vore av intresse att i framtida forskning få en fördjupad kunskap om vilka metoder och 

strategier som individer med MS använder sig av för att hantera fatigue. Anhörigas upplevelse 

av fatigue vid MS kan också vara av intresse i framtida forskning i syfte att vidga 

perspektivet. 
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Bortfall: Av 1379 deltog 719 personer. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 719 personer deltog i 
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Fatigue gav kroppsliga förnimmelser. Kroppen 

kunde t.ex. kännas tung, smärtsam eller som om 

delar av kroppen saknades.  Det var svårt att 

kontrollera och lita på kroppen och därmed ta den 

för givet. 

 

Fatigue kunde dränera kroppen på energi vilket 

gjorde att ind. inte klarade av att utföra någonting.  
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eller inte kunde utföra något p.g.a. fatigue 

 

Att behöva hjälp av andra skapade en 
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Väderväxlingar påverkade upplevelsen av fatigue.  

 

Fatigue skapade restriktioner i livet då det var 

svårare att utföra dagliga aktiviteter. 

 

Ind. tillämpade strategier för att hantera och leva 
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diagnosen MS i 
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blivit undersökta och diagnostiserade av en neurolog. 

Funktionshinder orsakad av MS skulle enligt EDSS 

vara mindre eller lika med 7.5. Ref. gruppen skulle 

bo i samma region som individerna med MS samt 

vara jämförbara vad gäller ålder och kön.  

 

Exklusionskriterier: Individer som nyligen fått 

diagnosen MS eller som blivit mycket dåliga av 

sjukdomen. I ref. gruppen fick individerna ej ha MS.  

 

Urvalsförfarande: Ind. med MS rekryterades från 

två lokala MS register. Ref. gruppen valdes 

slumpmässigt utifrån en lista från den allmänna 

populationen. 

 

Bortfall: Av 207 individer med MS deltog 155.  

Av 496 individer från den allmänna pop. deltog 190.  

 

Slutgiltig studiegrupp: 345 individer deltog i 

studien. I MS gruppen var 116 kvinnor och 35 män. I 

ref.gruppen var 149 kvinnor och 41 män. 

Medelåldern i MS gruppen var 48 år och i 

ref.gruppen 49 år.  

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär. 

 

Analysmetod: Statistiska analyser.  

Styrkor:  
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fanns. 

 

Stor 

undersökningsgrupp. 

 

Randomiserat urval 

hos kontrollgrupp.  

 

Tydligt syfte, metod, 
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gjordes. 

 

Lika grupper vad 
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Stort bortfall. 
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Det var ett signifikant negativt samband mellan 

fatigue och graden av fatigue med 

hälsouppfattningen hos ind. i MS- gruppen. 

 

Förekomsten av fatigue var vanligare i MS 

gruppen i jämförelse med ref.gruppen. Signifikant 

skillnad.  

 

68 % av ind. med MS upplevde att fatigue var ett 

av deras värsta symtom och 44%  upplevde 

fatigue varje dag.  

 

Ind. med MS i åldern 20- 65 år hade oftare 

upplevt fatigue den senaste månaden än 

ref.gruppen i samma ålder. Signifikant skillnad.  

Skillnaden var däremot inte signifikant gällande 

antalet timmar vid varje tillfälle.   

  

Fatigue hade signifikant större påverkan på 

dagliga aktiviteter i MS gruppen jämfört med ref. 

gruppen .  

 

Då graden av fatigue tilltog så ökade känslan av 

beroende och inskränkningar i livet samt behovet 

av att minska arbetsbelastning och ansvar. 

 

Ind. med MS svarade på följande påståenden: 

fatigue konsumerar tid, upplevs kroppsligt, 

känslomässigt eller innebär restriktioner i livet. 

Ind. med MS som upplevde god hälsa höll inte 

med påståendena i samma utsträckning som ind. 

med MS som upplevde dålig hälsa.   
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sclerosis. Clinical 

Rehabilitation, 20(1), 

67- 78. doi: 

10.1191/0269215506cr

880oa 

 

England 

 

Syftet var att 

undersöka sambandet 

mellan ett antal 

vanliga problem vid 

MS och livskvalitet 

oberoende av 

sjukdomens 

svårighets- 

grad. 

Design och metod: Beskrivande design. Kvantitativ 

metod. 

 

Inklusionskriterier: Individer med sjukdomen MS 

som tillhörde sju olika behandlingscenter lokaliserade 

i fem olika regioner i England. Ålder över 16 år.  

 

Exklusionskriterier: Ej angivet. 

 

Urvalsförfarande: Alla med MS som tillhörde 

respektive behandlingscentrum erbjöds att delta. 

 

Bortfall: Av 1849 personer deltog 929 stycken. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 640 deltagare var kvinnor 

och 287 var män. Medelåldern var 48 år. 

Medelvärdet på antal år individerna haft MS var 16 

år.   

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär 

 

Analysmetod: Statistiska analyser.  

Styrkor: 

Tydligt syfte, 

frågeställningar,  

metodbeskrivning, 

resultat och analys. 

 

Stor 

undersökningsgrupp. 

 

Diskuterar bortfallet. 

 

Validitet diskuterad 

och reliabilitet 

beräknad för 

frågeformulär som 

kontrollerade 

sjukdomspåverkan. 

Validitet även 

diskuterad för 

frågeformulär som 

kontrollerade 

livskvalitet. 

 

Svagheter: 

Ind. tillhörde 

behandlingscenter. 

  

Stort bortfall. 

 

Inga exklusions-

kriterier angivna 

 

Kvalitet:  

Låg kvalitet 

93 % av deltagarna hade upplevt fatigue och av 

dessa upplevde 5 % att de hade lätta bekymmer, 

25 % måttliga bekymmer och 63 % att de hade 

svåra bekymmer med fatigue.   

 

Då svårighetsgraden av sjukdomen MS ökade så 

ökade individernas bekymmer med fatigue.  

 

Livskvaliteten hos individerna sjönk om de 

upplevde ökade bekymmer med symtomet fatigue 

oberoende av svårighetsgraden av sjukdomen MS.  
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Johnson, K.L.,  

Yorkston, K.M., 

Klasner, E.R., Kuehn, 

C.M., Johnson, E. & 

Amtmann, D. (2004). 

The Cost and Benefits 

of Employment: A 

Qualitative Study of 

Experiences of Persons 

With Multiple 

Sclerosis. Archives of 

Physical Medicine and 

Rehabilitation, 85(2), 

201-209. doi: 

10.1016/S0003-

9993(03)00614-2 

 

USA 

 

 
 

Syftet var att 

eftersträva en bättre 

förståelse för de 

fördelar och hinder 

som individer med 

MS möter på 

arbetsplatsen.  

Design och metod: Kvalitativ design. Beskrivande 

metod.  

 

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle ha diagnosen 

MS och förmåga att medverka under intervjun. 

Deltagarna skulle även vara anställda eller nyligen ha 

haft en anställning . 

 

Exklusionskriterier: Ej angivet.  

 

Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades via en 

tidning för en MS förening, ett medicinskt 

rehabiliteringscenter, öppenvården eller muntligen. 

  
Bortfall: Ej beskrivet hur många som avböjde att 

delta i studien.  

 

Slutgiltig studiegrupp: 16 individer med diagnosen 

MS deltog i studien varav 14 var kvinnor och två 

män. Åldern skiftade mellan 20- 62 år med en 

medelålder på 44 år. Sex hade nyligen varit anställda, 

fem var anställda på deltid och fem på heltid.  

 

Datainsamlingsmetod: Ostrukturerade intervjuer 

utfördes hemma hos deltagarna, på deras arbetsplats 

eller på Washingtons universitet. Två forskare 

utförde intervjuerna, den ena höll i intevjun och den 

andra gjorde noteringar. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

 

Analysmetod: Fenomenologisk metod. 

 

Styrkor: 

Tydligt syfte, 

metodbeskrivning, 

resultat och 

diskussion.  

 

Studiens 

tillförlitlighet och 

trovärdighet var 

diskuterad.  

 

Förslag på fortsatta 

studier gavs.  

 

 Källhänvisningar i 

diskussionen.  

 

Tabeller och citat 

fanns.  

 

Klinisk nytta 

beskrevs. . 

  

Svagheter: 
Otydliga 

exklusionskriterier. 

 

Inte beskrivet hur 

många som avböjde 

att delta i studien. 

 

Kvalitet: 

Hög kvalitet 

 

Deltagarna ansåg att fatigue var annorlunda mot 

den trötthet som andra människor utan MS 

upplevde.  

 

Fatigue var ett oberäkneligt symtom eftersom det 

skiftade i svårighetsgrad under arbetsdagen. 

 

Individerna upplevde att fatigue var ett symtom 

som var osynligt för medarbetare och att 

arbetskamrater hade svårt att förstå symtomet.  

 

Deltagarna ansåg att fatigue var ett hinder för dem 

i deras arbete liksom då de utförde andra 

aktiviteter i livet. 

 

Fatigue påverkade de kognitiva funktionerna 

negativt vilket hade en stor påverkan på deras 

arbete. 

 

När individerna hade problem att tänka bildades 

en negativ spiral eftersom det då krävdes mer 

ansträngning och uppmärksamhet vilket i sin tur 

resulterade i mer fatigue. 

 

Genom att ha fasta rutiner på arbetet samt att 

tillåta sig ta raster kunde deltagarna lättare 

hantera fatigue. Ett annat sätt att hantera fatigue 

var att spara energi utanför arbetsplatsen t.ex. 

genom att dela upp hushållssysslor eller att inte 

delta i för mycket sociala aktiviteter.  
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Kayes, N.M., 

Mcpherson, K.M., 

Taylor, D., Schlüter, 

P.J. & Kolt, G.S. 

(2011). Faciliators and 

barriers to engagement 

in physical activity for 

people with multiple 

sclerosis: a qualitative 

investigation. 

Disability and 

Rehabilitation, 33(8), 

625- 642. 

doi:10.3109/09638288.

2010.505992 

 

Nya Zeeland 

 

Syftet var att 

undersöka vad som 

hindrade respektive 

underlättade att delta 

i fysiska aktiviteter 

från perspektivet hos 

individer med MS. 

Design och metod: Beskrivande design. Kvalitativ 

metod. 

 

Inklusionskriterier: Individerna skulle ha diagnosen 

MS som fastställts av en neurolog samt ha förmåga 

att kommunicera med forskaren. 

  

Exklusionskriterier: Ej angivet.  

 

Urvalsförfarande: I en större studie blev deltagarna 

rekryterade via lokala MS föreningar och via 

organisationen District Health Board i Nya Zeeland . 

Individerna som medverkade i den större studien blev 

tillfrågade om de ville delta i följande studie. Av 183 

individer som deltog i den större studien valde 

forskarna tio som varierade i ålder, kön, typ av MS 

och handikappstatus.  

 

Bortfall: Tio individer med varierande egenskaper 

valdes avsiktligt ut av 183 personer i syfte att få en 

mångfald på deltagarna.  

  

Slutgiltig studiegrupp: Sju kvinnor och tre män 

deltog i studien. Åldern var mellan 34-53 år. Tre hade 

primär progressiv MS, fyra hade relapsing remitting 

och tre hade sekundär progressiv MS. Antal år med 

MS varierade mellan tre- 17 år.  

 

Datainsamlingsmetod: Halvstrukturerade intervjuer 

utfördes i hemmen hos deltagarna.  Intervjuerna 

varade mellan 60- 90 min, spelades in och 

transkriberades.   

 

Analysmetod: Inspiration från grounded theory. 

Styrkor: 

Tydligt syfte, metod, 

resultat och 

diskussion. 

 

Tabeller och citat 

förekom.  

 

Forskarna motiverade 

varför de valde 

endast tio deltagare.  

 

Källhänvisningar 

fanns i diskussionen.  

 

Förslag på framtida 

forskning gavs.  

 

Klinisk nytta 

beskrevs. 

 

Resultatets 

tillförlitlighet och 

trovärdighet var 

diskuterad. 

 

Svagheter: 

Ej angivna 

exklusionskriterier. 

 

Kvalitet: 

Hög kvalitet 

Fatigue hade ett direkt inflytande på individernas 

deltagande i fysiska aktiviteter men också indirekt 

via individernas tankar om fysisk aktivitet eller 

känslomässiga respons. 

 
Tankar om fysiskt aktivitet var bland annat att det 

fanns ett cykliskt samband mellan fatigue och 

fysiskt aktivitet. Det cykliska sambandet innebar 

att individerna tänkte att fysisk aktivitet 

resulterade i mindre fatigue vilket ökade 

sannolikheten för att individerna deltog i fysiska 

aktiviteter.  En annan tanke var att det fanns en 

hårfin linje mellan om fysisk aktivitet var 

hälsosamt eller skadligt och om linjen överskreds 

förvärrades fatigue. 

 

Känslomässiga reaktioner uppkom om 

individerna erfarigt att fysisk aktivitet försämrade 

fatigue vilket gjorde att de blev rädda och oroliga 

inför framtida aktiviteter.     

 

Deltagarna upplevde att fatigue hindrade dem att 

delta i fysiska aktiviteter. 

 

Individerna hanterade fatigue genom att väga för 

och emot beträffande vilka aktiviteter de ville 

delta i. Konsekvensen blev dock att deltagarna 

gick miste om en del aktiviteter.   

 

Individerna deltog inte i fysiska aktiviteter om det 

krävdes för mycket energi att ta sig till dit 

eftersom de då inte hade kraft kvar till att delta i 

den fysiska aktiviteten. 
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Mollaoglu, M. & 

Üstün, E. (2009). 

Fatigue in multiple 

sclerosis patients. 

Journal of Clinical 

Nursing, 18(19), 1231- 

1238. doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2008.02733.x  

 

Turkiet 

 

Syftet var att beskriva 

fatigue och faktorer 

som påverkade 

fatigue hos individer 

med MS. 

Design och metod: Tvärsnittssundersökning. 

Kvantitativ metod. 

 

Inklusionskrierier: Individer som var på alerten, 

kunde kommunicera muntligt, förstod frågorna, 

bodde i Sivas samt ville delta i studien inkluderades. 

  

Exklusionskriterier: Ej angivet 

. 

Urvalsförfarande: Utifrån ett register hos en MS 

förening erhöll forskarna deltagarnas telefonnummer 

och adresser. Individerna kontaktades via telefon av 

en forskare som berättade om studien. De som ville 

delta in studien fick besök av forskaren i hemmet. 

Forskaren beskrev syftet med studien ännu en gång 

varpå deltagarna muntligen godkände att de ville 

delta.    

 

Bortfall: Av 150 individer deltog 120 i studien och 

därmed var bortfallet 30 personer. Åtta ville inte delta 

i studien, 16 bodde utanför Sivas och sex hade 

kognitiva funktionsstörningar 

 

Slutgiltig studiegrupp: Åldern varierade mellan 17- 

65 år och hela 40 % av deltagarna var 30 år eller 

yngre. 74 personer var kvinnor och 46 var män. 

Antalet år med MS varierade mellan tio månader till 

22 år.   

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär samt en 

visuell analog skala, VAS, för att skatta 

svårighetsgraden av fatigue.  

 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: 

Tydligt syfte, metod 

och diskussion. 

 

Förhållandevis stor 

undersökningsgrupp. 

 

Validitet och 

reliabilitet var 

beräknad för VAS 

skala. 

 

Svagheter: 

Inga 

exklusionskriterier 

angavs. 

 

Bortfallsanalys 

utfördes ej.  

 

Endast deltagare från 

en MS förening. 

 

Kortfattad 

resultatbeskrivning. 

 

Kvalitet: 

Låg kvalitet. 

Cirka 90 % av deltagarna upplevde att fatigue 

blev värre vid feber, varmt eller fuktigt väder, om 

de duschade eller badade i varmt vatten, om de 

hade sömnproblem, upplevde stress, då aktiviteter 

i dagliga livet ökade och slutligen om sjukdomen 

MS försämrades.   
 
58 % av deltagarna upplevde att fatigue blev 

sämre av fysisk träning och 2.5 % av individerna 

upplevde att fatigue blev sämre då de reste.  

 

Det var en signifikant skillnad vad gäller 

svårighetsgraden av fatigue mellan de som var 

yngre än 30 år och de som var över 51 år då 

graden av fatigue steg med ökad ålder.  

 

Kvinnor upplevde mer fatigue än män och de med 

högre utbildning upplevde mindre fatigue än de 

med lägre utbildning. Skillnaden var signifikant.  

 

Singlar upplevde mindre fatigue än de som var 

gifta och hemmafruar upplevde mer fatigue än 

statstjänstemän, arbetare, studenter och 

egenföretagare. Signifikant skillnad.  

 

De som hade barn hade högre grad av fatigue än 

de som inte hade barn. Dock ej signifikant 

skillnad. 

 

De som arbetade heltid upplevde mindre fatigue 

än de som arbetade deltid eller aldrig hade arbetat 

och de som haft MS i mer än sju år upplevde 

högre grad av fatigue än de som haft MS i mindre 

än sju år. Signifikant skillnad. 
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Moriya, R. & Kutsumi, 

M. (2010). Fatigue in 

Japanese people with 

multiple sclerosis. 

Nursing and Health 

Sciences, 12(4), 421-

428. doi: 

10.1111/j.1442-

2018.2010.00554.x  

 

Japan 

 
 

Syftet var att erhålla 

beskrivningar av hur 

individer med MS 

upplevde fatigue, 

inklusive erfarenheter 

relaterade till deras 

sociala liv och 

mellanmänskliga 

relationer.  

Design och metod: Explorativ, beskrivande och 

kontextuell design. Kvalitativ metod. 

 

Inklusionskriterier: Individer med MS som 

upplevde fatigue. 

 

Exklusionskriterier: Ej angivet.  

 

Urvalsförfarande: Hos stödgrupper annonserade 

forskarna offentligt efter individer med MS som 

upplevde fatigue.  

  

Bortfall: Av 20 individer som svarade på annonsen 

valdes nio till studien.   

 

Slutgiltig studiegrupp: Sex kvinnor och tre män 

deltog i studien. Deras medelålder var 42.3 år där den 

yngsta var 31 år och den äldsta 57 år. Deltagarna 

hade haft MS mellan 1- 17 år med ett medelvärde 

på9.2 år.  

 

Datainsamlingsmetod: Halvstruktuerade intervjuer 

utfördes i hemmen eller på ett café beroende på var 

deltagarna föredrog. Intervjuerna varade i genomsnitt 

54 minuter, spelades in och transkriberades.  

 

Analysmetod:  

Innehållsanalys 

Styrkor: 

Tydligt syfte och 

metodbeskrivning. 

 

Trovärdighet och 

tillförlitlighet 

diskuterad. 

 

Källhänvisningar i 

diskussionen. 

 

Förslag på framtida 

studier gavs.  

 

Svagheter: 

Forskarna beskrev 

inte varför de endast 

valde nio av 20 

individer till studien.  

 

Otydliga inklusions- 

samt 

exklusionskriterier.  

 

Knapphändig 

resultatdel som var 

svår att förstå.  

 

Klinisk nytta 

beskrevs ej.  

 

Kvalitet: 
Låg kvalitet 

 

Fatigue var en ovanlig känsla som var annorlunda 

mot vanlig trötthet.  

 

Det fanns inre och yttre faktorer som föregick 

fatigue eller som pågick samtidigt som fatigue. 

Inre faktorer var bland annat en ökad 

kroppstemperatur, förändrad sinnesstämning, hårt 

arbetande personlighetstyp, stress, andra MS 

symtom, förändrad kroppsställning samt åldrande. 

Yttre faktorer var arbete, väderförändringar samt 

medicinering.  

 

Fatigue gjorde att deltagarna kände sig missnöjda 

med det dagliga livet. 

 

Individerna kände sig ofullständiga på grund av 

fatigue. 

 

Deltagarna beskrev att andra människor hade 

svårt att förstå fatigue och att det också var 

krångligt att beskriva symtomet för andra.  

 

Individerna använde olika metoder för att hantera 

fatigue. Exempel på metoder var vila, positivt 

tänkande, massage, stretching, acceptans samt 

prioriteringar. Trots att individerna använde olika 

metoder för att hantera fatigue var det inte möjligt 

att fullt ut lindra symtomet.  

 

Många individer tog inte emot specialisthjälp och 

fick därmed kämpa ensamma med symtomet. 

 

Deltagarna beskrev att de oroade sig för att 

fatigue kunde orsaka problem för andra. 
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Olsson, M., Lexell, J. 

& Söderberg, S. 

(2005). The meaning 

of fatigue for women 

with multiple sclerosis. 

Journal of Advanced 

Nursing, 49(1), 7-15. 

Hämtad från databasen 

Medline. 

 

Sverige 

 
 

Syftet var att klargöra 

betydelsen av fatigue 

hos kvinnor med 

multiple skleros.  

Design och metod: Tolkande design. Kvalitativ 

metod.  

 

Inklusionskriterier: Ej angivet.  

 

Exklusionskriterier: Ej angivet. 

 

Urvalsförfarande: Kvinnorna tillhörde en 

rehabiliteringsklinik och blev kontaktade av en 

samordnare från kliniken. De fick information om 

studien och tillfrågades om de ville delta. Ett brev 

med information om studien skickades också till 

kvinnorna. Om de ville delta blev de uppringda av en 

av forskarna för att bestämma intervjuplats.  

 

Bortfall: Alla kvinnor som kontaktades ville delta i 

studien. 

 

Beskrivning slutgiltig studiegrupp: Tio kvinnor 

med sekundär progressiv MS deltog i studien. Åldern 

varierade mellan 43- 59 år.     

 

Datainsamlingsmetod: Halvstrukturerade intervjuer 

utfördes. Tre kvinnor intervjuades i ett separat rum på 

rehabiliteringskliniken och sju intervjuades i hemmet. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

 

Analysmetod: Hermeneutisk- fenomenologisk 

analysmetod.  

Styrkor: 

Tydligt syfte, resultat och 

diskussion. 

 

Tabeller och citat förekom.  

 

Förförståelsen var beskriven.  

 

Källhänvisningar, klinisk nytta 

och förslag på fortsatta studier 

fanns i diskussionen. 

 

Diskuterade trovärdighet och 

tillförlitlighet.  

 

Svagheter: 

Otydliga inklusions- samt 

exklusionskriterier. 

 

Beskrev inte orsaken till att just 

tio kvinnor kontaktades. 

 

Kvalitet:  

Medel kvalitet. 

Fatigue kändes i hela kroppen. 

Kroppen var ansträngd, musklerna 

svaga, kraften nedsatt och benen 

mycket tunga. Ögonen påverkades vid 

fatigue, hjärnan var inte skärpt, de 

kunde bli yra och de beskrev problem 

med att konversera. Kvinnorna fick 

därför anpassa sig till kroppens 

förutsättningar.  

 

Det orkade inte fatta beslut eller utföra 

aktiviteter på samma sätt som när de 

hade varit friska. 

 

Negativa känslor som sorg, ilska och 

frustration uppkom då kvinnorna inte 

klarade av att utföra något p.g.a. 

fatigue. Livet var inte kul, de var 

uttråkade och de hade svårt att hitta 

något intressant att göra. 

 

När kvinnorna behövde hjälp av andra 

kände de sig som en börda. De menade 

också att andra omöjligt kunde förstå 

hur det var att ha fatigue.  

 

På grund av fatigue var kvinnorna 

tvungna att ta de lugnt och att planera 

dagarna.  

 

Fatigue var en konstant, ständigt 

närvarande känsla som inte försvann 

trots vila och sömn. Fatigue gick inte 

att jämföra med vanlig trötthet. 



 
 

 
 

 

 

 


