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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 
Multipel skleros, MS, är en kronisk autoimmun sjukdom med en oberäknelig 

natur, vilket speglas i variationen av symtom och sjukdomsförlopp. MS 

drabbar inte endast dem med sjukdomen utan även närstående. Varje individ 

som drabbas av MS har en unik upplevelse av hur det är att leva med 

sjukdomen och ingen annan kan sätta sig in i deras situation. Det kan vara 

utmanande och svårt för sjuksköterskan att vårda personer med MS och 

därför kan det vara viktig att sjuksköterskan har kunskap om upplevelser av 

att leva med sjukdomen. Detta kan bidra till att de som drabbas snabbare får 

den individuella hjälp och stöd de behöver, vilket kan leda till förbättrad 

hälsa och livskvalitet.  

Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av hur det är att leva med multipel 

skleros. 

Metod: Denna litteraturöversikt är baserad på 15 vetenskapligt granskade kvalitativa 

artiklar, vilka har analyserats noggrant enligt Fribergs modell och 

tillsammans utgjort en översikt av resultatet utifrån fem teman. CINAHL 

Complete och Nursing & Allied Health Database har använts som databaser i 

detta arbete. 

Resultat: Fem teman utformades, där patientens upplevelser uppmärksammats, vilka 

redovisas under följande rubriker; Kunskap och information om multipel 

skleros, Den ständiga tröttheten, Bemötande av hälso- och 

sjukvårdspersonal, Vikten av socialt nätverk och Att forma ett nytt liv. 

Diskussion: För att en människa ska ha möjlighet till utveckling, kunna bibehålla sin 

integritet och uppnå hälsa behöver människan aktivt anpassa sig till sin 

livssituation genom att interagera med miljön. Resultatet visade deltagare 

som lyckades interagera med miljön och anpassa sig till förändringar i livet 

medan andra misslyckades, vilket ledde till bristande hälsa och förlorad 

integritet. 

Nyckelord: Multipel skleros, Patient, Upplevelser, Livskvalitet, Kvalitativ, Sjuksköterska 



    
 

Abstract 

 

Background: Multiple sclerosis, MS, is a chronic autoimmune disease and its nature is 

unpredictable, which is reflected in the variety of symptoms and the course 

of the disease. MS does not only affect those with the disease but also their 

relatives. Each individual who has MS has a unique experience of how it is 

to live with the disease and no one else can put themselves in their shoes. It 

may be challenging and difficult for the nurse to care for people with MS 

and therefore it may be important that the nurse has knowledge about 

experiences of living with the disease. This could help those who suffer to 

get the individual help and support they need faster, which can lead to 

increased health and quality of life.  

Aim: The aim is to illuminate patient’s experiences of living with multiple 

sclerosis. 

Method: This literature review is based on 15 scientifically reviewed, qualitative 

articles which have been carefully analyzed according to Friberg’s model 

and together constitute an overview of the results based on five themes. 

CINAHL Complete and Nursing & Allied Health Database have been used 

as databases. 

Results: Five themes have been designed; Knowledge and information of multiple 

sclerosis, The continuous fatigue, Treatment of healthcare professionals, 

The importance of social network and To shape a new life. 

Discussion: In order for a person to be able to develop, maintain integrity and achieve 

health, the person needs to actively adapt to his or her life situation by 

interacting with the environment. The result showed participants who 

managed to interact with the environment and adapt to changes in life while 

others failed, which lead to lacking health and loss of integrity.  

Keywords: Multiple sclerosis, Patient, Experiences, Quality of life, Qualitative, Nurse 
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1 Inledning 

Multipel skleros framstår som en oförutsägbar sjukdom där sjukdomsprocess och 

påfrestningar på kropp och själ antas variera individer emellan. I tidigare arbetsliv har båda 

författare träffat en person med multipel skleros och insåg, efter att ha diskuterat med 

kollegor, studenter samt familj och vänner, att kunskapen om sjukdomen verkade variera. 

Multipel skleros förefaller även vara mindre omtalat i förhållande till vissa andra sjukdomar, 

vilket ligger till grund för vår nyfikenhet kring sjukdomen. Båda har reflekterat över hur det 

är att leva med sjukdomen, vilket har väckt intresset för vilka upplevelser som uppkommer 

hos den drabbade. I denna litteraturstudie har vi valt att lyfta fram patientens upplevelser av 

att leva med multipel skleros, hur de uppfattar sin verklighet och hur de påverkas i sin vardag. 

Patienters upplevelser ger intryck av att vara en viktig kunskapskälla och därför kan det vara 

viktigt att uppmärksamma och dra lärdom av dem. Detta kan framstå som centralt för att 

kunna förbättra vårt förhållningssätt gentemot patienter med multipel skleros och tillämpa det 

i vår profession som sjuksköterskor. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Vad är multipel skleros? 

I Sverige finns ungefär 18 500 personer som lever med multipel skleros (MS) och varje år är 

det ungefär 1000 som drabbas av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2016a). Det är dubbelt så 

vanligt att kvinnor drabbas av sjukdomen jämfört med män (Owens, 2018) och sjukdomens 

debut skiljer sig mellan patienter, men de flesta insjuknar som unga eller i medelåldern 

(Ericson & Ericson, 2012; Socialstyrelsen, 2016a). Sjukdomen ses ofta bland nordamerikaner 

och nordeuropéer men är mer ovanligt i Afrika och Japan. Vad som ger upphov till 

sjukdomen är fortfarande oidentifierat men ärftlighet och en utlösande faktor där 

immunförsvaret påverkas krävs för att sjukdomen ska bryta ut (Ericson & Ericson, 2012).  

MS är en kronisk inflammatorisk sjukdom med ett progressivt sjukdomsförlopp. 

Sjukdomen beskrivs som en autoimmun sjukdom vilket innebär att hjärna och ryggmärg, 

centrala nervsystemet (CNS), angrips av kroppens egna immunförsvar men att det perifera 

nervsystemet inte påverkas (Owens, 2018; Reade, White, White & Russell, 2012; 

Socialstyrelsen, 2016a). Sjukdomen karakteriseras av inflammation i nervtrådarnas myelin 

(Reade et al., 2012). Myelinet består av fett och protein och är lindat runt nervtrådarna, 
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axonet. Myelinet fungerar som isolatorer och ökar nervimpulsernas hastighet. Myeliniserade 

nervbanor, både sensoriska och motoriska, kan angripas och ofta involveras flera banor på 

samma gång. Däremot fungerar de axon som inte har myelin eftersom det vanligtvis är 

myelinet som angrips och tar skada och inte själva axonet i sig. Detta innebär att det finns 

fungerande axon som fortfarande får fram nervimpulser men att det tar längre tid. 

Inflammationen uppstår när T-lymfocyter, som även kallas immunceller, angriper CNS och 

nervtrådarnas myelin (Ericson & Ericson, 2012). Inflammationen leder till gradvis 

nedbrytning av myelinet som i sin tur leder till att nervimpulsernas hastighet försämras 

(Owens, 2018; Read et al., 2012). Återbildning av myelin sker i sjukdomens tidiga fas men 

myelinet blir aldrig fullständigt reparerat. Upprepade attacker på myelinet leder till minskad 

återbildning och resulterar i att personen drabbas av funktionsnedsättningar (Owens, 2018). 

Efter inflammationen bildas ärrvävnad, sklerotiska plack, på nervtrådarna vilket skadar 

nervcellerna ytterligare (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Det finns olika former av MS men den vanligaste är primär skovvis multipel skleros, vilket 

nästan 85 procent av alla som insjuknar drabbas av. Det typiska med denna form är att den 

förekommer skovvis, vilket innebär en temporär försämring i sjukdomens utveckling och efter 

ett tag uppträder skoven allt mer sällan och patienten kan uppleva en näst intill besvärsfri 

period. Sjukdomen kan efter flera år med skovvist förlopp gradvis förändras till sekundär 

progressiv multipel skleros, vilket innebär ett mer fortskridande sjukdomsförlopp där symtom 

och funktionsnedsättningar successivt ökar. Den sista formen är primär progressiv multipel 

skleros och det typiska med denna form är att sjukdomen fortgår utan besvärsfria perioder och 

patientens besvär ökar samtidigt som funktionsförmågan reduceras allt mer (Reade et al., 

2012). 

 

2.2 Symtom och diagnostisering 

Vanligtvis sker MS genom ett akut insjuknande där inflammationen uppstår inom de första 24 

timmarna och de sensoriska nervbanorna är oftast de som angrips av inflammationen först 

(Ericson & Ericson, 2012). Symtom som kan uppstå vid sjukdomen är trötthet, smärta, 

funktionsnedsättning, känselnedsättning, svårigheter med balans och koordination, 

talsvårigheter, problem med miktion- eller tarmtömning, sexuell dysfunktion, kognitiv 

funktionsnedsättning och emotionella förändringar som depression och ångest (Read et al., 

2012). De symtom som uppkommer beror på var i det centrala nervsystemet skadan uppstått 
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(Socialstyrelsen, 2016a; WHO, 2006). Precis som symtomen varierar vid MS varierar även 

sjukdomsförloppet. I sällsynta fall är MS en elakartad progressiv form med dödlig utgång, 

men de flesta personer som drabbas av sjukdomen har en normal eller näst intill en normal 

livslängd (WHO, 2006).  

 De fyra grundläggande delarna i diagnostiken av sjukdomen är patientens berättelse av sina 

symtom, magnetröntgen (MR) av ryggmärg och hjärna, analys av ryggmärgsvätska och en 

neurologisk undersökning (Socialstyrelsen, 2016a). En neurologisk undersökning innebär en 

fysisk bedömning av synen, talet, balansen, koordinationen, rörligheten samt sensoriska 

kapaciteten, mentala och emotionella förmågan (https://www.msliv.se/information-om-

ms/forsta-multipel-skleros/diagnostisering-ms/). För att fastställa diagnosen måste två 

enskilda områden av CNS ha skadats med bevis för att skadan inträffade med minst en 

månads mellanrum och andra diagnoser måste uteslutas (Owens, 2018). Definierade kriterier 

används för att avgöra om funktionerna uppfyller den kliniska diagnosen och möjliggör mer 

precision, vilket minskar sannolikheten för en felaktig diagnos (WHO, 2006).  

 

2.3 Behandling av multipel skleros 

Det finns idag inget botemedel mot MS men det finns läkemedel vars främsta uppgift är att 

bromsa sjukdomsutvecklingen och lindra symtom. Vid akuta skov ges glukokortikoider som 

har en antiinflammatorisk effekt för att hjälpa till med överföringen av nervimpulser. Goda 

resultat har visats vid tidig behandling i sjukdomsförloppet med betaferon, vilket har en 

virushämmande och immunreglerande effekt. Däremot är biverkningar som muskelvärk, 

feber, frossa och illamående av läkemedlet förhållandevis vanligt och kan upplevas som 

besvärligt (Ericson & Ericson, 2012).  

 Sjukdomsmodifierande behandlingar (DMT) är framtagna läkemedel för personer med MS 

som kan hindra sjukdomens utveckling och lindra symtomen (https://www.ms-guiden.se/ms-

fakta/behandlingsalternativ-vid-ms/vilka-alternativ-finns-behandling-av-ms). 

 Enligt Scolding, Pasquini, Reingold och Cohen (2017) finns det ett brett utbud av flera 

godkända DMT för att behandla primär skovvis multipel skleros men däremot har mindre 

framsteg gjorts vid behandling av progressiva former av sjukdomen. Positiva effekter av 

behandling har visats genom minskad frekvens av återfall och försämringsperioder relaterade 

till återfall. Däremot finns det för närvarande inga tillgängliga behandlingar som kan stoppa 

progressionen av sjukdomen eller underlätta reparation av existerande skador i CNS. 

Cellbaserade behandlingar har genererat ett betydande intresse som potentiella metoder 

https://www.msliv.se/information-om-ms/forsta-multipel-skleros/diagnostisering-ms/
https://www.msliv.se/information-om-ms/forsta-multipel-skleros/diagnostisering-ms/
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genom att arbeta med återbildning av det defekta immunsystemet som ligger till grund för MS 

med hjälp av immunsuppression följt av autolog stamcellstransplantation, vilket innebär en 

transplantation av ens egna celler.  

 

2.4 Närstående till patienter med multipel skleros 

Begreppet närstående definieras av Socialstyrelsens termbank som “person som den enskilde 

anser sig ha en nära relation till” (http://termbank.socialstyrelsen.se/#results). 

 Vid insjuknande i en allvarlig och långvarig sjukdom drabbas även närstående. Känslor av 

oro uppstår kring den drabbade men också för ens egna framtid. De upplever sorg, 

hjälplöshet, restriktion och brist på stöd för att kunna hantera sitt nya liv. Närstående fungerar 

många gånger som en förbindelse mellan omgivningen och patienten. Att som närstående 

känna konstant bundenhet kan leda till negativ påverkan för sin egna psykiska hälsa (Öhman, 

2014).  

I studien skriven av Bjorgvinsdottir och Halldorsdottir (2013) beskrevs barnens upplevelse 

av att ta hand om sina ensamstående föräldrar, hur de upplevde såväl vården runt omkring 

men även om deras egna reflektioner och känslor kring sjukdomen. Barnen berättade att dem 

kände sig uteslutna och övergivna av vården då dem inte fick tillräckligt med information om 

sina föräldrars tillstånd, och de flesta trodde att föräldrarna själva fick begränsad med 

information om sjukdomen. Detta i sin tur ledde till att oro och depression utvecklades hos 

barnen men även rädsla och ångest då de inte visste huruvida ens föräldrar skulle påverkas av 

sjukdomen, eller hur de själva skulle påverkas. De flesta försökte avsiktligt förneka 

sjukdomen och undvek att prata med sina föräldrar för då skulle sjukdomen inte existera. 

Dessutom hade barnen svårt att förstå varför vårdpersonal aldrig försökte tala med dem om 

deras frågor och funderingar och vissa berättade att vårdpersonalen inte tog dem på allvar 

trots upprepade försök till kontakt. 

Gottberg (2015) menar att närstående är en tillgång som ska välkomnas av vården och 

bjudas in tillsammans med personen med MS vid planering av rehabilitering eller återbesök. 

Närstående är även dem i behov av tröst, trygghet och kunskap när de ställs inför en svår 

situation.  

 

2.5 Sjuksköterskans ansvar 

Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården har stor betydelse för patienters upplevelse av 

hälsa och välbefinnande samt synen på vårdkvaliteten. Respekt och förtroende är två viktiga 

http://termbank.socialstyrelsen.se/#results
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komponenter i mötet mellan sjuksköterska och patient, samt dennes närstående, för att uppnå 

god och professionell omvårdnad. För att detta ska vara möjligt krävs ytterligare kunskap hos 

vårdpersonal om bemötandets påverkan på patienten som söker vård (Skär & Söderberg, 

2014). 

 International Council of Nurses (ICN, 2017) är ett styrdokument som sjuksköterskan 

förhåller sig till och vägleds av med hjälp av riktlinjer och standarder. Den ska hjälpa 

sjuksköterskan mot en utveckling av ökad professionell omvårdnad som innebär att minska 

lidande, återställa hälsa, förebygga sjukdom samt främja hälsa. Inom ICN finns det fyra 

områden som sjuksköterskan ska leva upp till. Inom det första området Sjuksköterskan och 

allmänheten står det bland annat beskrivet att sjuksköterskan ska möta patienter med respekt, 

lyhördhet och medkänsla. Sjuksköterskan har som ansvar att förse patienter och enskilda 

personer med information som framgår på ett tydligt sätt och som är tillräckligt för att ge ett 

samtycke för vård. Inom det andra området Sjuksköterskan och yrkesutövningen ska 

sjuksköterskan arbeta patientsäkert, ha ett eget ansvar att utvecklas inom professionen och 

arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan och professionen är nästa område där 

sjuksköterskan arbetar miljömedvetet, tar ställning till oetiskt handlande och arbetar utifrån 

forskning och evidens. I sista området Sjuksköterskan och medarbetare står det att 

sjuksköterskor ska vidta åtgärder om patienter, närstående eller allmänhetens välmående är i 

fara att skadas av medarbetare för att skydda dessa människor. Sjuksköterskan strävar även 

för att stödja och samarbeta med sina kollegor genom respekt och ett etiskt förhållningssätt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

I Patientlagen (2014:821) framgår det att vård och behandling ska utformas samt 

genomföras tillsammans med patienten, så långt som det är möjligt. Denna involvering för 

patienter kan bidra till en säkrare vård och ökad trygghet. En patient har rätt att tacka nej till 

vård, men då ska hälso-och sjukvårdspersonal kunna informera patienten om de konsekvenser 

som kan uppstå. 

Sjuksköterskan följer även Hälso-och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) där det bland annat 

står beskrivet att sjuksköterskan ska arbeta för att ge lika vård till alla och för att motverka 

ohälsa. Det framgår även här att hälso-och sjukvårdspersonal ska se till patientens önskan av 

trygghet, säkerhet och kontinuitet samt ta hänsyn till patientens rätt att bestämma själv och 

dennes integritet.  

I studien av Caspari, Aasgaard, Lohne, Slettebø och Naden (2013) beskrevs hälso- och 

sjukvårdspersonalens perspektiv på hur patientens värdighet bevaras och främjas. De menade 

att det var en utmaning att se och känna igen patientens resurser för att kunna framhäva det 
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positiva och patientens egna förmåga. Detta ansågs viktigt för att uppnå ökad upplevelse av 

värdighet och självförtroende hos patienten. Personalen betonade vikten av att bevara och 

stärka patientens resurser samtidigt som patientens värdighet och autonomi respekteras. De 

berättade även att det var viktigt att se patienten som helhet och inte bara behandla honom 

eller henne som en diagnos. 

 

2.5.1 Multidisciplinärt team och MS-sjuksköterska 

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer utifrån nationella riktlinjer (2016b) ska personer 

med MS erhålla stöd från ett multidisciplinärt team. Ett multidisciplinärt team innefattar unik 

kompetens från varje medverkande profession. Utifrån Socialstyrelsens enkätundersökning 

framkom det att alla verksamheter inte hade tillgång till ett sådant team och i de verksamheter 

där ett team fanns så var kompetensen bristfällig. Psykologer utgjorde den största bristen, då 

de enbart fanns i vartannat team, men även tillgången av sjuksköterskor, logopeder, 

neurologer och kuratorer ansågs bristfällig i många verksamheter. En orsak till upplevelsen av 

resursbrist gällande personal kan ha att göra med att de multidisciplinära teamen också har 

hand om patienter med andra neurologiska sjukdomar.  

Socialstyrelsen (2016b) menar att en MS-sjuksköterska kan agera samordnare för 

patienten, multidisciplinära teamet samt andra vårdgivare eftersom MS-sjuksköterskan 

besitter en specificerad kompetens om sjukdomen. I detta avseende rekommenderar 

Socialstyrelsen att personer med MS ska erbjudas möjligheten att tillgå en MS-sjuksköterska. 

Vid enkätundersökningen framgick det utifrån resultatet att tre av fyra verksamheter etablerat 

en MS-sjuksköterska. Däremot ansågs resurser av sjuksköterskor vara bristfälligt för att 

patienternas behov skulle bli tillgodosedda och att de inte avsatt en specifik tid för arbetet.   

 

2.6 Att leva med kronisk sjukdom  

Att leva med en kronisk sjukdom innefattar ett liv där patientens kroppsliga relation har 

förändrats till följd av att kroppen blivit en fiende i vardagen. Den drabbade är ensam i sin 

sjukdom eftersom ingen annan kan sätta sig in i hur det är att leva med en livshotande 

sjukdom. Vid acceptans av sjukdomen kan patienten påbörja sin förändring och anpassa sig 

till sin situation (Öhman, 2014). 

 Ambrosio et al. (2015) beskriver i sin studie att acceptans alltid är den första egenskapen 

som krävs för att leva sitt liv positivt. För bara när personen har accepterat sin sjukdom och 

därigenom den nya situationen kan han eller hon fortsätta vidare till nästa stadie i 
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utvecklingen, nämligen “coping”. Coping innebär att hantera sjukdomen och lära sig att möta 

det kroniska tillståndet med hjälp av olika genomförbara strategier. Denna egenskap, att leva 

med kronisk sjukdom, definieras som en kognitiv och känslomässig process där personen lär 

sig tolerera och uthärda sjukdomen. Nästa steg i processen beskrivs som självhantering vilket, 

förutom att lära sig att uthärda sjukdomen och initiera olika strategier, också innebär att ha 

viss kunskap om sjukdomen i sig, följa en plan samt aktivt delta i beslutsfattandet som 

involverar sjukdomen. Självhantering innebär också en dynamisk aktiv process för att lära, 

öva och utforska de färdigheter som krävs för att skapa ett hälsosamt och känslomässigt 

tillfredsställande liv. Integration anses vara nästa steg i processen och presenteras som en 

komplex och flerdimensionell egenskap, huvudsakligen bestämd genom att generera en 

förändringsprocess i människans livsstil för att slutligen anpassa sig till sjukdomen och söka 

efter “det nya normala”. Den följande och sista egenskapen är justering, vilket innebär en 

anpassning till både sjukdomen och utvecklingen av personens identitet, med det slutliga 

önskade målet att uppnå ett positivt liv med den kroniska sjukdomen. 

 MS har även en väsentlig negativ inverkan på en persons livskvalitet beskriver 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2006). Enligt WHO (1998) definieras livskvalitet som 

individens uppfattning av sin position i livet inom ramen för normer och kultur i relation till 

sina standarder, mål, förväntningar och intressen. Det är ett brett koncept som på ett 

komplicerat sätt innefattar personens fysiska hälsa, psykologiska tillstånd, oberoende, sociala 

relationer, personliga tro och förhållande till miljön. 

 Begreppet “Life experience” definieras “experience and knowledge gained through living” 

(https://www.merriam-webster.com/dictionary/life%20experience). Dahlberg och Segesten 

(2010) beskriver livsvärld likt en värld som delas med andra, men att varje enskild individ har 

en unik och personlig upplevelse av jaget, andra och världen. De menar också att en vårdare 

bör ha adekvat kunskap och kompetens om hur individen upplever sjukdomens påverkan på 

sin vardag för att kunna ge optimal vård. Att vårda med livsvärld som grund innebär att ha 

individen i fokus och att ha en öppenhet inför dennes upplevelse av livet.   

  

3 Problemformulering  

MS är en kronisk autoimmun sjukdom där symtomen varierar från person till person, precis 

som sjukdomsförloppet gör. Det finns olika former av MS, vilket speglar sjukdomens 

oförutsägbarhet. Trots att MS är obotligt kan personer med sjukdomen leva ett liv med näst 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/life%20experience
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intill normal livslängd. Sjukdomen påverkar inte enbart den drabbade utan även närstående, 

vilka många gånger fungerar som en kontakt mellan den drabbade och vården. För att uppnå 

professionell omvårdnad är det sjuksköterskans ansvar och uppgift att sträva efter 

kontinuerlig utveckling i sin yrkesprofession genom inhämtning av nya kunskaper. Detta för 

att främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och återställa hälsa. Sjukdomen innebär 

en omställning i livet som inverkar på den drabbades livskvalité och för att kunna leva utifrån 

ett positivt tankesätt krävs egenskap av acceptans och anpassning till den nya situationen. 

Varje individ som drabbas av MS har en unik upplevelse av hur det är att leva med 

sjukdomen och ingen annan kan sätta sig in i deras situation. För sjuksköterskan kan det vara 

utmanande och svårt att vårda personer med MS och därför kan det vara viktig att 

sjuksköterskan har förståelse samt kunskap om upplevelser av att leva med sjukdomen. Denna 

kunskap kan bidra till att personer med MS snabbare får den individuella hjälp och stöd de 

behöver, vilket i sin tur kan leda till förbättrad hälsa och livskvalitet för dessa personer.   

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av hur det är att leva med multipel skleros. 

  

5 Teoretisk utgångspunkt  

MS innebär en påfrestning och omställning i livet och för att kunna hantera den nya situation 

som uppstått finns det ett behov av anpassning, vilket Callista Roys teori beskriver. I detta 

arbete har Callista Roys adaptionsmodell använts som teoretisk utgångspunkt, och har 

tillämpats som stöd till diskussionen med fokus på människa, hälsa och miljön.  

Callista Roys (2009) adaptionsmodell (RAM) syftar till att förbättra livsprocesser för att 

främja anpassning. Konceptet anpassning härstammar från vetenskapliga och filosofiska 

antaganden som Roy utvecklat över tid. Roy menar att om en individ ska kunna bibehålla sin 

integritet och möjlighet till utveckling måste individen aktivt anpassa sig till sin 

livsomställning. Roy definierar adaption som den process och resultat där tänkande och 

kännande människor, som individer eller i grupp, gör medvetna val för att skapa mänsklig 

integration och interagera med miljön. Roy (2009) menar att människans respons baseras på 

miljön och den nuvarande nivån av anpassning och att responsen observeras som beteende 
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och kan vara adaptiva eller ineffektiva. Nivån av anpassning påverkar individens förmåga att 

reagera positivt i en situation. Vidare menar Roy att anpassning handlar om att förena individ 

med miljö, att finna balans i tillvaron genom att acceptera och kontrollera sin nya situation 

som uppstått. 

Enligt Roy (2009) har miljön en central roll i teorin eftersom anpassningen inträffar i 

relation med stimuli från miljön. Stimuli kan komma externt från miljön eller ha sitt ursprung 

från den interna miljön. Miljön beskrivs som alla förhållande, omständigheter och inflytanden 

som omger och påverkar människors utveckling och beteende som adaptiva system. Roy 

anser att människor interagerar med den ständigt föränderliga miljön. När detta samspel blir 

för påfrestande för individen är det sjuksköterskans uppgift att stödja för att främja individens 

välbefinnande. En integrerad livsprocess kan förändras till en process som kompenserats, 

vilket skapar försök att återupprätta anpassningen. Roy (2009) beskriver miljön som både 

fysiskt och socialt. Att förstå denna pågående interaktion mellan människor och deras värld 

och med andra i den är viktigt för vårdpraxis menar Roy. 

Roy (2009) definierar hälsa som en process och ett tillstånd att vara och att bli hel och 

integrerad på ett sätt som speglar individens och miljöns ömsesidighet. Hälsa för mänskliga 

adaptiva system kan beskrivas som en reflektion av denna interaktion eller anpassning. 

Adaptiv respons främjar integritet eller helhet medan brist på eller en misslyckad integration 

representerar bristande hälsa. Omvårdnad som yrke fokuserar på interaktionen mellan 

människa och miljö som främjar maximal mänsklig utveckling och välbefinnande. Enligt Roy 

är syftet med omvårdnaden att främja anpassning, vilket bidrar till hälsa, livskvalitet eller att 

få dö med värdighet. Det är sjuksköterskans roll att främja anpassning i situationer med hälsa 

och sjukdom och för att förbättra interaktionen mellan mänskliga system med miljön, och 

därmed främja hälsa. Roy beskriver människan som ett holistiskt adaptivt system. Termen 

holistisk härstammar från de filosofiska antagandena som ligger till grund för modellen och 

relaterar till idén att människor fungerar som helheter i ett enhetligt uttryck för meningsfullt 

mänskligt beteende. Människan beskrivs som ett socialt, biologiskt och psykologiskt väsen 

och representerar enighet i en mångfald. 

 

6 Metod 

Syftet med litteraturöversikt var att få en överskådlig bild av kunskapsläget inom ett särskilt 

område och att använda litteraturöversikt som metod för sammanställning av aktuell kunskap 
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(Friberg, 2017a). Detta för att få mer insikt för patienter med MS. Detta arbete baseras på 

kvalitativa vetenskapliga forskningsartiklar. Kvalitativa artiklar bygger på personers 

erfarenheter och upplevelser av en händelse (Henricson & Billhult, 2012). 

 

6.1 Datainsamling 

Till litteraturöversikten genomfördes sökningar i databasen CINAHL Complete, som har flest 

tidskrifter om omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 2017), och i Nursing & Allied Health 

Database som också innefattar omvårdnadsvetenskap. I båda databaser användes ämnesorden 

“Multiple sclerosis”, “Life experiences” och ”Quality of Life” vilka kombinerades på olika 

sätt tillsammans med booleska operatoren “AND” i sökningen. Dessa sökord resulterade i ett 

för högt antal träffar i respektive sökning för att ha möjlighet att läsa igenom dem. Därför 

lades sökordet “Qualitative” till som ämnesord i sökningarna för att begränsa antalet träffar 

med relevans till syftet (se bilaga 1). Denna ändring resulterade i att totalt antal träffar för 

respektive sökning blev 66, 70 och 37 träffar. I sökningarna återfanns dubbletter av flertal 

artiklar vilket gjorde att fler artiklar valdes från den ena databasen. Vid sökningarna lästes alla 

artiklars titlar för att välja ut de som ansågs relevanta till ämnet. De utvalda artiklarnas syfte 

och sammanfattning lästes för att få en generell uppfattning om artiklarnas innehåll. Sedan 

utfördes en uppskattning om artiklarna svarade på författarnas syfte och om de skulle läsas 

mer genomgående.   

 

6.2 Urval 

Vetenskapligt granskade artiklar med senaste aktuella kunskap (Segesten, 2017) som 

publicerats i vetenskapliga tidskrifter har använts i detta arbete. Begränsningen kvinnor, 

female, använde författarna till en början som en avgränsning i sökningarna, men 

exkluderades sedan på grund av att för få antal träffar uppstod för att kunna utforma ett arbete. 

De begränsningar som användes i samtliga sökningar var vetenskaplig granskning, peer 

reviewed, och ett tidsspann mellan 20080101-20180831. Författarna valde att inte begränsa 

sökningen till ett specifikt land då författarna ville ta reda på om det fanns likheter eller 

skillnader oavsett vart individerna kom ifrån eller hade för kulturell bakgrund. Flertalet 

artiklar som hittades utifrån dessa kriterier och begränsningar exkluderades på grund av att de 

antingen kostade eller var dubbletter. Författarna valde att endast inkludera de artiklar som 

innehöll etiska överväganden. Därefter gjordes en kvalitetsgranskning, vilket innebär att 
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bedöma de utvalda artiklarnas kvalitet utifrån flera aspekter, som resultatet men också 

processen fram till resultatets uppkomst. Det är med hjälp av kvalitetsgranskningen som 

beslutet om vilka artiklar som ska inkluderas och exkluderas i analysen görs (Friberg, 2017b).  

 Båda författarna granskade alla artiklarnas olika delar och diskuterade tillsammans utifrån 

ett kritiskt förhållningssätt om varje enskild artikel hade en hög kvalitet och om de ansågs 

vara relevanta till det valda fenomenet i arbetet. Författarna exkluderade 16 artiklar på grund 

av att de inte ansågs vara av hög kvalitet eller att de inte svarade på syftet. Totalt 15 

kvalitativa artiklar från sökningarna ansågs relevanta till ämnet. Artiklarna lästes igenom av 

båda författarna flera gånger för en djupare uppfattning om innehåll och kontext samt 

upptäcka skillnader och likheter. De 15 artiklar som har använts i resultatet redovisas i 

resultatmatrisen (se bilaga 2). 

 

6.3 Dataanalys 

Fribergs (2017b) metodbeskrivning har använts som underlag för dataanalysen i detta arbetet. 

Först delades alla utvalda artiklar upp mellan författarna så att de hade hälften var och läste 

igenom dessa individuellt flera gånger med fokus på resultatet för att få djupare förståelse för 

innehållet. Med hjälp av överstrykningspennor strök författarna över nyckelfynd i artiklarna 

för att ta reda på vad som skilde sig och stämde överens mellan artiklarna. Författarna 

sammanfattade det som var relevant för syftet från varje enskild artikel på ett enskilt 

dokument var för sig, för att sedan kunna skapa sig en översikt över materialet. När detta hade 

gjorts så bytte författarna artiklar samt de sammanfattade dokumenten med varandra för att 

upprepa samma process, samt utesluta eventuella översättningsfel och att författarna inte gjort 

egna tolkningar. På detta vis granskade författarna varandras sammanfattningar och jämförde 

med artiklarnas resultat för att se så inget av det som svarade på syftet hade missats. Därefter 

sammanställde författarna sina sammanfattningar av artiklarna i ett nytt dokument under 

preliminära teman för att tydligare se likheter och skillnader. Dokumentet skrevs sedan ut för 

att med hjälp av överstrykningspennor analysera och diskutera tillsammans vilka teman som 

skulle kunna formuleras utifrån materialet. I slutändan kom författarna fram till fem teman.  

 

7 Forskningsetiska överväganden  

Kjellström (2012) menar att i ett utförande av ett arbete som baseras på forskning genomförs 

etiska överväganden och reflektioner innan, under och efter arbetets gång. Syftet med 
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forskningsetik är att främja och garantera människors rättigheter, människovärde, 

välbefinnande, integritet och säkerhet vid deltagande i en studie. Samtidigt som 

forskningsetik handlar om att skydda människor från skada, kränkning och utnyttjande. 

Forskningsetik bygger på att främja deltagarnas frihet och autonomi samt att visa respekt 

gentemot människor oavsett om de väljer att delta i en studie eller inte.  

 Författarna har tillämpat forskningsetiska överväganden genom hela arbetets gång med 

syfte att efterfölja de etiska principerna Personuppgiftslagen (1998:204), som syftar till att 

skydda människors personuppgifter från integritetsbrott, och Människovärdesprincipen 

(1995:5), vilken syftar till alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Artiklarna 

som valdes och har använts i arbetet var skrivna på engelska och granskades noggrant av båda 

författarna för att fastställa att alla innehöll etiska överväganden eller hade blivit godkända av 

en etisk kommitté. Eftersom författarna inte har engelska som modersmål var de medvetna 

om att det fanns en risk för översättningsfel eller att egna tolkningar gjordes. Författarna har 

arbetat utifrån ett objektivt förhållningssätt och de läste alla artiklar, både enskilt och 

tillsammans, för att minimera risken för falsifiering och fabricering av resultatet. Ambitionen 

var att översätta artiklarna så textnära som möjligt med hjälp av lexikon, utan att lägga in 

egna värderingar, plagiera eller vinkla resultatet på något sätt. Författarna valde också att 

belysa allt som deltagarna uppgett i artiklarna som ansågs relevant till syftet i detta arbete. 

Detta för att få arbetet så tillförlitligt som möjligt och för att värna om deltagarnas värde och 

rättigheter men även forskningens anseende. 

 

8 Resultat 

Utifrån upprepade upplevelser i artiklarna kom författarna fram till fem teman. Det första 

temat heter “Kunskap och information om multipel skleros”, andra temat heter “Den ständiga 

tröttheten”, tredje temat heter “Bemötande av hälso- och sjukvårdspersonal”, fjärde temat 

heter ”Vikten av socialt nätverk” och “Att forma ett nytt liv” är femte och sista temat. 

 

8.1 Kunskap och information om multipel skleros 

Bristande kunskap om vad MS var innan diagnostisering beskrevs av deltagare i flera studier 

(Fallahi-Khoshknab, Ghafari, Nourozi & Mohammadi, 2014; Ghafari, Fallahi-Khoshknab, 

Nourozi & Mohammadi, 2015; Isaksson & Ahlström, 2008) och om sambandet mellan 

sjukdomen och deras föränderliga kroppar (Egerod, Wulff & Petersen, 2018). Detta 
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resulterade i upplevelser av isolering, depression, skuld och förtvivlan hos deltagarna 

(Egerod, Wulff & Petersen, 2018). Flera deltagare upplevde att de hade felaktiga 

uppfattningar om vad MS var och upplevde att orsaken till det var på grund av att de fått 

otillräcklig information om sjukdomen samt den generellt negativa offentliga attityden till MS 

(Fallahi-Khoshknab et al., 2014). Deltagare upplevde att kunskap om hur sjukdomen kunde 

yttra sig var viktigt (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008) samt att information skulle ha hjälpt 

dem att hantera sin sjukdom (Egerod, Wulff & Petersen, 2018; Matuska & Erickson, 2008). 

Dessutom beskrevs upplevelser om bristande kunskap gällande rehabilitering bland 

deltagarna (Al-Sharman, Khalil, Nazzal, Al-Sheyab, Alghwiri, El-Salem & AlDughmi, 2018; 

Helland, Holmøy & Gulbrandsen, 2015).  

 Deltagarna upplevde även att sjukvårdspersonal inte gav tillräckligt med information om 

sjukdomens påverkan (Egerod, Wulff & Petersen, 2018; Pretorius & Joubert, 2014) och att de 

borde ha försett deltagarna med information om sjukdomen i ett tidigt skede (Egerod, Wulff 

& Petersen, 2018; Helland, Holmøy & Gulbrandsen, 2015). Till exempel att sjukdomen kan 

påverka sexliv och sexualiteten, och att information om detta hade hjälpt deltagarna att hitta 

andra sätt att uttrycka sin sexualitet på (Egerod, Wulff & Petersen, 2018). Bristande 

information från sjukvårdspersonal resulterade i att deltagarna upplevde att de fick söka 

information på egen hand (Ghafari et al., 2015; Helland, Holmøy & Gulbrandsen, 2015; 

Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Några deltagare upplevde att internet, självbiografier och 

stödgrupper var värdefulla källor för att hitta information om sjukdomen (Pretorius & Joubert, 

2014) men även böcker och artiklar om MS samt seminarium upplevdes värdefullt (Ghafari et 

al., 2015). Förvärvade kunskaper om MS och att vara kroniskt sjuk upplevdes bidra till att de 

blev mer förstående, vilket ansågs vara en resurs för att hantera sjukdomen (Isaksson & 

Ahlström, 2008). Några av deltagarna upplevde rädsla för vad de skulle lära sig när de läste 

om sjukdomen (Isaksson & Ahlström, 2008; Matuska & Erickson, 2008) samtidigt som de 

upplevde att de inte kunde hantera sjukdomen på grund av att de saknade kunskap (Ghafari et 

al., 2015; Isaksson & Ahlström, 2008). Några upplevde även att familjemedlemmar och 

vänner hade bristande kunskap om MS och att de ständig sökte information om deltagarnas 

tillstånd, vilket upplevdes tröttsamt för deltagarna (Isaksson & Ahlström, 2008).  

 Sjukvårdspersonal upplevdes inte ha tillräcklig kunskap om MS (Al-Sharman et al., 2018; 

Lohne, Aasgaard, Caspari, Slettebø & Nåden, 2010) vilket deltagarna upplevde var 

nödvändigt för att få bättre förståelse för både dem och deras familjers behov (Al-Sharman et 

al., 2018). Deltagarna betonade vikten av kontinuerlig utbildning om sjukdomen för 

sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal (Al-Sharman et al., 2018), samtidigt som några 
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upplevde att befolkningen generellt sett borde få mer kunskap om vad MS innebär (Al-

Sharman et al., 2018; Pretorius & Joubert, 2014).  

 

8.2 Den ständiga tröttheten 

Trötthet upplevdes vara en central aspekt i sjukdomen vilket framkom i majoriteten av 

artiklarna (Isaksson & Ahlström, 2008; Lexell, Lund & Iwarsson, 2009; Lohne et al., 2010; 

Matuska & Erickson, 2008; Moriya & Kutsumi, 2010; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; 

Pretorius & Joubert, 2014). Deltagarna upplevde att tröttheten ständigt fanns där, att det inte 

gick att påverka eller hantera den, att tröttheten satte stopp för aktiviteter och hindrade dem 

från att leva “normala liv” (Isaksson & Ahlström, 2008; Lexell, Lund & Iwarsson, 2009; 

Matuska & Erickson, 2008; Moriya & Kutsumi, 2010; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; 

Pretorius & Joubert, 2014). Deltagare uttryckte att de ännu inte hade funnit ett sätt att anpassa 

sig utan blev passiva och upplevde sorg. Deras brist på energi upplevdes som en negativ 

påverkan på deras förmåga att klara sig effektivt (Isaksson & Ahlström, 2008). Tröttheten 

påverkade deras liv negativt genom upplevelse av att vara mindre produktiv och de upplevde 

frustration över att ha svårt att planera framtida aktiviteter på grund av att tröttheten va 

oberäknelig (Al-Sharman et al., 2018; Matuska & Erickson, 2008; Olsson, Lexell & 

Söderberg, 2008; Pretorius & Joubert, 2014). Tröttheten upplevdes som en osynlig sjukdom 

(Lohne et al., 2010; Pretorius & Joubert, 2014) genom att de var fångade i trötthet och inte 

hade någon kontroll eller ansvar över sin egna kropp (Lohne et al., 2010; Olsson, Lexell & 

Söderberg, 2008). De upplevde att andra inte såg dem som sjuka och behandlade dem inte 

efter det på grund av sin osynliga trötthet (Moriya & Kutsumi, 2010; Pretorius & Joubert, 

2014). Deltagarna upplevde att de behövde vila flera gånger under dagen (Al-Sharman et al., 

2018; Isaksson & Ahlström, 2008; Lexell, Lund & Iwarsson, 2009; Matuska & Erickson, 

2008; Olsson, Lexell & Söderberg,  2008) vilket gav upphov till skamkänslor hos deltagarna 

(Isaksson & Ahlström, 2008). Några utav deltagarna upplevde tröttheten som ett hinder för 

fortsatta sociala relationer (Lexell, Lund & Iwarsson, 2009) och kände tveksamhet till att 

genomföra sociala planer (Matuska & Erickson, 2008), vilket skapade upplevelse av att inte 

kunna lita på sig själv (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Deltagare upplevde att tröttheten 

inte var tillräckligt förstådd av andra. Även om det fanns en förståelse hos vissa upplevdes det 

svårt att beskriva tröttheten på grund av bristande förståelse från andra, vilket resulterade i 

minskad social interaktion (Moriya & Kutsumi, 2010). Upplevelsen av att vara skyldig att 
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behöva förklara sin trötthet, eller exempelvis yrsel i offentliga miljöer, hjälpte inte deltagarna 

att hantera sin sjukdom (Isaksson & Ahlström, 2008).  

 

8.3 Bemötande av hälso- och sjukvårdspersonal 

Missnöje med hälso- och sjukvårdspersonal beskrevs i flera studier (Al-Sharman et al., 2018; 

Helland et al., 2015; Isaksson & Ahlström, 2008; Lohne et al., 2010; Olsson, Lexell & 

Söderberg, 2008; Pretorius & Joubert, 2014). Deltagarna upplevde att sjukvårdspersonalens 

bemötande var okänsligt (Helland, Holmøy & Gulbrandsen, 2015; Isaksson & Ahlström, 

2008; Pretorius & Joubert, 2014). De upplevde inte att de blev prioriterade eller fick den 

information eller uppföljning som de önskade, utan blev lämnade att klara sig själva (Al-

Sharman et al., 2018; Helland, Holmøy & Gulbrandsen, 2015; Isaksson & Ahlström, 2008; 

Lohne et al., 2010; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; Pretorius & Joubert, 2014). Deltagarna 

upplevde även att sjukvårdspersonalen var respektlösa och misslyckades med att bekräfta 

deras mänskliga värde och värdighet (Isaksson & Ahlström, 2008). Att inte bli bekräftad i 

bemötandet ledde till upplevelse av att inte ha något förtroende för sjukvårdspersonalen 

(Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Vissa deltagare upplevde sjukvårdspersonalen som 

oförstående (Lohne et al., 2010; Pretorius & Joubert, 2014). Andra deltagare upplevde en 

oenighet med sjukvårdspersonalen gällande deras förmåga att arbeta (Isaksson & Ahlström, 

2008).  

 Några deltagare beskrev även positiva upplevelser med hälso- och sjukvårdspersonal 

såsom trevlig attityd, att bli bemött med värdighet samt upplevelse av att bli bekräftad i mötet 

(Isaksson & Ahlström, 2008; Lohne et al., 2010). Att mötas med ärlighet och uppriktighet 

upplevdes som avgörande (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008) samt att bli sedd upplevdes 

värdefullt (Isaksson & Ahlström, 2008). 

 

8.4 Vikten av socialt nätverk 

Flera av deltagarna upplevde att de fick både emotionellt och fysiskt stöd från deras 

närstående (Ghafari et al., 2015; Isaksson & Ahlström, 2008; Pretorius & Joubert, 2014) 

vilket en del av deltagarna upplevde var det viktigaste stödet (Pretorius & Joubert, 2014).  

Flera upplevde att närstående var förstående (Olsson, Skär & Söderberg, 2010; Yilmaz, 

Gumus, Odabas, Akkurt & Yilmaz, 2017), uppmuntrande och stöttande, vilket hjälpte 

deltagarna att hantera sin förlorade förmåga (Isaksson & Ahlström, 2008). Många deltagare 
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upplevde att vänner och arbetskamrater var stödjande, respekterade deras integritet och sorg, 

vilket hjälpte dem att anpassa sig till ett nytt socialt liv (Isaksson & Ahlström, 2008). 

Sjukdomen fick dem att inse och öka värdet av sina relationer och de upplevde ett behov av 

att upprätthålla sunda relationer för att skapa en balanserad livsstil (Matuska & Erickson, 

2008) och för att inte känna sig isolerade och ensamma (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008).  

 Det fanns även flera av deltagarna som upplevde att närstående inte visade förståelse eller 

stöttning (Isaksson & Ahlström, 2008; Lohne et al., 2010; Matuska & Erickson, 2008; Yilmaz 

et al., 2017) eller att det var svårt för familjen att förstå (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008) 

deltagarnas oförmåga att engagera sig i sociala aktiviteter vilket resulterade i att många led av 

relationerna (Matuska & Erickson, 2008; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Upplevelse av 

skuldkänslor uttrycktes när närstående inte förstod hur deltagarnas symtom påverkade deras 

förmåga att delta i det dagliga livet (Matuska & Erickson, 2008). Några upplevde att 

närstående var okunniga, respektlösa och att de inte var bekräftande (Lohne et al., 2010). De 

upplevde att andra såg dem som att de hade förändrats, trots att de upplevde att de fortfarande 

var samma person inombords, och att behandlas annorlunda ledde till upplevelse av ilska och 

frustration (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Deltagarna upplevde en önskan att vara 

någon vars kompetens var behövd och att andra skulle acceptera och värdera dem trots deras 

funktionshinder. Det var viktigt för dem att känna och ses som skickliga, oberoende personer 

som kunde fatta beslut och tjäna sitt egna levebröd (Lexell, Lund & Iwarsson, 2009).  

 Upplevelsen av att bli sårad uttrycktes av flera deltagare när tidigare vänner försvann och 

ens sociala kontakter minskades (Lexell, Lund & Iwarsson, 2009; Olsson, Lexell & 

Söderberg, 2008).  

 

8.5 Att forma ett nytt liv 

Oro och osäkerhet inför framtiden var en upplevelse som deltagare beskrev i flera studier (Al-

Sharman et al., 2018; Isaksson & Ahlström, 2008; Lohne et al., 2010; Matuska & Erickson, 

2008; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; Yilmaz et al., 2017) samt hur sjukdomen skulle 

utveckla sig (Al-Sharman et al., 2018; Isaksson & Ahlström, 2008; Lohne et al., 2010; Yilmaz 

et al., 2017), vilket ledde till upplevelse av sårbarhet (Isaksson & Ahlström, 2008), rädsla 

(Lohne et al., 2010; Matuska & Erickson, 2008; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; Yilmaz et 

al., 2017) och sorg (Yilmaz et al., 2017). Vissa deltagare beskrev att de inte accepterade 

sjukdomen, de vägrade låta sjukdomen kontrollera dem och deras liv. De upplevde att de 
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kände sig arga och ledsna samt undrade varför just de drabbats av sjukdomen (Olsson, Lexell 

& Söderberg, 2008).   

 Det fanns dem som upplevde att de befann sig i förnekelse gentemot sin sjukdom (Fallahi-

Khoshknab et al., 2014; Helland, Holmøy & Gulbrandsen, 2015; Isaksson & Ahlström, 2008) 

medan andra upplevde ett behov av att acceptera och anpassa sig (Isaksson & Ahlström, 

2008; Matuska & Erickson, 2008; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; Olsson, Skär & 

Söderberg, 2010; Preston, Ballinger & Gallagher, 2014) genom att planera sina liv och 

prioritera sådant som ansågs nödvändigt utifrån den begränsade energin de upplevde (Lexell, 

Lund & Iwarsson, 2009; Matuska & Erickson, 2008; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; 

Olsson, Skär & Söderberg, 2010). På grund av detta upplevde deltagarna att de behövde 

modifiera eller prioritera bort sådant dem en gång upplevde som ett behov, vilket upplevdes 

som en sorg av många (Matuska & Erickson, 2008). Svårigheter att planera kopplades inte 

enbart till trötthet utan deltagarna upplevde även att det var svårt att få ihop vardagen och 

planera framåt på grund av att deras förmåga varierade (Lexell, Lund & Iwarsson, 2009).   

 Deltagarna upplevde att ett viktigt steg för att anpassa sig till sjukdomen var genom att 

förändra sin livsstil och sitt beteende (Ghafari et al., 2015; Pretorius & Joubert, 2014). En 

sådan anpassning som de upplevde att de behövde göra var att avsätta tid för återhämtning 

och vila (Isaksson & Ahlström, 2008; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; Olsson, Skär & 

Söderberg, 2010; Moriya & Kutsumi, 2010). Att få dela med sig av sina erfarenheter med 

andra personer med MS bidrog till upplevelse att må bra, eftersom de upplevde att de blev 

förstådda och lärde sig nya kunskaper om hur de kunde hantera vardagen (Isaksson & 

Ahlström, 2008; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; Olsson, Skär & Söderberg, 2010). När de 

kände sig förstådda av andra personer med sjukdomen, utan att bli ifrågasatta, uttrycktes 

upplevelse av ärlighet och nära gemenskap hos deltagarna (Olsson, Skär & Söderberg, 2010). 

Vissa upplevde att de fann stöd från sina kamrater från MS-föreningen (Ghafari et al., 2015; 

Pretorius & Joubert, 2014).  

 Deltagarna upplevde att deras identitet och självkänsla påverkades negativt av sjukdomen 

och de upplevde att de ville hålla sina identiteter skilda från sjukdomen (Matuska & Erickson, 

2008). De tidigare positiva självbilder som de upplevde att de hade existerade inte längre på 

grund av sjukdomens påverkan på deras liv. Det fanns en uppenbar förlust av det tidigare 

jaget och deltagarna upplevde att de avstod från att engagera sig och delta i aktiviteter dem en 

gång hade gjort (Preston, Ballinger & Gallagher, 2014). På grund av att dem fick anta en ny 

identitet upplevde många att de blivit lättretliga, tråkiga och korkade och en ny konstruktion 

av det nya jaget krävdes genom att utveckla nya vanor av tänkande, handlande och inställning 
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(Preston, Ballinger & Gallagher, 2014) vilket resulterade i att deras självförtroende upplevdes 

som försämrat och spontaniteten som fanns innan försvann (Lexell, Lund & Iwarsson, 2009). 

Deltagare beskrev upplevelse av att ha förlorat sin självständighet till följd av sjukdomen 

(Matuska, Erickson, 2008; Lexell, Lund & Iwarsson, 2009; Olsson, Lexell & Söderberg, 

2008; Isaksson & Ahlström, 2008) och för vissa upplevdes det som att ett oönskat nytt jag 

hade skapats, vilket upplevdes generande (Preston, Ballinger & Gallagher, 2014). 

 På grund av den fysiska nedsättningen upplevde flera deltagare att deras sexliv påverkades 

på ett negativt sätt (Egerod, Wulff & Petersen, 2018; Pretorius & Joubert, 2014; Yilmaz et al., 

2017) och kvinnorna upplevde inte att de kände sig som kvinnor längre (Yilmaz et al., 2017). 

 

9 Diskussion 

Under denna rubrik delas metod- och resultatdiskussion in i två delar. I metoddiskussionen 

behandlas metodens process där styrkor och svagheter presenteras. Fortsättningsvis  i 

resultatdiskussionen redogörs resultatet av de valda teman som därefter anknyts till Callista 

Roys adaptionsmodell (RAM) med fokus på människa, hälsa och miljö. 

 

9.1 Metoddiskussion 

De databaser som ligger till grund för detta arbete är CINAHL Complete och Nursing & 

Allied Health Database. Om författarna skulle genomföra samma arbete igen och det hade 

funnits mer tid så skulle de ha gjort sökningar i fler databaser, tittat igenom fler artiklar 

utifrån en bredare träffbild. En bredare träffbild hade kunnat resulterat i att författarna hittat 

fler relevanta artiklar utifrån syftet och att andra teman i resultatet hade kunnat bildats. 

Författarna använde ingen begränsning för enbart omvårdnadsvetenskap, utan även artiklar 

med medicinsk vetenskap inkluderades för att få en mer omfattande kunskapsbild av det valda 

ämnet, vilket de såg som en styrka. De sökord som användes till en början i sökningarna för 

att utforma arbetet kombinerades med booleska operatoren AND. Skälet till att endast 

använda booleska operatorn AND i sökningarna var för att författarna ville kombinera dessa 

ord för att hitta artiklar som innehöll samtliga sökord. Dock kan detta medvetna val 

exkluderat artiklar som svarat på arbetets syfte. Författarna är medvetna om att deras val av 

att exkludera kvantitativa artiklar och enbart välja kvalitativa artiklar kan ha påverkat arbetet, 

eftersom de kan ha gått miste om artiklar som varit relevant för det valda syftet.  
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 Valet att inte begränsa sökningarna till ett specifikt land såg författarna som en styrka då 

de fick en bredare kunskapsbild utifrån ett internationellt perspektiv. Genom att inkludera 

artiklar från andra länder är det rimligt att anta att religion eller kultur kan ha spelat in på 

personernas beskrivna upplevelser. Dock upptäcktes ingen avvikelse över innehållet på grund 

av detta. Till en början hade författarna ett tidsspann på fem år med avsikt att få tillgång till 

senast aktuella forskning inom ämnet. Författarna upptäckte dock att det inte fanns tillräckligt 

med forskning under de senaste fem åren, vilket ledde till att de valde att undersöka 

utvecklingen av det berörda ämnet under de senaste tio åren. Majoriteten av alla 

forskningsartiklar som publiceras skrivs på engelska, vilket kunde ses vid sökningarna, och 

ledde till att författarna valde att inte använda det som en begränsning i sina sökningar. 

Författarna ansåg att de få begränsningar som användes under sökningarna var en styrka 

eftersom sökningarna som gjordes resulterade i många träffar, dock med ett flertal artiklar 

som inte motsvarade syftet. Hade fler begränsningar använts är det sannolikt att tro att 

författarna hade gått miste om artiklar som varit relevanta till syftet.  

 Författarna ansåg att 15 artiklar höll en hög kvalitet, vilket författarna såg som en styrka då 

resultatet omfattar ett bredare vetenskapligt perspektiv. Eftersom alla valda artiklar var 

skrivna på engelska och ingen av författarna hade engelska som modersmål fanns det en risk 

för att tolkningar och översättningsfel gjordes under denna process. För att minska risken 

fanns det alltid i åtanke och författarna arbetade noggrant och genomförde analysen i flera 

steg med mål att översättningen skulle bli så textnära som möjligt.  

 

9.2 Resultatdiskussion  

Resultatet visar att personer med MS vidtog varierande individuella strategier för att hantera 

sin sjukdom och uppkomna situation för att återfå kontroll över sitt liv. En strategi som 

påvisades utifrån resultatet var att minimera sjukdomens påverkan så mycket som möjligt, då 

några uppgav att de inte accepterade att sjukdomen tog över ens liv. Vissa hanterade inte 

sjukdomens uppkomst utan levde i förnekelse genom att fortsätta leva sina liv som tidigare, 

vad gällde yrkesliv och privatliv. Andra kände ett behov av att acceptera den nya situationen 

de ställts inför och anpassa sig med hjälp av deras existerande kapacitet. För att en människa 

ska ha möjlighet till utveckling och kunna bibehålla sin integritet behöver människan aktivt 

anpassa sig till sin livssituation menar Roy (2009). Enligt Wenneberg och Isaksson (2014) var 

ett försök att minimera sjukdomens påverkan en vanlig mekanism för att hantera den genom 

att fortsätta leva livet på samma sätt som tidigare, trots bristen på energi och de fysiska 
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begränsningar som existerade. Roy (2009) beskriver människan som ett holistiskt adaptivt 

system som befinner sig i ständig interaktion med den föränderliga miljön. Människan ses 

också som en helhet utifrån ett socialt, biologiskt och psykologiskt väsen och representerar 

enighet i en mångfald, vilket ger uttryck för ett meningsfullt mänskligt beteende. För att 

kunna uppnå hälsa måste människan aktivt kunna förlika sig med de rådande förändringarna i 

livet. Därför kan slutsatsen dras att de deltagarna som fann ett sätt att anpassa och acceptera 

sin tillvaro hade lättare att uppnå hälsa än de som inte lyckats anpassa sig till omställningarna. 

Sjuksköterskor som möter dessa personer kan främja upplevelse av livskvalitet genom att 

bistå med stöttning vid denna interaktion för att uppnå maximalt välbefinnande och högsta 

möjliga mänskliga utveckling.   

 Utifrån resultatet ansåg deltagarna att planering var en central aspekt i deras uppkomna 

situation för att hantera och anpassa sig till sin vardag. På grund av den upplevda bristen på 

energi krävdes noggrann planering med fokus på det som ansågs mest nödvändigt att utföra, 

eftersom de inte hade tillräckligt med energi till att fullborda lika många moment under dagen 

som innan de drabbades av sjukdomen. Dehghani, Nayeri & Ebadi (2018) styrkte i sin studie 

att planering i vardagslivet och inför framtiden krävdes för att hantera sin sjukdom. 

Deltagarna menade att detta var möjligt genom ett förändrat beteende, lämpliga miljöer och 

modifierade aktiviteter för deras tillstånd. Detta sågs även i Wenneberg och Isaksson (2014) 

studie, att planera sina aktiviteter i förväg var en anpassning för att lösa sjukdomsrelaterade 

problem, vilket stöttade deltagarna i deras önskan att leva ett någorlunda komplett och 

självständigt liv trots sjukdomen. Roy (2009) beskriver att anpassning sker i relation med 

stimuli från miljön, där miljön förklaras som en människas yttre situation men även en 

människas inre verklighet varpå stimuli kan komma ifrån båda. Miljön innefattar allt det som 

är av betydelse för människans existens, det fysiska, sociala och globala, och därför är miljön 

en central aspekt i teorin. Roy menar att människan befinner sig i ett ständigt samspel med 

den föränderliga miljön för att finna en balanserad tillvaro. Miljön är något som inverkar och 

påverkar varje enskild människa genom stimuli. Beroende på hur människan svarar på stimuli 

från miljön kan det leda till en adaptiv eller ineffektiv respons. En adaptiv respons på miljöns 

stimuli ökar chanserna för en personlig utveckling, anpassning och möjlighet till hälsa. Detta 

kan ses som ett exempel där deltagarna försöker anamma de omställningar han eller hon 

ställts inför, genom att justera och anpassa sig för att kunna utvecklas i samspel med miljön. I 

detta exempel fick deltagarna utdelning för sina lyckade försök och de kunde på så sätt 

hantera sin tillvaro och uppnå hälsa. Sjuksköterskor som möter personer med MS kan hjälpa 
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till med anpassning genom att stötta den drabbade och bidra med en trygg och positiv miljö 

för att främja hälsa och livskvalitet.  

 Dock ansåg några att det fanns svårigheter att planera inför framtiden med anledning av 

sjukdomens inverkan på kroppen. Den oberäkneliga kroppen hindrade dem från att vara 

spontana och satte stopp för deras sociala planer, eftersom de inte visste hur de skulle må 

nästa dag, vilket ledde till att de inte visste om de kunde fullfölja sina planerade aktiviteter. 

Deltagarnas dagliga planering innefattade avsatt tid för vila och återhämtning för att fylla på 

med energi och ha möjlighet att orka genomföra vardagen. Svårigheterna med att anpassa sig 

till situationen genom att planera i förväg och inför framtiden på grund av sjukdomens 

oberäkneliga natur bekräftades av deltagare från studien av Moriya och Suzuki (2011). Roy 

(2009) hävdar att miljön spelar en stor roll, men även att det handlar om en människas nivå av 

anpassning för att en människans respons ska bli adaptiv för att lyckas bemästra sin situation. 

En slutsats som kan dras här är att deltagarna saknade en högre nivå av anpassning och att 

samspelet mellan dem och miljön blev för påfrestande för dem att hantera, vilket ledde till en 

ineffektiv respons och en misslyckad anpassning, vilket genererade i bristande hälsa.  

 

En annan aspekt som beskrevs av deltagarna som en strategi för att hantera sin sjukdom och 

må bra var att få dela med sig av sina upplevda erfarenheter med andra personer med MS och 

dessutom få ta del av deras livsberättelser. De fick även ökad insikt om värdet av deras 

relationer på grund av sin sjukdom och insåg vikten av att bibehålla sunda sociala relationer 

för att inte känna sig ensam och isolerad. Detta kunde även ses i studien av Flensner och 

Rudolfsson (2016) där deltagarna beskrev betydelsen av att vara en del av ett sammanhang 

och uppleva en känsla av gemenskap, genom att möta andra i samma situation, få många nya 

vänner och att kunna hjälpa andra, vilket var viktigt för att skapa mening i livet. Enligt Roy 

(2009) beskrivs människan som ett socialt väsen med förväntningar från en själv och andra 

utifrån ens sociala roll i samhället. Därför kan exemplet att få känna sig behövd som 

människa och hjälpa andra i liknande situationer genom att dela med sig av sin livssituation 

spegla deltagarnas plats i samhället. Genom dessa sociala relationer och interaktioner fick 

deltagarna tips på lösningar och verktyg till sina besvär och hinder de upplevde i vardagslivet, 

för att lättare kunna acceptera och hantera sin sjukdom. Relationerna skapade en ärlighet och 

nära gemenskap ansåg deltagarna eftersom de blev förstådda utifrån sin situation utan att 

behöva bli ifrågasatta. Detta uppmärksammades redan i Malcomson, Lowe-Strong och 

Dunwoody (2007) studie, där deltagarna betonade vikten av att träffa andra personer med MS 

med möjligheten att kunna dela med sig av upplevda erfarenheter och kunna ge tips och råd. 
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Detta gjorde det också möjligt för deltagarna att inse att det fanns andra personer med 

sjukdomen i mer utmanande situationer än de själva befann sig i. Att få diskutera med andra 

var ett tillfälle att skingra oro, bekymmer och rädslor, eftersom det tycktes hjälpa dem att 

komma överens med verkligheten att leva med MS. En slutsats kan dras här att deltagarna 

hade en högre nivå av anpassning tack vare att deras relationer med andra i samma situation 

gav dem bekräftelse för deras roll som människa. Samtidigt som deras respons till stimuli i 

miljön i detta exempel varit adaptivt, varpå människan kunde bibehålla sin integritet och 

uppleva hälsa trots sjukdom. Sjuksköterskan kan hänvisa dessa personer till stödgrupper eller 

föreningar som specifikt vänder sig till personer med MS, där de kan träffa andra som lever 

med sjukdomen. Roy (2009) menar nämligen att en adaptiv respons till stimuli är en 

förutsättning för att kunna bevara sin integritet. Att upprätthålla och utveckla relationer med 

familjemedlemmar och skapa nya meningsfulla kontakter och sociala interaktioner med andra 

personer med MS beskrevs också av flera deltagare som en viktig egenskap för att hantera 

sjukdomen (Dehghani, Nayeri & Ebadi, 2018).  

 

Upplevelser av sjukvårdspersonalens bemötande och kunskap varierade i resultatet. 

Majoriteten av deltagarna hade en negativ upplevelse av sjukvården, vilket författarna valt att 

lyfta fram i diskussionen. Sjukvårdspersonalen upplevdes vara okänsliga och oförstående i 

mötet samt att de misslyckades att bekräfta deltagarnas mänskliga värde och värdighet. De 

blev inte prioriterade, erhöll inte den information eller uppföljning de behövde för att hantera 

sjukdomen på ett positivt sätt. De blev inte bekräftade eller bemötta med respekt, vilket ledde 

till att dem inte hade något förtroende för sjukvårdspersonalen. Malcomson, Lowe-Strong och 

Dunwoody (2007) beskrev redan i sin studie att deltagarna upplevde bristfällig information 

och stöd från sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonalen var inte lyhörda inför deras individuella 

behov och såg inte dem utifrån ett holistiskt synsätt. Deltagarna möttes av okänslighet, 

bristande förståelse och brist på empati från sjukvårdspersonal, vilket lämnade ett bestående 

negativt intryck av sjukvården hos dem. Detta resulterade i sin tur i att isolering och/eller 

övergivenhet av sjukvården upplevdes. Eftersom miljön kan vara både en inre och yttre 

faktor, varpå stimuli kan komma från båda, kan den yttre miljön i detta fall spegla sjukvården 

och den inre deras relation till sjukdomen. Deltagarnas interaktion med sjukvården och deras 

inre miljö blev för påfrestande för dem att hantera, vilket ledde till en ineffektiv respons som 

resulterade i att dem inte nådde upp till nivå av anpassning för att kunna uppnå hälsa. Enligt 

Roy (2009) är syftet med omvårdnad att främja anpassning eftersom det bidrar till förbättrad 

livskvalitet och hälsa hos människan eller att kunna få dö med värdighet. Roy menar att 
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omvårdnad som profession fokuserar på människans interaktion med miljön för att uppnå 

maximalt välbefinnande och mänsklig utveckling. När detta samspel blir för ansträngande för 

den enskilda människan är det sjuksköterskans huvudsakliga uppgift att stödja dennes hälsa 

och välbefinnande genom att förbättra interaktionen mellan miljö och människa för att uppnå 

anpassning. Detta skulle sjuksköterskan kunna göra genom att planera in teammöten där de 

tillsammans med personen tittar på vilka behov och resurser hon eller han har, för att lättare 

kunna hjälpa till att finna användbara strategier som skulle kunna fungera. På så sätt kan 

sjuksköterskan främja och förbättra personens delaktighet i sin vård, vilket kan leda till 

upplevelse att bli tagen på allvar av sjukvården. Detta kan i sin tur stärka personens 

självkänsla och resurser i relation till den föränderliga tillvaron samtidigt som personens 

integritet och självständighet bevaras. 

 

9.3 Kliniska implikationer    

Detta arbete anser författarna kan bidra till ökad insikt om behovet av att sjuksköterskor och 

annan sjukvårdspersonal bör få kontinuerlig utbildning om MS, eftersom ökad kunskap och 

förståelse om hur det är att leva med sjukdomen samt förmåga att kommunicera med dessa 

personer kan bidra till att bemötandet och omvårdnadens kvalitet förbättras. Genom att 

personer med MS blir bekräftade, får vård snabbare och kommer i kontakt med en MS-

sjuksköterska kan det leda till att personer med MS får högre förtroende för hälso- och 

sjukvårdspersonal och sjukvården. Arbetet kan även bidra till att förändra synen på MS hos 

närstående och andra människor i samhället genom att deras kunskap om sjukdomen och 

förståelse för de personer som lever med MS ökar.   

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning   

MS ansågs vara relativt väl beforskat under arbetets gång, dock skulle nyare forskning ses 

som värdefullt för att få en mer aktuell kunskapsbild av ämnesområdet. Det skulle vara 

intressant att veta hur det ser ut med stödprogram för personer med MS och deras närstående, 

om det finns ett behov av det och vad det skulle kunna bidra med för att underlätta för dessa 

personer att leva med sin sjukdom. Likaså hur personer med MS upplever tillgängligheten och 

betydelsen av ett multidisciplinärt team och en MS-sjuksköterska, samt vilken inverkan en 

tidig etablerad kontakt gentemot en senare etablerad kontakt skulle kunna resultera i.   
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Mäns perspektiv på sjukdomen är en annan aspekt författarna anser skulle vara intressant 

för fortsatt forskning, för att se vilka likheter och skillnader som kan finnas kring upplevelser 

av att leva med sjukdomen jämfört med kvinnor. Fortsatt forskning bör också handla om hur 

sjuksköterskans bemötande kan förbättras för att skapa positiva upplevelser av hälso- och 

sjukvården hos personer med sjukdomen. Genom att bemöta individuella behov och resurser 

samtidigt som personens autonomi och värdighet bevaras kan det leda till positiva upplevelser 

av hälso- och sjukvården. Detta kan i sin tur bidra till att personer med MS lättare kan 

acceptera och anpassa sig till sin sjukdom, vilket kan resultera i förbättrad hälsa och 

livskvalitet hos dessa personer. 

 

10 Slutsats 

Studien visar att MS upplevs som en oförutsägbar och osynlig sjukdom. Den beskrivs som 

individuell och leder till att de personer som drabbas ofta är i behov av att genomföra 

förändringar i livet, vilka kan uppfattas som påtvingade. De hade behov av att utveckla 

individuella strategier för att hantera sjukdomen. Strategierna varierade beroende på vilka 

förutsättningar de enskilda personerna hade och hur de reagerade på de påfrestningar 

sjukdomen medförde. De upplevde en förlust av tidigare identiteter och behövde planera 

vardagen utifrån de hinder de kunde tänkas stöta på. Hälso- och sjukvårdspersonalens 

bemötande gentemot personer med MS var bristfälligt vilket genererade i en negativ 

upplevelse av sjukvården och förlorat förtroende för hälso- och sjukvårdspersonal. 

Sjuksköterskor behöver ha goda kunskaper om MS för att kunna bemöta de personer som 

lever med sjukdomen med stöd och trygghet för att de ska känna sig bekräftade och sedda. 
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qualitative study 

2015, Norge, 

International 

Journal of 

Multiple 

Sclerosis Care 

Att identifiera resurser och 

hinder i relation till rehabilitation 
Metod: kvalitativ 
Urval: 27 deltagare 
Datainsamling: intervjuer i fem 

fokusgrupper 
Analys: kvalitativ med en 

modifierad systematisk text 

Tre teman identifierades: 
 
Tillgänglighet och lämplighet av 

information 
 
Antaganden och förväntningar 
 
Livssituation 

Isaksson, A-K. & 

Ahlström, G. 

 

Managing chronic 

sorrow: experiences 

of patients with 

2008, Sverige, 

Journal of 

Neuroscience 

Att beskriva hur patienter med 

multipel skleros hanterar 

(kronisk) sorg och tillämpa den 

Metod: kvalitativ 
Urval: 61 deltagare 
Datainsamling: 

Sex teman och 23 subteman 

identifierades: 
  



 
 

 

multiple sclerosis Nursing information på den teoretiska 

modellen 

semistrukturerade intervjuer 
Analys: tematiserad 

innehållsanalys 

Kämpar med sårbarhet 
- Fångad i oro 
- Leva i förnekelse 
 
Bristande bekräftelse 
- Brist på förståelse från familj 
- Bleknande vänskap 
- Okänslig och obekymrad 

vårdpersonal 
- Respektlös behandling i möten 
 
Sorg som orsakas av sårbarhet 
- Sorg och obalanserat humör 
- Styrd av symtom 
- Brist på kunskap 
- Intrång på integritet  
 
Bemästra med realistisk 

medvetenhet 
-Distraktion för komfort 
- Tillåter och delar känslor 
- Acceptera och justera 
- “jag-kan” attityd 
- Tänka positivt och konstruktivt 
- Skapa hopp 
- Ta hand om sig själv 
 
Stöd från andra 
- En omtänksam och 

uppmuntrande familj 
- Respektfull bekräftelse från 

vänner 
- Bekräftelse från vårdpersonal 
 
Värdering av livet och förtroende 

för framtiden 
- Förståelse och insikt 



 
 

 

- Självförtroende och hopp 
- Upprätthålla initiativ 

Lexell, E., Lund, 

M. & Iwarsson, S. 

  

Constantly changing 

lives: experiences of 

people with multiple 

scleorsis 

2009, Sverige, 

The American 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

För att få en förstärkt förståelse 

för personer med multipel skleros 

upplevelser av deras engagemang 

i yrken 
  

 

Metod: kvalitativ 
Urval: 10 deltagare(6 kvinnor, 4 

män) 
Datainsamling: intervjuer 
Analys: grundad teori 

Ett tema och fyra subteman 

identifierades: 
 
Grundläggande av ett ständigt 

föränderligt liv: 
- Minskande engagemang i 

meningsfulla yrken 
- Kämpar ständigt för engagemang 

i yrken 
- Att vara en annan person 
- Leva livet annorlunda 

Lohne, V., 

Aasgaard, T., 

Caspari, S., 

Slettebo, Å. & 

Nåden, D. 

  

The lonely battle for 

dignity: individuals 

struggeling with 

multiple sclerosis 

2010, Norge, 

Nursing Ethics 
Ta reda på hur personer som lider 

av multipel skleros upplever och 

förstår värdighet och kränkning i 

samband med en 

rehabiliteringsavdelning 

Metod: kvalitativ 
Urval: 14 deltagare 
Datainsamling: intervjuer 
Analys: hermeneutisk 

metodanalys 

Tre teman identifierades: 
 
Osynligt fångad i trötthet 
 
”Kämparnas lag: den som inte 

frågar kommer inte att få” 
 
Värdighet är mänsklighet 

Matuska, K. & 

Erickson, B. 

  

Lifestyle Balance: 

How is it Described 

and Experienced by 

Women with Multiple 

Sclerosis 

2008, USA, 

Journal of 

Occupational 

Science 
  

Utforska kvinnor med multipel 

skleros upplevelser, 

uppfattningar och attityder om 

balanserad livsstil 

Metod: kvalitativ 
Urval: 13 kvinnor, 

datainsamling: intervjuer i två 

fokusgrupper 
analys: två faser – 1: grundad 

teori med kategorisering av 

teman, tvärsnittsstudier  

2: matris med fem dimensioner 

av balanserad livsstil och tre 

primära teman identifierades. 

Fenomenologisk studie. 
  

Fem teman identifierades:  
 
Möta grundläggande 

instrumentella behov som behövs 

för hållbar biologisk hälsa och 

fysisk säkerhet 
 -Hantera hälsobehov 
- Rädsla att lära sig om sjukdomen 
- Vara hälsosam 
Att ha givande och 

självbekräftande relationer med 

andra 



 
 

 

- Upprätthålla relationer var viktigt 
- Inte tagna på allvar när 

deltagarna uttryckte sig må dåligt 
- Värdet av relationer 
 
Positiv identitet 
- Ändrad identitet 
 
Skapa mening och en positiv 

personlig identitet 
- Betydelsen av mening och ha en 

positiv identitet för ett balanserat 

liv 
 
Känna sig engagerad, utmanad och 

kompetent 
- Prioritera uppgifter som var 

nödvändiga 
- Energi 
- Planera framåt 
 
Organisera tid och energi på sätt 

som gör det möjligt för oss att 

möta viktiga personliga mål och 

förnyelse 
- Planera  

Moriya, R. & 

Kutsumi, M. 

 

Fatigue in Japanese 

people with multiple 

sclerosis 

2010, Japan, 

Nursing and 

Health Science 

För att få beskrivningar av 

erfarenheter av trötthet hos 

personer med multipel skleros, 

inklusive erfarenheter relaterade 

till deras interpersonella 

relationer och sociala liv 

Metod: kvalitativ 
Urval: 9 deltagare (6 kvinnor, 3 

män) 
Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer  
Analys: intervjuerna spelades 

in, transkriberades, lästes flera 

ggr för att få bättre förståelse för 

innehållet. Tematisering. 
 

Sju teman identifierades: 
Trötthet som en unik och originell 

känsla 

 
Självanalys av faktorer som är 

förknippade med trötthet 

Effekter av trötthet på livet och 

jaget 

Unika åtgärder för att hantera 

trötthet 



 
 

 

 
Ofullständighet av åtgärderna för 

att behandla trötthet 
 
Leva med trötthet 

 
Antagandet av brist på gemensam 

förståelse för trötthet 
 

Olsson, M., Lexell, 

J. & Söderberg, S. 

 

The Meaning of 

Women´s 

Experiences of Living 

With Multiple 

Sclerosis 

2008, Sverige, 

Health Care for 

Women 

International 

Att beskriva betydelsen av 

kvinnors upplevelser av att leva 

med multipel skleros 
 

Metod: kvalitativ 
Urval: 10 kvinnor med sekundär 

progressiv ms 
Datainsamling: intervjuer 
Analys: fenomenologisk-

hermeneutisk analys 
 

Två teman och sex 

subtemanidentifierades:  
 
En oigenkännlig kropp 
- Styras av den sjuka kroppen 
- Ha viljan men svårigheter att 

utföra  
- En känsla av att uppfattas som 

annorlunda 
 
Försöka bibehålla kraften 
- Söka svar på oförutsägbarhet 
- Ha styrka att slåss 
- Se möjligheter i livet 

Olsson, M., Skär, 

L. & Söderberg, S. 

  

Meanings of Feeling 

Well for Women 

With Multiple 

Sclerosis 

2010, Sverige, 

Qualitative 

Health Research 
  

Att beskriva betydelsen av att må 

bra för kvinnor med multipel 

skleros 
  

Metod: kvalitativ 
Urval: 15 kvinnor 

diagnostiserade med sekundär 

progressiv ms 

Datainsamling: individuella 

intervjuer 
Analys: fenomenologisk-

hermeneutisk tolkning 
  

Ett tema och fem subteman 

identifierades: 
 
Hitta en takt där det vardagslivet 

fortsätter 
-Ha styrkan att göra det vanliga 
-Känna sig nöjd 
-Känna frid och harmoni 
-Känna sig behövd 
-Känna sig förstådd 
 



 
 

 

Preston, J., 

Ballinger, C. & 

Gallagher, H. 

  

Understanding the 

lived experience of 

people with multiple 

sclerosis and 

dysexcutive 

syndrome 

2014, UK, 

British Journal of 

Occupational 

Therapy 

Denna studie försökte utforska 

betydelsen konstruerad av 

enskilda deltagare som lever med 

multipel skleros och dysexecutive 

syndrom till vardags 

Metod: kvalitativ 
Urval: 10 deltagare 
Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer 
Analys: fenomenologisk analys 

Ett teman och tre subteman 

identifierades: 
 
Konsekvenser för personlig 

identitet 
- Förändrat jag 
- Förändrade livsroller 
- Förlust av egenvärde 
 

Pretorius, C. & 

Joubert, N.  

The experiences of 

individuals with 

multiple sclerosis in 

the western cape 

2014,  South 

Africa, Health 

SA Gesondheid 

Syftet med denna kvalitativa 

studie var att utforska individer 

med multipel skleros personliga 

upplevelser utifrån ett 

sydafrikanskt perspektiv 

Metod: kvalitativ 

Urval: 10 deltagare(7 kvinnor, 3 

män) 

Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer 

Analys: tematisering  

Två teman och fyra subteman 

identifierades: 

 

Utmaningar 

- Diagnos  

- Dagligt liv 

- Osynlig sjukdom 

 

Resurser 

- Socialt stöd  

Yilmaz, S., 

Gumus, H., 

Odabas, F., 

Akkurt, H. & 

Yilmaz, H. 

Sexual life of women 

with multiple 

sclerosis: a qualitative 

study 

2017, Turkiet, 

International 

Journal of Sexual 

Health 

Att belysa hur multipel skleros 

påverkar kvinnors fysiska 

förmåga, sexliv och roller i det 

sociala livet 

Metod: kvalitativ 
Urval: 21 deltagare 
Datainsamling: 

semistrukturerade enkäter och 

intervjuer. 
Analys: tematiserad 

innehållsanalys 

Tre teman identifierades: 
- Osäkerhet 
- Förändringar i sexlivet 
- Oförmåga 

       

 

 


