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 Sammanfattning/abstract 

 

Bakgrund:  Multipel skleros (MS) är en kronisk neurologisk sjukdom som kan ha olika 

förlopp och upplevas olika från patient till patient. Beroende på hur patienten med MS 

bemästrar de sjukdomsrelaterade konsekvenser och symtom som uppstår, upplevs 

livssituationen olika. Patienter och vårdpersonal har inte alltid samma syn på hur 

omvårdnaden kring MS sjuka bör utformas. 

 

Syfte: Syftet är att beskriva hur patienter med kronisk sjukdom såsom Multipel skleros kan 

bemästra de sjukdomsrelaterade konsekvenser och symtom som uppstår och vilket stöd 

patienterna önskar från sjuksköterskan. 

 

Metod: En litteraturstudie baserad på nio kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga studier. 

 

Resultat: Studien visar att kroniskt sjuka såsom MS använder sig av olika 

bemästringsstrategier för att kunna hantera sin livssituation. Vilka strategier de använder sig 

av, beror på hur de upplever sin sjukdom, sina sjukdomsrelaterade konsekvenser, symtom och 

vilka tidigare kunskaper och erfarenheter de besitter. Attityder från vårdare och patientens 

egna attityder, visade sig påverka deras upplevelse av livssituationen. Patienterna upplevde att 

vårdpersonalen var mer symtom inriktade, istället för att se till hela situationen. 

 

Diskussion: Vår studie visar på vikten av information, kommunikation och stöd till kroniskt 

sjuka och deras anhöriga. För att patienten ska få bästa möjliga omvårdnad är det väsentligt 

att vårdpersonal besitter de kunskaper som krävs. Men det är dock patienten själv som 

hanterar sin situation, med stöd från sjuksköterskan. Vid förlust av kroppsliga förmågor, kan 

patienten uppleva förändring av sin identitet. Att behöva hjälp från andra, kan för många 

patienter innebära en rädsla att förlora oberoendet. 

 

Nyckelord: Multipel skleros, kronisk sjukdom, livssituation, bemästring. 

 

Keywords: Multiple sclerosis, chronic disease, life situation, coping. 
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1 Inledning 

God morgon. Hur mår jag idag? Ingen yrsel. Skönt. Armarna går att röra men fortfarande 

ingen känsel i den vänstra. Handen har stelnat och det bränner i höger ben. Jag är nöjd 

ändå. I morgon kanske vänster ben är helt ur funktion, heldött, man får vara nöjd, livet 

måste halta vidare, med eller utan kryckor, med eller utan rullstol. Jag jobbar i en nyckfull 

bransch och måste nu lära mig att leva med en nyckfull sjukdom. Hitta balansen mellan att 

inte identifiera mig med sjukdomen men samtidigt acceptera den. Jag är inte längre herre 

över min kropp. Kontraktet har gått ut och nuvarande parter är inte alltid överens. Säger 

själen ja, kanske kroppen säger nej (Hoffsten, 1998, s.131). 

 

Patienter som lever med Multipel skleros (MS) bemästrar sin livssituation på olika sätt. 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi mött kroniskt sjuka patienter och då 

lagt märke till att de bemästrar sina symtom på olika sätt. Vi blev då nyfikna på hur vi som 

sjuksköterskor i vår framtida yrkesroll skulle kunna ge god omvårdnad till dessa patienter. 

Därför har vi valt att fördjupa oss i vilka strategier patienter med kronisk sjukdom såsom 

MS, använder sig av för att bemästra de konsekvenser som sjukdomen innebär. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Kronisk sjukdom 

I det engelska språket finns två uttryck för kronisk sjukdom, ”chronical disease” och 

”chronical illness” (Nordenfelt 2005). Enligt Nordenfelt (2005) är ”disease” en 

somatisk/fysiologisk process eller funktionsstörning och ”illness” har mer en karaktär av 

följderna från ”disease”, som till exempel funktionshinder, smärta, nedstämdhet eller 

utmattning. Detta innebär att patienten kan ha blivit frisk från en ”disease” som orsakat en 

permanent skada, som har lett till smärta och ett funktionshinder. ”Chronic illness” kan då 

finnas utan att patienten har ”chronic disease” (Nordenfelt, 2005). 

     Sachs (1992) definierar ”disease” som en sjukdom i biologisk, objektiv mening, vilket 

inte behöver betyda att en medicinsk diagnos har ställts. Vidare menar Sachs (1992) att 

”illness” har en psykologisk inriktning, att patienten mår psykiskt dåligt. Adegbola (2006) 

menar att en kronisk sjukdom kan underminera en patients identitetskänsla och det gäller 

att hantera sjukdomen snarare än att bota den. En förståelse för de möjliga 
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bemästringsstrategier patienterna själva använder sig av, hjälper dem att förstå sin situation 

och ger sjuksköterskan möjlighet att effektivt stödja vården av dessa. Perspektiv som kan 

bidra till en sådan förståelse enligt Adegbola är: 1. En patients sökande av mening när 

han/hon utmanas av livsförändrande omständigheter. 2. Påverkan av kultur vilket formar 

tolkningen av händelser. 3. Bemästringsstrategier i relation till verklig, trolig eller tänkt 

förlust. 

     I en studie av Townsend, Wyke och Hunt (2006) framkommer det att vårdpersonal 

behöver känna till vilka sjukdomskonsekvenser och prioriteringar kroniskt sjuka patienter 

har. Att kontrollera symtom är inte alltid patientens huvudprioritering, utan mot det vägs 

sociala roller, identitet och ett normalt liv. Det behövs en förståelse för hur patienter med 

kronisk sjukdom förhandlar med sig själva angående symtom, symtombemästring och ett 

dagligt liv. Benner och Wrubel (1989) menar att varje kronisk sjukdom för med sig sina 

specifika hot och har sin egen innebörd. Sjukdomen har även sina egna bestämda resurser 

och begränsningar som samordnas med olika typer av behandlingar och mönster av 

tillfrisknande. Benner och Wrubel (1989) säger vidare att dessa aspekter tillsammans med 

patientens egen historia, kontext och oro, formar upplevelsen av sjukdom. 

 

2.2 Multipel skleros  

Själva ordet Multipel skleros (MS) betyder många ärrhärdar och är en kronisk neurologisk 

sjukdom av okänd etiologi. I hjärnans vita substans uppstår inflammation som kallas plack, 

denna inflammation bryter ner myelinet, som fungerar som ett isoleringsskikt på 

nervfibrerna/axonet. Nervimpulserna kan inte transporteras på vanligt sätt och olika 

symtom uppstår. Exempel på symtom när signalerna från hjärnan inte fungerar som de ska 

är: delvis förlamning, känselnedsättning, spasticitet, koordinationsstörningar, synstörning, 

urinblåsstörning, artikulationssvårigheter, sexuell funktionsnedsättning eller trötthet. 

Symtomen kan komma i attacker, så kallade skov, dessa kan återkomma med olika 

intensitet för att sen helt eller delvis gå tillbaka. Skoven kan inte förutsägas utan är 

nyckfulla och varierar från person till person Fagius, Andersen, Hillert, Olsson och 

Sandberg, 2007) 

      MS sägs ha upptäckts av Jean-Martin Charcot 1860, då han fann att olika och 

återkommande symtom kunde ha orsakats av plack i hjärnan (Fagius et al., 2007). MS har 

troligen förekommit även tidigare, men då fanns inget namn på sjukdomen. Att det vid MS 
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och andra neurologiska sjukdomar ofta uppstår en reflexrörelse i stortån då ett spetsigt 

föremål dras under fotsulan, upptäckte Joseph Babinski under 1890-talet. Det är från denna 

upptäckt vi även idag kan läsa ”babinskis tecken” (Fagius et al., 2007, s. 12) i 

neurologjournaler. Under 1900-talet har MS forskningen gått framåt och kunskapen om 

sjukdomen har ökat. 

     MS drabbar ungefär dubbelt så många kvinnor som män, framförallt är det unga och 

medelålders (Ryberg & Hillert, 2006). Vanligast är att insjuknandet i MS sker då personen 

är mellan 20-40 år (Fagius et al., 2007). Förekomsten av MS i de nordiska länderna, norra 

och västra Europa och norra Nordamerika är hög, 100 individer per 100 000 invånare. I 

södra Europa är förekomsten ungefär hälften. Ännu lägre är den i Asien och i Afrika är det 

ovanligt med MS. I Australien och Nya Zeeland ökar förekomsten igen. Antal insjuknande 

i de nordiska ländernas är tre till fem individer per 100 000 invånare per år (Ryberg & 

Hillert, 2006). 

     Det finns fyra typer av sjukdomsförlopp. Dessa kan delas in i två grupper, där den ena 

gruppen består av symtom med övergående perioder. Dit hör godartad MS, där symtomen 

kommer i skov men återgår sen till normalt tillstånd. Till denna grupp hör även de patienter 

som har ett sjukdomsförlopp med restsymtom efter skov. Den andra gruppen består av 

patienter med symtom som är långsamt tilltagande. Där återfinns de som har symtom med 

flera upprepade perioder av skov i början av sjukdomen, därefter sker en långsam 

försämring. Det sista sjukdomsförloppet i den andra gruppen är då patienten inte har några 

skov, utan det sker en konstant försämring (Fagius et al., 2007). Det finns inget botemedel 

mot MS, men mediciner såsom Beta-interferon injektioner kan helt eller delvis lindra 

skoven (Ryberg & Hillert, 2006). 

 

2.3 Omvårdnad vid kronisk sjukdom 

MS kan ge betydande följder förutom de symtom som sjukdomen i sig själv ger upphov till. 

Att få besked om diagnosen kan orsaka oro hos den sjuke och dennes familj. Därför 

behöver vårdpersonal ge saklig och korrekt information (Fagius et al., 2007). 

Samtal med sjuksköterskan fyller en funktion, då råd och stöd behöver ges utifrån 

patientens behov. Det första omhändertagandet kan ha en stor betydelse för hur patienten 

kan komma att uppleva sin situation och i framtiden bemästra sjukdomen. Ofta påverkar 

sjukdomen hela familjen, därför är det betydelsefullt att även de blir delaktiga (Fagius et al., 
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2007). Sjuksköterskor som är specialiserade på MS finns bara på sjukhus i de större 

städerna, därför kan inte alla få tillgång till den specialistvården. Förutom att träffa en 

sjuksköterska behövs ett samarbete med neurolog, sjukgymnast och arbetsterapeut (Fagius 

et al., 2007). I en studie av Somerset, Campbell, Sharp, och Peters (2001) framkommer det 

att det finns en önskan om specifik information och vård från specialiserad vårdpersonal. 

Patienter med MS efterfrågar en skräddarsydd omvårdnad som tar hänsyn till varje enskild 

patient. 

     Hur patienten bemästrar faktumet att ha drabbats av MS och hur stort funktionsbortfallet 

är, styr patientens behov av omvårdnad. Därmed kan det uppstå ett ökat behov av hjälp från 

andra, trots att det under sjukdomens tidiga del finns hopp om att symtomen går tillbaka. 

Under utredningen på sjukhuset är det betydelsefullt att få prata med någon om det som 

bekymrar en både för patienten och anhöriga. Sjuksköterskan behöver förstå att det är en 

påfrestande process och att den måste få ta sin tid, samt försöka förmedla en känsla av 

framtidshopp till patienten. För att kunna fortsätta kämpa och inte ge upp behöver patienten 

optimism. Vård på sjukhus kan ske i perioder, då sker ofta en utvärdering om eventuellt nya 

behov av hjälpmedel (Almås & Rafaelsen Johansen, 2002).  

     I en studie av Shaw (2007) framkommer det att vårdpersonal ofta stereotypt 

kategoriserar patienter med kronisk sjukdom. Exempel på detta kan vara att mäns 

hälsoproblem tros vara fysiska medan kvinnors snarare är psykiska. Dessa stereotypa 

värderingar påverkar hur vårdpersonal bemöter och behandlar patienterna. Negativa 

attityder och värderingar har också visat sig ha en negativ effekt på patientens omvårdnad. 

Vidare så förekommer det att förutfattade meningar råder hos vårdpersonal då de tror sig 

veta vad som är bäst för patienten för att en behandling ska vara verksam, vilket inte 

patienterna tros veta. Studien visade också att patienter med kronisk sjukdom inte 

respekterades som experter på sin kropp och sitt tillstånd, de upplevde då en 

misstänksamhet från vårdpersonal. Patienterna upplevde att vårdpersonal tyckte att de var 

krävande och manipulativa. Om patienterna fick respekt, ansågs vårdsituationen som mer 

gynnsam. 
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2.4 Livssituation vid kronisk sjukdom 

Antonovsky (2005) menar att upplevelsen av sammanhang har ett grundläggande samband 

med patientens identitet. Det tidiga vuxenlivet, ungdomen och barndomen bidrar till att 

forma händelser i varje patients livssituation. Att uppleva ett starkt sammanhang i sin 

tillvaro, bidrar till en grundläggande tillit till att även svåra situationer kommer att ordna 

sig. Denna inre tilltro bygger på trygghet, stabilitet och styrka och hjälper patienten att 

hantera de utmaningar denne möter i livet.   

     Conrad (1990) har i en studie kommit fram till att det enda kroniskt sjuka kan känna sig 

säkra på i sin livssituation är ovissheten. Symtomen kan vara ospecifika och vaga, vilket 

innebär att sjukdomen är svårdiagnostiserad. Det är i det enskilda fallet osäkert hur långt 

och i vilken takt sjukdomen kommer att utvecklas. Tillståndet varierar ofta från dag till dag 

och ovissheten inför den egna framtiden är därför stor. Vissa dagar kan patienten känna sig 

som före sjukdomsdebuten, men andra dagar är det sämre. Till bilden hör också att 

svängningarna i sjukdomstillståndet är oförutsägbara. Därför är det omöjligt att veta när 

sjukdomen kommer att slå till igen. Conrad (1990) menar då att konsekvensen av den 

multipla osäkerheten är att patienten varken kan planera på kort eller lång sikt. 

 

2.5 Bemästring av kronisk sjukdom  

Begreppet bemästra används enligt Nationalencyklopedin (240109) vid en psykologisk kris, 

svår situation, reaktion på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är 

tillräckliga för att han/hon ska kunna bemästra situationen utan betydande psykiskt lidande. 

    Att förstå sambanden mellan sjukdomsaspekterna och patientens egna aspekter är av 

betydelse då det gäller sjukdom och ohälsa (Benner & Wrubel, 1989). Denna förståelse 

behövs för att förstå den påfrestning och bemästring som hör ihop med sjukdom. De menar 

att det finns ett samband mellan den personliga kulturella meningen och bemästrande. 

     Många faktorer spelar in när patienter med kronisk sjukdom bemästrar sin hälsa. Det har 

att göra med kultur, värderingar, livserfarenheter, hur länge sedan de fick sin diagnos och 

hur påfrestande sjukdomen är för den upplevda hälsan (Paterson, Russel och Thorne 2001). 

Många som lever med en kronisk sjukdom använder sig av individuella bemästrings-

strategier, där de lyssnar på sin kropp och respekterar de signaler den skickar. De äger sin 

kropp och blir experter på vad som fungerar för dem. Patienter säger ibland inte som det är 

till vårdpersonal om hur de hanterar sin hälsa, för att de av erfarenhet vet att det inte skulle 
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accepteras. Vad som först verkar vara en irrationell bemästringsstrategi och strider 

gentemot de råd som ges av vårdpersonal, visar sig vara en medveten personlig prioritering 

(Paterson et al., 2001). Liknande erfarenheter framkommer i en studie av Shaw (2007). Vid 

medicinsk behandling förväntar sig vårdpersonal att patienten ska följa rekommenderad 

ordination. Men det visar sig att många av de kroniskt sjuka inte alls tog sin medicin, tog 

mindre än ordinerat, eller så togs medicinen trots att de tvivlade på effekten. Om patienten 

inte följer det som ordinerats, ansågs denne av vårdpersonal vara oansvarig och själv vara 

orsaken till eventuell utebliven behandlingseffekt. 

     Patientens uppfattning av sammanhang kan stärkas och understödjas genom att 

sjuksköterskan skapar de förutsättningar som behövs. Sammanhanget består enligt 

Antonovsky av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Situationen måste vara 

begriplig. Patienten behöver få veta vad situationen innebär, det vill säga vad som sker och 

varför. Situationen måste också vara meningsfull. Den livssituation som patienten befinner 

sig i måste upplevas meningsfull, så att tillvaron är värd att kämpa för, att hon orkar 

anstränga sig och att hon kan koppla en mening till något eller någon i sin tillvaro. Det som 

är avgörande är att patienten själv gör denna koppling. Situationen måste också vara 

hanterbar. Upplevelsen av att patienten själv kan påverka sin situation stärker känslan av 

att hantera. Det betyder inte att patienten måste klara av det själv, utan hon kan använda sig 

av olika bemästringsstrategier (Antonovsky, 2005). 

 

3     Problemformulering 

Att ha en kronisk sjukdom, såsom Multiple skleros (MS) kan många gånger innebära 

svårigheter såsom anpassning till sin föränderliga livssituation. För att sjuksköterskor ska 

kunna ge god omvårdnad till dessa patienter, behövs kunskaper om vilka 

sjukdomsrelaterade konsekvenser och symtom som kan uppstå och hur de bemästras av 

patienten. Litteraturgenomgången visar att det finns en brist hos sjuksköterskan gällande 

dessa kunskaper. Vi vill med denna litteraturstudie få kunskap om hur kronisk sjukdom 

påverkar patienten och hur sjuksköterskan kan stödja patienten genom god omvårdnad. 
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4     Syfte 

Syftet är att beskriva hur patienter med kronisk sjukdom såsom Multipel skleros kan 

bemästra de sjukdomsrelaterade konsekvenser och symtom som uppstår och vilket stöd 

patienterna önskar från sjuksköterskan. 

 

5     Teoretisk referensram 

Patricia Benners och Judith Wrubels omvårdnadsteori beskrivs i boken The Primacy of 

Caring (1989). Deras teori bygger på en fenomenologisk tolkning av världen och grundas 

på omsorg som ett fundament till mänskligt liv och därigenom även för den yrkesmässiga 

omvårdnaden (Benner & Wrubel, 1989). 

     Benner & Wrubel (1989) anser att omsorg är att bry sig om, att förhålla sig till 

omvärlden och skiljer ut det som är meningsfullt för den enskilda patienten. Det handlar 

enligt Benner och Wrubel (1989) inte bara om relationer mellan människor, utan också 

skapandet av möjligheter att bemästra olika situationer. Omsorg handlar både om att ge och 

ta emot hjälp och utgör därmed den kontext som är det centrala i all omvårdnad. Viktiga 

begrepp i deras teori är bland annat: omsorg, person, situation, stress, bemästrande, 

sjukdom, symtom och främjande av hälsa. Benner och Wrubel (1989) anser att människan 

via sin kropp får kunskap som kroppsliga känslor och sinnesintryck. Denna kunskap är 

medfödd och utvecklas under hela livet. Denna kroppsliga kunskap skiljer sig mot den 

reflekterande kunskapen, som man får genom att se sig själv och omvärlden på avstånd. 

Kroppslig intelligens kan vara väl utvecklad hos kroniskt sjuka som utvecklat strategier för 

att bemästra sin situation. 

     Ett centralt begrepp är situationsbegreppet, patienten och situationen är en del av 

varandra. Vid vilken tidpunkt i livet patienten befinner sig, dess historia, kulturella och 

sociala sammanhang har betydelse för situationen. De menar att när man utsätts för nya 

situationer i livet som till exempel sjukdom, så förändras kontexten och man måste då 

reflektera över det som hänt (Benner & Wrubel, 1989). 

     När man får en sjukdom utsätts patienten för stress, vilket leder till en upplevelse av hot, 

förlust eller utmaning menar Benner och Wrubel (1989). Att drabbas av en kronisk 

sjukdom innebär ofta en situation som leder till en rubbning av patientens livssituation och 

mycket av det som tidigare tagits förgivet i livet slutar att fungera. Den av sjukdom 
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uppkomna stressen hanteras genom bemästrande. Patientens uppfattning, bakgrunds-

förståelse och kunskap påverkar dess upplevelse av vad som är stressframkallande och 

vilka bemästringsstrategier som finns. Bemästringsförmågan har helt och hållet med 

patientens egen bedömning, förståelse och möjligheter att göra.  

     Benner och Wrubel (1989) skiljer mellan ohälsa och sjukdom. Sjukdom står för det 

patologiska tillståndet och ohälsa för patientens upplevelse av förlust eller dysfunktion i 

samband med ett patologiskt tillstånd. Dessa tillstånd påverkar varandra då sjukdom/ohälsa 

har olika betydelse för olika människor. En patients välbefinnande har därför med dess 

upplevelse av situationen att göra och omfattar patienten som helhet. Vårdpersonal kan 

hjälpa patienten till en sund livsstil genom åtgärder som grundas på patientens egna 

resurser. Genom att hitta nya möjligheter, skapa nya bemästringsstrategier kan en 

utvidgning eller komplettering av de befintliga ske. Benner och Wrubel (1989) menar 

vidare att hälsotillståndet och graden av hälsofrämjande livsstil är ett kulturellt och socialt 

fenomen, eftersom en patients bemästringsmöjligheter beror på de bemästringsmönster som 

finns i patientens närmaste omgivning. 

 

6  Metod 

Vi har valt att göra en litteraturstudie baserad på vetenskapliga studier. Genom 

litteraturstudien kan vi skapa oss en överblick av forskningsområdet. Det innebär en strävan 

efter att beskriva, förstå och förklara redan befintlig forskning. Ett strukturerat arbetssätt 

används vid analys i en litteraturstudie, då används redan analyserat material från empiriska 

studier och kvalitativa och kvantitativa artiklar kan användas (Friberg, 2006). 

     Vi använde oss av Benner och Wrubels (1989) omsorgsteori för att vi, under arbetets 

gång med denna litteraturstudie, fann samband mellan teorin och begrepp i litteraturstudien. 

Begrepp som har betydelse för vården av patienter med kronisk sjukdom såsom MS. 

 

6.1 Datainsamling 

För litteraturstudien gjordes artikelsökningar i databaserna Cinahl with full text, Academic 

Search Elite. De sökord som användes var Multiple sclerosis, chronic illness, chronic 

disease, nursing, health, self management, coping (bemästring), patient och experiences. 
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Dessa sökord användes i olika kombinationer (se bilaga 2). Som underlag till vår 

litteraturstudie valdes sammanlagt nio vetenskapliga artiklar (se bilaga 1).  

 

6.2 Urval 

Som urvalskriterier angavs att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, inte äldre än 

tio år, utgå ifrån patienters upplevelser av sjukdomsrelaterade konsekvenser och symtom, 

hur de kan bemästras och vården av dessa. Begränsningen på tio år sattes för att 

forskningen inom MS ständigt uppdateras och vi ville analysera studier som var aktuella. 

Först lästes studiens titel, om den stämde med vårt syfte lästes även sammanfattningen. 

Sedan tog vi ställning till om studien var relevant. Efter att ha läst de utvalda studierna, 

bestämde vi oss för om de skulle analyseras och ingå i litteraturstudien. Några föll då bort, 

eftersom de inte stämde överens med våra kriterier. Nya sökningar utfördes med andra 

sökords kombinationer. Vår målsättning var att hitta studier publicerade i 

omvårdnadsvetenskapliga tidsskrifter. Då det har varit svårt att hitta relevanta artiklar i 

enlighet med vårt syfte, patienter med MS, ökade vi vårt sökområde till att gälla även andra 

kroniska sjukdomar. Dessa artiklar anser vi vara relevanta för litteraturstudien och stämmer 

överens med vårt syfte.  

 

6.3 Analysmetod  

Vi har valt att analysera våra studier enligt det sätt Friberg (2006) beskriver gällande 

analysförfarande. Friberg (2006) menar att analysen innebär en avgränsning och 

identifiering av det forskningsområde som ska studeras. De utvalda artiklarna numrerades 

från 1-9 för att vi lättare skulle kunna hålla isär dem när vi diskuterade. Efter att vi läst 

studierna flera gånger och bland annat tittat efter likheter i resultatinnehållen, skrevs 

meningsbärande enheter och stycken ner på separata papper som markerades med aktuellt 

artikelnummer. Efter att ha hittat patienternas uppkomna sjukdomskonsekvenser och 

strategier, fann vi data som var gemensamma eller icke gemensamma i studierna. Dessa 

data har vi i enlighet med Fribergs (2006) metod strukturerat i olika kategorier och teman 

som växte fram under arbetets gång. När vi skapat oss en helhetsbild av dessa, framkom tre 

teman med underrubriker, detta arbete resulterade i vårt resultat. 
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6.4 Forskningsetiska aspekter 

När vi har arbetat med vår litteraturstudie har vi haft som mål att följa föreskrivna etiska 

riktlinjer. Med detta menas att inte förfalska eller plagiera (Forsman, 1997). Vi har också 

varit medvetna om att vid översättning från engelska till svenska har det kunnat innebära att 

det ursprungliga ordets betydelse har kunnat förändras på grund av att det till viss del blir 

en tolkning. Vi har dock på bästa sätt försökt vara trogna ursprungsbetydelsen. 

 

7    Resultat 

Resultatet presenteras i tre teman som framkom under analysen. Första temat är 

sjukdomsrelaterade konsekvenser med underrubrikerna symtom, attityd och identitet och 

förändrad livssituation och sjukdomsförluster. Andra temat är bemästringsstrategier med 

underrubrikerna symtombemästring, attityd och identitetsbemästring och kontrolltagande 

och sjukdomsvinster. Vårt tredje tema är kommunikation och stöd.  

 

7.1 Sjukdomsrelaterade konsekvenser 

Det finns både fysiska och psykiska symtom relaterat till kronisk sjukdom såsom MS och 

det handlar också om omgivningens attityder och de egna. Att förlora vissa kroppsliga 

funktioner kan generera en sorg som för många kan vara svår att bemästra. 

 

7.1.1 Symtom  

Några av de vanligaste fysiska symtomen är fatigue (kronisk trötthet, gränsande till 

utmattning), smärta och rörelsehinder (Becker & Stuifbergen, 2004). I Finlayson och Van 

Denend (2003) studie framkom liknande fysiska symtom: smärta, stickningar, 

balanssvårigheter, en känsla av tyngd i vissa kroppsdelar, svaghet, spasticitet och 

koordinationssvårigheter. Dessa symtom påverkade patienter med MS förflyttnings-

möjligheter både i hemmet och ute i samhället. Det gav dessutom upphov till frustration 

och svårigheter att acceptera sin sjukdom. I studien beskrevs det som en kamp mellan 

kropp, vilja och en upplevelse av att känna sig äldre än de var infann sig ofta. Även 

Cudney, Butler, Weinert och Sullivan (2002) kom i sin studie fram till att smärta, fatigue, 

depression och sömnstörningar var frekventa symtom.  
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Många sjukdomskonsekvenser inverkade på patienter med MS möjligheter att främja sin 

hälsa. Till exempel fatigue beror dels på själva sjukdomen, men även på nedsatt kondition 

(Becker & Stuifbergen, 2004). I studien av Huntington och Gilmour (2005) menade 

patienterna att en känsla av ohälsa, fatigue, magproblem och smärta dominerade deras liv. 

Speciellt den kroniska smärtan inverkade på livssituationen. Smärtan gjorde att de ofta blev 

tvungna att arbeta deltid för att orka, detta påverkade då deras ekonomi. 

I studien av Cudney, Sullivan, Winters, Paul och Oriet (2005) framkom att stress var en 

påverkande faktor hos patienterna. De upplevde en rädsla för ekonomin, osäkerhet över sin 

hälsa och en rädsla inför framtiden gällande sin livssituation. Detta begränsade 

förhållningssättet till hem och familj. Tecken på stress kunde vara hjärtklappning och 

magont, vilket innebar att de i studien drog sig undan, åt för mycket, grät och kände sig 

allmänt nedstämda. 

 

7.1.2 Attityd och identitet 

Språkliga och kulturella barriärer mellan vårdare och patienter med MS är inte helt ovanligt 

(Becker & Stuifbergen, 2004). Det förekommer också åsiktsskillnader mellan patient och 

vårdpersonal som till exempel: uppfattning om sjukdomsorsak, hälsotro och tro på 

behandling. Det framkom även i studien att vårdpersonal fokuserade främst på handikappet 

i stället för på patienten som helhet. Att det inte är handikappanpassat ute i samhället var ett 

hinder för patienter med MS. Spontanitet kunde vara svårt, då planering ofta behövdes för 

att kunna ta sig till olika platser (Finlayson & Van Denend, 2003).  

     Cudney et al. (2005) menar att patienter med MS upplevde att inte bli tagna på allvar av 

vårdpersonal när de bad om information och kunskap. Likaså framkommer det i studien av 

Kralik, Koch, Price och Howard (2003) att patienter ibland upplevde en misstänksamhet 

från sin omgivning gällande de symtom de uppvisade innan de blev diagnostiserade. Detta 

fenomen konstateras även i studien gjord av Huntington och Gilmour (2005). Med 

sjukdomen följde också en förändrad självbild, där sjukdomen blir en del av livet. 

Skiftningen innebar en ständig process av samarbete med sig själv och nödvändigheten av 

förändring ut efter förutsättningarna. Upplevelserna av dessa förändringar i självidentiteten 

speglades genom hur de presenterade sig gentemot andra (Kralik et al., 2003). 
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7.1.3 Förändrad livssituation och sjukdomsförluster  

Inskränkningar i det dagliga livet och i aktiviteter förekommer hos patienter med MS, då 

det skett en förändring sedan sjukdomsdebuten. Som exempel kan nämnas en brist på 

tillgänglighet av anpassade träningslokaler, träningsprogram och våg för rullstolsbundna 

(Becker & Stuifbergen, 2004). Att inte längre kunna arbeta på grund av funktionshinder 

som konsekvensen av MS gav, genererade flera förluster (Edmonds, Vivat, Burman, Silber, 

& Higgionson, 2007). Bland annat kunde en sänkning av inkomst resultera i sänkt 

levnadsstandard. När den naturliga arbetsplatsen inte längre fanns, kunde det skapa 

inskränkningar i de personliga relationerna och ett tillbakadragande från sociala aktiviteter. 

Kontinuerliga förändringar av livssituationen som patienter med MS upplevde, utgjorde ett 

försvårande av anpassning. Bland det svåraste att bemästra ansågs vara en förlust av 

personliga relationer (Edmonds et al., 2007). Att bo i glesbygden där avstånden är långa 

och tillgången till transport dålig, var ytterligare ett problem de kroniskt sjuka hade. 

Dessutom är tillgången till vård sparsam (Cudney et al., 2002). 

     En förlust/förändring av fysiska funktioner, som att inte kunna gå eller att själv förflytta 

sig till olika platser kan många gånger kännas svårt och genererade en sorg (Edmonds et al., 

2007). I studien av Finlayson och Van Denend (2003) framkommer det tydligt hur förlust 

av balans och rörelseförmåga var det vanligaste funktionshindret hos deltagarna i studien 

och att det påverkade dem i det dagliga livet. Patienter i studien uttryckte sorg i förlusten av 

rörelseförmågan och menade att kroppen hindrade dem från att delta i en mängd aktiviteter. 

 

I used to enjoy planning holidays and parties and that´s out of the question. Shopping for gifts 
you don´t do. I mainly get gift certificates. There are just so many things that you took for 
granted and you can no longer do (Finlayson & Van Denend, 2003, s. 1173). 
 

I studien uttrycktes en rädsla för döden, förlust av rörelseförmåga, en förlorad funktion i 

något kroppsligt organ eller att förlora sitt oberoende. De uttryckte även negativa känslor, 

frustration och ledsamhet över att leva med en kronisk sjukdom (Cudney et al., 2005). 

 

7.2 Bemästringsstrategier 

En kronisk sjukdom som MS är en livslång utmaning, som aldrig går över och måste 

hanteras utifrån en daglig basis. För att bemästra de sjukdomsrelaterade konsekvenser 

patienterna upplevde, användes olika strategier. Det innebar en konvalescens som varade 



  
 
 

 

 13 (24) 

hela livet och det är inte fråga om att bota, utan att få behålla en så hög livskvalitet som 

möjligt. Det handlade även om att anpassa sig emotionellt och leva med de förändringar 

som sjukdomen resulterade i. 

 

7.2.1 Symtombemästring  

Fysiska symtom som fatigue kunde bemästras genom schemalagda måltider och med en väl 

avvägd diet, vilket gjorde att lågt blodsocker undveks (Becker & Stuifbergen, 2004). 

Bemästring av den svåra tröttheten löstes även genom att vila en till flera gånger per dag. 

För att ha så stor rörlighet kvar som möjligt, användes olika hjälpmedel (O’Hara, De Souza 

& Ide, 2000). Att förändra sin kost använde en del sig också av för att bemästra smärta 

(Huntington & Gilmour, 2005). Smärta är ett av de symtom som påverkade och gjorde att 

aktiviteter fick utföras på ett annat sätt än tidigare. De förstod att de måste förstå sina 

begränsningar, det gällde att hitta nya sätt att utföra aktiviteterna på, utan att 

självförtroendet tog för stor skada. Ett sätt att bemästra smärtan på var genom att fokusera 

på aktiviteten (Kralik et al., 2003). Ett annat sätt var mycket motion och rörelseaktivitet 

(Huntington & Gilmour, 2005). 

     I studien framkom det att en del kroniskt sjuka använde sig av bemästringsstrategier som 

positivt tänkande, vilket hjälpte dem i utmaningar mot sjukdomssymtom (Cudney et al., 

2002). De negativa känslorna skapade energiförluster, energi som behövdes för att bemästra 

symtom. Det var viktigt att skapa en balans mellan vila och aktivitet. Humor använder sig 

också en del av vid påfrestande situationer (Cudney et al., 2005).  

 

7.2.2 Attityd och identitetsbemästring 

Förlusterna blev lättare att bära genom ett accepterande och en anpassning till de konstanta 

förändringarna, samt en rannsakning av de egna attityderna till sjukdomen (Edmonds et al., 

2007). Genom en bearbetning av sina tankar skedde en förändring av livsstilen, vanor, 

tankar och reaktioner. Det sätt som patienten själv ser på sitt liv har en direkt påverkan på 

dennes livskvalitet (Cudney et al., 2002). Hinder patienterna stötte på undveks eller så 

skapades övervinnande strategier. En del uttryckte motvilja mot att använda hjälpmedel, 

som till exempel rullstol för att kunna förflytta sig, men med en egen attityds förändring 

undanröjdes motviljan (Finlayson & Van Denend, 2003). 
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Att klara sig själv i sitt dagliga liv var viktigt för att inte förlora oberoendet och därigenom 

identiteten (O’Hara et al., 2000). En förändring i självbilden resulterade ofta i en 

identitetskris och den kunde bemästras genom att inte låta sjukdomen dominera. Det bästa 

var att i stället försöka kombinera sjukdomen med livet och att ha en helhetssyn på sin 

hälsa. Skiftet i självidentiteten som kan ske när man lever med en kronisk sjukdom gör att 

man måste kämpa med sin självbevarelsedrift, ständigt ha en pågående process av 

förhandlingar med sig själv om hur de ska klara av och bemästra rådande situation (Kralik 

et al., 2003). 

 

Don´t give up, but be prepared to change your lifestyle… don´t rely on other people…take 
action in your own life (Kralik et al., 2003, s. 264). 

 

7.2.3 Kontrolltagande och sjukdomsvinster 

Sjukdomskonsekvenserna kunde kontrolleras genom att ta ansvar för sin egen vård, lära sig 

så mycket som möjligt om sin sjukdom, lyssna på sin egen kropp och att förlita sig på sitt 

eget omdöme (Cudney et al., 2005). Även i studien av Cudney et al. (2002) kom det fram 

att en bemästringsstrategi var att ta kontroll och acceptera sin sjukdom. Att bemästra sina 

sjukdomskonsekvenser genom olika självhjälpsstrategier är vanligt och en viktig del hos 

patienter med MS. Genom dessa strategier påverkades hela livssituationen, fysiskt, socialt 

och psykiskt (O’Hara et al., 2000). I Kralik et al. (2003) studie framkom det att de 

medverkande litade mer på sina egna erfarenheter och kunskaper gällande strategier att 

bemästra, än på den information och utbildning av vårdpersonal eller traditionell 

läkemedelsbehandling som förmedlades från sjukvården. Självförtroende skapades genom 

att ha kontroll över sin kropp, att vara oberoende och att identifiera faktorer som gjorde det 

möjligt. 

 

Self-management is about finding a system that works…I am always adapting, planning and 
prioritizing…thinking about ways to change my usual habits. I manage myself. You have got to 
have that control or you can sit down and let the world go by (Kralik et al., 2003, s. 264). 

 

I studien av Pakenham (2007) framkom det att stressorer i form av olika symtom var något 

som patienter med MS tampades med. Ett sätt att bemästra dessa var genom att positivt 

utvärdera omständigheterna som då dämpade den negativa innebörden, detta gav en känsla 

av att behärska och bevara självaktningen. Att bemästra sin situation på det sättet kunde ge 



  
 
 

 

 15 (24) 

sjukdomsvinster som: att växa som person, uppskatta livet, se nya möjligheter, få bättre 

hälsa genom att ha en större medvetenhet om den egna kroppen, lära sig prioritera och 

skapa mål (Pakenham, 2007). 

 

7.3 Kommunikation och stöd 

Patienterna i studien ansåg att en del av sjuksköterskans omvårdnad, var att ge information 

och stöd till patienter med kronisk sjukdom såsom MS. Det framkom även att främjandet 

av en hälsosam livsstil, förbättrades genom att vårdpersonal involverade familjemedlemmar 

(Becker & Stuifbergen, 2004). I studien Edmonds et al.(2007) ansåg patienter att de blev 

stärkta i sitt oberoende då vårdpersonal kunde stödja och hjälpa dem i att själva bemästra de 

förluster som sjukdomen innebar. 

     En kronisk sjukdom som MS, innebär en osäkerhet och symtomen är en stor utmaning 

för den sjuke och sjuksköterskan. Målet är att patienten ska kunna få en så bra livssituation 

som möjligt trots sin sjukdom. I studien framkom att patienterna ansåg att sjuksköterskan 

behövde veta hur de tänkte och kände, för att kunna hjälpa till med att identifiera och 

bemästra de sjukdomsrelaterade konsekvenser som uppstod. Detta även för att 

sjuksköterskan skulle kunna ge en holistisk vård och inte bara se symtomen. Kunskapen om 

hur patienterna tänkte och kände behövde också ligga till grund för att bättre förstå hur 

familjedynamiken påverkades och för att kunna utveckla nya vägar till utbildning för 

patienter, anhöriga och vårdpersonal (Cudney et al., 2002). 

     I studien av Finlayson och Van Denend (2003) ansåg patienterna att det var av betydelse 

att skapa bemästringsstrategier och ta kontroll över sin situation. Om patienten inte själv 

klarade av detta så önskades möjlighet att få hjälp från sjuksköterskan. Känslor kring 

innebörden av att vara beroende av andra och motvilja mot att använda hjälpmedel som 

rullstol, är exempel på sådant som patienterna hade behov av att prata kring ansåg flera 

deltagare i studien. 

     I studien av Cudney et al. (2005) framkom det att patienterna upplevde en dålig 

kommunikation med sjukvården, vilket gjorde att den rädsla och de känslor som uppstod 

inte uppmärksammades av sjuksköterskan. De efterfrågade ett ”partnerskap” med öppen 

kommunikation. Detta för att ge dem strategier, verktyg till självhjälp och som också kan 

hjälpa dem skapa bättre relationer med familj och vänner. I studien av Kralik et al. (2003) 

framkommer det att självhjälpsprogram endast nådde en liten del av de kroniskt sjuka. 
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Kunskaper om bemästring och nyttan av detta behöver nå ut till ett bredare klientel. Studien 

visar att patienterna behövde stödet från sjuksköterskan, men ändå få behålla sitt eget 

perspektiv. Det var av betydelse att patienten sattes i fokus och att det fanns en förståelse 

för vad som är viktigt för dem som lever med kronisk sjukdom. 

     I studien av Huntington och Gilmour (2005) framkom det att de med kronisk smärta 

behövde råd och stöd från sjukvården, om hur de skulle hantera smärtan. Det framkom 

också att alternativa terapier kunde vara intressanta som bemästrings alternativ. Även här 

framkom att sjuksköterskan främst såg smärtan och inte hade ett holistiskt synsätt. 

 

8     Syntes 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur patienter med kronisk sjukdom såsom 

Multipel skleros kan bemästra de sjukdomsrelaterade konsekvenser och symtom som 

uppstår och vilket stöd patienterna önskar från sjuksköterskan. I litteraturstudien 

framkommer det att många patienter med MS upplever snarlika symtom. Beroende på 

sjukdomsförlopp, varierar graden av symtom och konsekvenser. Dessa konsekvenser kan 

ha stor inverkan på patienterna, de använder sig av olika strategier för att bemästra sina 

symtom och hantera sin föränderliga livssituation. Dessa strategier påverkas av patientens 

egna erfarenheter och vid vilken tidpunkt i livet denne befinner sig.  

     Resultatet visar en utryckt rädsla och oro för vad sjukdomen kan generera. Upplevda 

förluster skapar hos en del patienter en sorg och den förändrade livssituationen de upplever 

hanteras genom anpassningsstrategier. De egna attityderna till sig själv och sjukdomen 

spelar en stor roll i hur patienten upplever sin livssituation. Men även attityds skillnader 

mellan sjuksköterska och patient påverkar behandlingen och hur patienten bemästrar de 

sjukdomsrelaterade konsekvenserna. MS är en nyckfull sjukdom och att leva med de 

ständiga förändringarna kan ibland vara svårt.  

     Sjuksköterskan har en funktion i att stödja patienten i denna nyckfullhet som de 

konstanta förändringarna innebär. Patienten behöver för tiden lämplig information och stöd 

i val av bemästringsstrategier. Under sjukdomsprocessen växlar behovet av stöd och typ av 

information. Bland sjuksköterskans uppgifter återfinns att vara tillgänglig för patient och 

anhöriga, lyssna på den enskilda patientens upplevda problem. Se hela patienten och inte 

bara symtomen. Genom detta kan en upplevelse av att ha kontroll och därmed upprätthålla 

sin identitet stärka patienten. 



  
 
 

 

 17 (24) 

9     Resultatdiskussion 

Vår studie visar på betydelsen av sjuksköterskans funktion när det gäller information, men 

framför allt stöd till patienter med kronisk sjukdom såsom MS och till viss del även till 

anhöriga. Det framkommer också att användningen av bemästringsstrategier är nödvändiga 

för att patienten ska kunna hantera konsekvenserna av sjukdomen. Vid en förlust av 

kroppsliga funktioner kan patienten uppleva förändringar i identiteten. Vårdpersonal och 

patienters attityder kan också skilja sig åt och därmed orsaka negativa effekter för 

omvårdnaden.  

     I resultatet framkommer att en patients identitet kan undermineras av att ha en kronisk 

sjukdom. Kronisk sjukdom kan innebära att existentiella frågor uppstår, som en del av en 

process där en nykonstruktion av synen på sig själv är nödvändig. Enligt Greenstreet (2006) 

kan organisering av sin egen livssituation och genom att komma underfund med vem man 

är, skapa en mening för den egna identiteten och hur världen uppfattas. Detta görs med 

hjälp av våra tidigare kunskaper och erfarenheter. 

     Vi anser att sjuksköterskan kan stödja patienten i denna process genom att ha ett 

holistiskt tänkande. Se till patientens hela livssituation, inte bara sjukdomssymtom. Med det 

menar vi att varje patient är en unik individ, med unik karaktär som speglar deras 

personlighet och därmed deras identitet. Sjuksköterskan behöver hjälpa patienten genom att 

visa förståelse och avsätta tillräckligt med tid. Att sätta sig in i dennes problematik, våga 

lyssna och inte bara höra det som känns bekvämt. 

     Benner och Wrubel (1989) menar att det är hela patienten som blir involverad, då man 

har en kronisk sjukdom. När mycket av det som tidigare tagits förgivet faller bort eller 

förändras, så räcker tidigare erfarenheter inte längre till och situationen upplevs som 

ohållbar och hotfull. I vårt resultat speglas detta i flera av studierna, frustration över förlust 

av rörelseförmåga och rädsla att förlora sitt oberoende. En förändrad kroppsbild påverkar 

en patients identitet, utmaningen är att bli vän med sitt nya jag. Detta förändrade synsätt på 

sig själv gör att man presenterar sig gentemot andra på ett annat sätt än tidigare. 

     När behov av handikapphjälpmedel uppstår, upplever många till en början en motvilja 

till att använda dessa. Men efter att ha anpassat sig till den rådande situationen, inser de att 

det skapar fördelar och deras beroende av andras hjälp minskar och livssituationen 

förbättras. Även spontaniteten upplevs som förlorad och påverkar där igenom den person 

man är. Denna identitetskris kan sjuksköterskan möta med att ta patienten på allvar och inte 
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ignorera deras rädslor och oro. Även möta deras behov, så att de trots sin sjukdom kan 

uppleva en god livssituation efter sin egen förmåga.  

     Benner och Wrubel (1989) anser att den som upplever en allvarlig sjukdom eller skada 

kommer att påverkas av detta under resten av sitt liv. De sjukdomsrelaterade konsekvenser 

som sker i patientens livsvärld, innebär att patienten måste utgå ifrån sin egen uppfattning 

om vilka konsekvenserna blir. Vi menar att den nyckfulla sjukdomen skapar ett behov av 

att vara medveten om sin kropp och bli expert på signaler och tecken som visar på hur man 

upplever sin hälsa. Att bli medveten om sin kropp och att kunna känna en viss kontroll, 

skapar positiva känslor. Genom att lära sig acceptera sig själv så som man är, bli mer 

tålmodig och att ta dagen som den kommer, så upplevde en del att de växte som personer. 

     Resultatet visar på att attityder och uppfattningar skiljer sig åt mellan patienter, 

vårdpersonal och omgivning. Vårdpersonal har ett mer symtom och sjukdomsinriktat 

förhållningssätt, medan patienten har en mer holistisk syn på sin hälsa och sjukdom. 

Vårdpersonalens mer sjukdomsinriktade syn påverkar omvårdnaden av patienter med MS. 

Patienterna efterfrågar ett förhållningssätt där sjuksköterskan ser till hela människan, deras 

livssituation och även till en mer öppen kommunikation.  

     Patienter med MS syn på behandling kan skilja sig från vårdarens. Detta kan innebära att 

en behandling som patienten tycker fungerar bra inte accepteras av vårdpersonalen, eller det 

omvända förhållandet att patienten inte vill ha en viss behandling som erbjuds. 

Vårdpersonal kunde då ibland uppfatta patienterna som irrationella och krävande. 

Sjuksköterskan behöver skapa en pedagogisk miljö för lärande och engagera patienten i att 

identifiera bemästringsstrategier som fyller en mening och gör nytta i patientens liv. 

Sjuksköterskan behöver ta reda på vilka kunskaper och vilken bakgrunds förståelse denne 

har, för att kunna avgöra vilken typ av information och stöd som bör ges. Vi vill påstå att 

patienten påverkas av när information ges och hur mycket denne klarar av vid varje tillfälle. 

Det gäller för sjuksköterskan att vara lyhörd och ha kunskaper, då ökar det patientens 

förtroende och främjar vårdrelationen. 

     Benner och Wrubel (1989) menar att hela patienten måste ses i den unika situation den 

befinner sig i och att attityderna påverkas av den sociala, kulturella och historiska 

bakgrunden. De anser vidare att när en patient upplever en funktionsnedsättning eller 

förlust, så har det stor betydelse för just den patienten. All behandling måste ha en mening 
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för att denne ska kunna uppleva att den fungerar. Om patienten inte upplever att den är 

meningsfull så blir den mindre effektiv och lidandet större. 

     Sjuksköterskans attityd har betydelse för patienter och anhöriga. Vi sjuksköterskor har 

en uppgift i att informera närstående, så att även de kan stödja. Det är ändå de anhöriga som 

patienten träffar dagligen och därför har deras attityder och förståelse en betydelse. Detta 

under förutsättning att patienten ger sitt medgivande till detta. I flera av studierna 

framkommer det att familjen är väsentlig och att det sociala livet med vänner betyder 

mycket. Att bli beroende av familj eller vänner kan för många kännas svårt. Vi kan som 

sjuksköterskor stärka patienten i att det går bra att be om hjälp. Naturligtvis är detta en 

balansgång, för det kan innebära en orimlig belastning för de anhöriga. 

     I studien framkommer det att de som har en kronisk sjukdom såsom MS ständigt har en 

pågående bemästringsprocess. Dagsformen avgör hur patienten hanterar sina 

sjukdomskonsekvenser. Beroende på vilka symtom och vilken grad av ohälsa patienten 

upplever, bemästrar de situationen på olika sätt. Det är nödvändigt som sjuksköterska att ha 

kunskap om vilka bemästringsstrategier patienter med kronisk sjukdom såsom MS 

använder sig av. Även Benner och Wrubel (1989) beskriver att patienten befinner sig på 

olika nivåer av utvecklad förmåga till bemästring. När en sjukdom tar överhand påverkar 

det patienten så mycket att all koncentration och styrka ägnas åt att hantera den nya 

situationen. Allt annat som rådde tidigare i patientens liv, hamnar i bakgrunden. De menar 

också att beroende på vilka bemästringsstrategier som patienten har tillgängliga har att göra 

med tidigare erfarenheter och bakgrundsförståelse.  

     Vi vill kunna ge patienterna förslag på möjliga strategier, genom det kan vi öka deras 

livskvalitet och minska rädsla, frustration och oro. Det kan göra att patienterna blir tryggare 

och upplever sig ha kontroll över sina liv. Något vi fann i studierna var att många med MS 

led av fatigue, vilket kan leda till att orken med att delta i det sociala livet försämras. En del 

bemästrade sin trötthet till exempel genom att vila under dagen och därigenom fortfarande 

kunna delta socialt. Strategier som denna och som patienterna inte själva funnit, kan vi 

sjuksköterskor förmedla. Det är inte bara att förmedla olika strategier, utan det kan också 

finnas ett behov av att stärka patienten i dennes val av strategi. Sjuksköterskan har som en 

uppgift att lotsa patienten fram genom en ”snårig djungel”, så att denne själv kan hitta en 

bra väg att hantera sin sjukdom och därigenom hela sin livssituation. Det är först och främst 

patienten själv som ska klara av sin situation, vi sjuksköterskor har en stödfunktion.  
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Ett sätt att skapa en förståelse för hur det är att leva med kronisk sjukdom, skulle kunna 

vara som Paterson (2001) beskriver. Beroende på vilket perspektiv patienten för tillfället 

har på sin hälsa och sjukdom, gör det att denne upplever och reagerar olika från den ena 

dagen till den andra. Perspektiven skiftar och patienten växlar kontinuerligt mellan att 

fokusera på hälsa och på sjukdom. Det är patientens eget perspektiv som avgör hans eller 

hennes upplevelse och reaktion i en konkret situation, inte vad vårdare och andra eventuellt 

kan tycka. Vi som sjuksköterskor måste därför skapa en förståelse för hur den enskilda 

patienten upplever sin situation och varför han eller hon har valt att anta det ena eller andra 

perspektivet på situationen. Om sjuksköterskan har möjlighet att se och höra vad patienten 

anser vara viktigt i den egna livssituationen kan hon bidra med kunskaper så att den 

kroniskt sjuke patienten väljer det perspektiv som krävs för stunden. 

     Att ha tillgång till en MS-sjuksköterska, innebär att en kontinuitet och kontakt 

automatiskt finns. Resultatet i vår studie visar på en utmaning att vara kroniskt sjuk och 

dessutom bo i glesbygd, vilket kan innebära att man inte har samma tillgång till 

specialistvård som de som bor i storstäder. Något annat som framkom var om de kroniskt 

sjuka hittade sina egna strategier för bemästring, litade de mer på sin egen hantering av 

symtom och problem, än att de använde sig av information, utbildning och traditionell 

läkemedelsbehandling given av sjukvården. Den egna bemästringen upplevdes som 

viktigast, det andra endast som ett komplement. Det tolkar vi som att sjukvården har brustit 

i sin förmåga, att skapa god omvårdnad. 

 

10    Metoddiskussion  

Vi har i vår metod utgått från Friberg (2006). Vi har båda läst artiklarna ett flertal gånger. 

Allt material har granskats och analyserats för att tolkningsfel i möjligaste mån skulle 

undvikas. De olika teman som framkom, uppstod tidigt i analysprocessen, vilket gjorde att 

vårt arbete framskred utan några större problem. Vi vill påstå att valda artiklar speglar 

syftet med denna studie och vi har gemensamt kommit fram till slutsatserna i vårt resultat. 

Med en narrativ metod hade vi också kunnat fånga patienternas sjukdomsrelaterade 

konsekvenser, men vi ansåg att en litteraturstudie skulle ge oss ett bredare och mer 

innehållsrikt resultat. 

     Vi ville även få en internationell bild av hur forskningen ser ut utifrån vårt syfte. Därför 

valde vi denna metod för vårt arbete. Vi upplevde dock en begränsning i sökandet, då det 
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varit svårt att hitta omvårdnadsvetenskapliga studier som överensstämmer med vårt syfte, 

det vill säga studier som är gjorda med MS patienter. Detta har delvis att göra med våra 

urvalskriterier som bland annat bestod i att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år. Vi har 

då valt andra studier som beskriver patienters sjukdomsrelaterade konsekvenser av andra 

kroniska sjukdomar. Vi anser dessa studier vara relevanta enligt vårt syfte, då det visade sig 

att de upplevde samma föränderliga livssituation och att de medverkande använde sig av 

liknande bemästringsstrategier. 

     Några av studierna består endast av kvinnor vilket kanske kan tyckas vinkla resultatet, vi 

anser dock att de studierna ger en rättvis bild, då det är övervägande kvinnor som blir 

diagnostiserade med kronisk sjukdom såsom MS. Vi upplevde också en begränsning i vårt 

sökande av artiklar i omvårdnadsvetenskapliga tidskrifter. Vi har dock gjort vårt bästa för 

att hitta artiklar skrivna med ett omvårdnadsvetenskapligt syfte. I litteraturstudien användes 

både kvalitativa och kvantitativa studier. Dessa analyserades med samma metod och 

innebar inga svårigheter att bearbeta för att svara på syftet i denna litteraturstudie. Alla 

artiklar som använts i denna studie är på engelska. Det kan därför ha uppstått en brist vid 

översättningen, då ett ord kan ha mer än en betydelse. Vi har dock haft för avsikt att 

översättningen skall stämma överens med ursprungstexten. 

     I arbetet med presenterad litteraturstudie har vi varit två författare, vilket har gett 

möjligheter till många diskussioner och reflektioner. Vårt arbete har gett oss båda värdefull 

insikt i hur patienter med kronisk sjukdom och framför allt med MS bemästrar sina 

sjukdomsrelaterade konsekvenser och symtom. Samarbetet har fungerat bra under hela 

processen, de tillfällen vi haft åsiktsskillnader har de lösts genom diskussion. Genom att vi 

har varit två författare har vi båda kunnat bidra med nya idéer och insikter till utformandet 

av innehållet.  

 

11   Avslutande reflektioner 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att kronisk sjukdom såsom MS är en mycket 

nyckfull sjukdom med konstanta förändringar. Många av symtomen hos patienterna är 

snarlika, men beroende på varje enskild unik patient upplevs de olika. För att vi som 

sjuksköterskor ska kunna möta dessa patienter och ge dem god vård, är det av betydelse att 

inte bara se ett visst symtom. Vi behöver se varje enskild patient i dennes livssituation. Vår 

litteraturstudie visar att det finns en brist på kunskap hos sjuksköterskan och vårdpersonal 
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gällande sjukdomsrelaterade konsekvenser som kan uppstå och hur patienter med kronisk 

sjukdom bemästrar dessa. För att kunna ge god omvårdnad behövs dessa kunskaper. Vi 

sjuksköterskor behöver dessutom utbildning för att kunna stödja patienten på bästa sätt. 

     Den information som ges behöver vara väl avvägd och ges vid rätt tidpunkt, där 

patientens eget behov och förståelse avgör. För att patienten ska förstå vad som sägs, 

behövs viss bakgrundskunskap och erfarenhet. Om patienten inte tidigare har denna 

kunskap, kan denne inte förstå vad vi försöker förmedla. Därför behöver vi som 

vårdpersonal först tar reda på hur mycket patienten känner till, innan vi ger information. En 

kontinuitet och att samma sjuksköterska träffar patienten i så stor utsträckning som möjligt 

har betydelse för hur patienten upplever omvårdnaden. Allmänsjuksköterskan behöver få 

kunskaper i hur kroniskt sjuka och de med MS upplever sin kropp och livssituation, detta 

för att kunna ge en holistisk vård och inte bara fokusera på symtom. Sjuksköterskans 

pedagogiska förmåga är en del i omvårdnaden kring dessa patienter och kan ha betydelse 

för hur patienten kommer att leva med sin sjukdom. 

 

12    Förslag till fortsatt forskning 

Vi upptäckte att det finns begränsat med omvårdnadsvetenskaplig forskning, angående hur 

vi som sjuksköterskor kan stödja patienter med kronisk sjukdom såsom MS att bemästra 

sina sjukdomsrelaterade konsekvenser. Vi efterfrågar mer forskning på just det specifika 

området, vårdpersonal har mycket att lära sig angående ämnet. Större kunskap behövs för 

att det ska kunna skapas ett holistiskt förhållningssätt gentemot de kroniskt sjuka. 

Därigenom skapas en förståelse vilket bidrar till en bättre omvårdnad. 
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vilka 

strategier  
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Chronic illness 

self-

management: 

taking action 

to create order. 

2003, 

Australien. 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 13, 

259-267. 

 

 

Att få 
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förståelse för 

hur kroniskt 
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Nio personer 
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skriva en 
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sina upplevelser 

av sin sjukdom. 
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Att känna igen och 

kontrollera gränser, 

mobilisera resurser, 

hantera skiftet i sin 
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O´Hara, L., 

De Souza, 

L., & Ide, L. 

A Delphi 

study of self-

care in a 

community 

population of 

people with 

multiple 

sclerosis. 

2000, 

England. 

Clinical 

Rehabilitation, 

14, 62-71. 

 

Att få 

synpunkter och 

prioriteringar 

från människor 

med MS, för att 

kunna skapa ett 

professionellt 

självvårds 

program. 

 

En kvantitativ 

studie baserad 

på tre 

frågeformulär 

som skickades 

hem till 200 

MS-sjuka. 

 

Självhjälps/bemästrings 

strategier är väl utbrett 

bland personer som 

lever med MS och 

genererar en känsla av 

oberoende och är 

därför viktiga i 

hanteringen av en 

sjukdom med stor 

osäkerhet. 

 

Pakenham, 

K. 

The nature of 

benefit 

finding in 

multiple 

sclerosis. 

2007, 

Australien. 

Psychology, 

Health & 

Medicine, 12, 

(2), 190-196. 

 

Att undersöka 

förekomsten av 

sjukdomsvinster 

i samband med 

MS. 

 

En kvalitativ 

studie med 

frågeformulär i 

två omgångar, 

som senare 

tolkades och 

organiserades i 

kategorier. 

Tolkat 

deltagarantal 

477/404. 

 

Trots många stressorer 

förknippade med 

diagnosen och 

behandlingen av MS, 

upplevde många 

positiva vinster som 

t.ex. att ha växt som 

person. 
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Bilaga 2 Redovisning av artikelsökning 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL with full text Multiple sclerosis, health, nursing 71 1 

CINAHL with full text Multiple sclerosis, health, nursing, coping 4 1 

CINAHL with full text Multiple sclerosis, health, self management 11 1 

CINAHL with full text Chronic illness, nursing 386 2 

CINAHL with full text Chronic illness, chronic disease 620 1 

CINAHL with full text Chronic disease, experiences, nursing 54 1 

Academic Search Elite Multiple sclerosis, coping 47 1 

Academic Search Elite Multiple sclerosis, coping, health, patient 13 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


