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Sammanfattning: 
 
Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet 
(CNS). Sjukdomen orsakar en rad olika symtom som kan ha negativ påverkan på 
individens dagliga liv. Idag finns cirka 18000 registrerade MS-patienter i hela Sverige. 
Tidigare studier visar att MS kan medföra betydande problem för patienten, anhöriga 
och samhället. Att leva med en kronisk och obotlig sjukdom är orsak till många 
ofrivilliga förändringar i det dagliga livet. När hälsan hotas, då hotas också människans 
livsvärld. Sjuksköterskor kan genom att uppmärksamma individers livsvärld, öka 
förståelse för och kunskap om patienters behov, vilket leder till en god och anpassad 
vård. Syftet med denna studie är att beskriva patientens upplevelse av att leva med MS. 
Studien är en litteraturstudie och baserad på sju kvalitativa och två kvantitativa artiklar. 
För analys av insamlade data användes Axelssons analysmodell. Resultatet av denna 
studie presenteras i tre teman: ”att livet förändras”, ”att hantera livet”, samt ”att se 
framåt”. Sjukdomen påverkar den drabbade individen både fysiskt och psykosocialt 
vilket skapar förändringar samt orsakar begränsningar och svårigheter i det dagliga 
livet. Individer upplever att genom att få ett nytt perspektiv på livet samt genom att få 
kunskap om MS och förståelse för sina förmågor, kan lättare hantera sitt förändrade liv. 
Dessa medför att individen ser framtiden ljusare trots en kronisk sjukdom. När individer 
erhåller ett holistiskt synsätt istället för att koncentrera på de negativa följderna av 
sjukdomen då kan dessa individer leva ett bra liv. Vidare forskning om upplevelser av 
olika MS-symtom exempelvis den sjukliga tröttheten, sexuell dysfunktion samt 
användning av olika strategier kan ge ytterligare kunskap hos hälso- och 
sjukvårdpersonalen. 
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INLEDNING 

Multipel skleros (MS) är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna som drabbar 
ungefär 2,5 miljoner individer i världen (World Health Organisation [WHO] 2006, 
s.85). Enligt statistik är antal registrerade MS-patienter cirka 18000 i hela Sverige 
(Svenska neuroregister 2016). MS drabbar ofta vuxna individer mellan 20 - 40 år och 
debuten av dess symtom kommer i genomsnitt vid 29 års ålder. Sjukdomen är vanligare 
hos kvinnor än hos män. Den geografiska utbredningen av MS varierar runt om världen. 
Andel individer som drabbas av MS är högst i länder med svalt klimat som exempelvis 
ligger i länder i Europa och Nordamerika (Fagius, Andersen, Hillert, Olsson & 
Sandberg 2007, ss. 55– 60). 

Uppsatsförfattarnas intresse för ämnet MS väcktes i mötet med en föreläsare med MS 
som gästade Högskolan i Borås. Föreläsaren delade med sig av erfarenheter om hur MS 
skapade förändringar i hennes dagliga liv och vilka utmaningar som krävdes för att 
anpassa sig till den förändrade livssituationen, vilket upplevdes som krävande och 
ansträngande. Vidare förklarade föreläsaren hur en sjuksköterskas omhändertagande 
kan påverka upplevelsen av hälsa och välbefinnande hos individer med MS. 

För en förståelse av patientens besvär samt behov på ett optimalt sätt, behövs individers 
perspektiv beaktas. Patientperspektiv innebär att det är den drabbade individen som är 
medelpunkten för vårdandet. Det är patienten som är expert på sig själv och vet vad det 
innebär att vara en person med sjukdom (Dahlberg & Segesten2010, ss.103-104). 
Denna studie inriktar sig på hur individer med MS upplever att leva med sjukdomen, 
vilket kan öka kunskapen hos sjuksköterskor för att skapa en individuell och anpassad 
vård efter patientens behov. 

 
BAKGRUND 

Sjukdom och hälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 
Multipel skleros 

MS är en kronisk och neurologisk sjukdom som drabbar centrala nervsystemet (CNS) 
vilket betyder att sjukdomen påverkar hjärnan och ryggmärgen. Vid MS bildas plack 
och ärr på olika delar av nervfibrer. Vissa nervtrådar har ett fettämne som kallas myelin 
runt omkring sig, vilket isolerar nerver från omgivningen och hjälper nervimpulserna att 
transporteras på rätt sätt. Fysiologin bakom MS är att en del immunförsvarsceller 
angriper myelinskiktet och orsakar inflammation och ärr på nervtrådar. Den 
inflammatoriska processen kan skada nervtrådarna och hämma sändningen av impulser 
(Fagius et al.2007, ss. 13-24). 

Etiologin bakom MS är ännu oklar, men en kombination av ärftlighet och miljöfaktorer 
kan vara orsaken till uppkomst av MS. Orsaken kan också bero på vilka infektioner som 
har drabbat individen under livets gång. MS har ett varierande sjukdomsförlopp för 
varje individ, vilket betyder att det inte går att förutse när symtomen visar sig eller hur 
dessa kommer att påverka kroppen (Fagius et al. 2007, ss. 56-57). 
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Det finns två typer av MS, den ena kommer i skov och den andra är progressiv. Den 
skovvisa typen innebär tillfälliga episoder, som kan vara båda skonsamma och mer 
besvärliga varianter. Symtomen visar sig ofta plötsligt, och kvarstår från några dagar 
upptill några veckor, därefter upphör symtomen. Den progressiva typen innebär 
långsam försämring av sjukdomen. Progressiv MS kan delas upp i två grupper: primär 
och sekundär. Den sekundära progressiva typen drabbar individer skovvis, men efter 
skoven kvarstår en viss funktions försämring tills det inte går att upptäcka skoven, utan 
försämringen sker successivt. Den primära progressiva typen av MS innebär att 
individen inte har perioder med skov utan försämringen visar sig gradvis. Den 
funktionella nedsättningen sker främst i den nedre delen av kroppen, och ofta påverkas 
inte övre delen av kroppen (Fagius et al. 2007, ss. 39-40). 

En långvarig sjukdom som MS och dess eventuella förändringar påverkar inte bara den 
fysiska kroppen utan påverkar hela existensen. Människan betraktas som en odelbar 
helhet, en subjekt varelse med sin historia och kulturella aspekter samt en varelse med 
emotionella och känslomässiga förmågor. Genom kroppen har individen tillgång till 
omvärlden och livet vilket innebär att kroppen är navet i människans existens. Sjukdom 
och kroppsförändring leder till förändring i tillgången till omvärlden. Kroppen ger inte 
längre tillgång till livet för individen med en sjukdom, som tidigare, utan kroppen 
betraktas som ett hinder i livet (Dahlberg & Segesten 2010, ss.131-134). 

I en studie beskriver personer som har diagnosen MS att sjukdomen bestämmer över 
kroppen vilket ökar känslan av att ha förlorat kontrollen över sin egen kropp, och det 
upplevs påfrestande och besvärligt. Personer i studien litar inte längre på sin egen kropp 
och då resulterar det i att de känner sig osäkra inför framtiden och sina sociala 
interaktioner vilket medför att många av deltagarna isolerar sig från omgivningen 
(Flesner, Ek & Söderhamn 2003). 

Symtom och upplevelse av lidande 

Symtomen vid MS varierar från individ till individ. Upplevelsen av symtomen hos 
individer beror på var skadan uppstått och hur stor skadan är i det centrala nervsystemet 
samt vilket sjukdomsförlopp individen befinner sig i. De vanligaste symtomen som 
individer med MS upplever är den sjukliga tröttheten. Andra förekommande symtom 
kan exempelvis vara sensibilitetsstörningar (debuteras bl.a. som känselbortfall, 
domningar och lokal smärta), motoriska störningar (muskulär uttröttbarhet och 
muskelsvaghet), dysartri (sluddrigt och otydligt tal), yrsel, ostadighets känsla, tarm- och 
blåsstörningar samt sexuell dysfunktion (Ericsson & Ericsson 2008, s. 83). 

En studie visar att 92 % av individer med MS upplever den sjukliga tröttheten som det 
mest framträdande symtomet i jämförelse med andra symtom (Bishop & Rumrill 2015). 
Trötthet kan upplevas som både fysisk och psykisk och kan stegras vid både kroppslig 
och mental ansträngning, men den kan ibland ökas helt utan yttre anledning. Vid MS 
kan förändringar i känsel uppstå i begränsade hud områden eller i hela kroppsdelar. 
Känselstörningar beror på att överföring av nervsignaler hindras och då kan ett hud 
område bli domnat och bedövat (Fagius et al. 2007, s.33). 
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Smärta är ett annat besvär hos individer med MS som förekommer i flera former. 
Exempelvis vid en form av smärta kan det stegvis uppstå en överkänslighet i 
smärtfibrerna utan någon yttre anledning. En annan form av smärta uppkommer 
attackvis med onormala smärtimpulser i ett visst hudområde. Det är ganska vanligt med 
diffus smärta i leder och muskler. Värken är inte orsakad av MS utan en följd av de 
funktionsnedsättningar som MS orsakar (Fagius et al. 2007, ss.28-29). 

Tarm och blåsstörning är vanliga vid MS och kan uppfattas som ett besvärligt symtom 
och det innebär att urinblåsan är överaktiv och måste tömmas ofta. Vid lindrig 
blåsstörning behöver individen tömma urinblåsan ofta, men vid svårare störning kan det 
bli svårt att hålla tätt vilket kan leda till att blåsan tömmer sig spontant, så kallad 
urininkontinents. Det finns också individer med MS som drabbas av urinretention, en 
ovanlig typ av blåsstörning. Urinretention innebär svårigheter att tömma blåsan, vilket 
kan orsaka skador på själva urinblåsan samt öka risken för urinvägsinfektion (Fagius et 
al. 2007, ss.30-31). 

Sexuell dysfunktion är ett annat symtom för individer med MS vilket sänker 
livskvaliteten hos de drabbade. Därför är det viktigt att de drabbade får rätt behandling 
för att stabilisera livskvalitet. Förutsättningar för normalt samlag är erektion hos 
mannen och ökad fuktighet i slidan hos kvinnan men vid MS är dessa funktioner 
nedsatta (Fagius et al. 2007, s.31). 

Symtom och förändringar i livet på grund av MS skapar lidande hos individen. Lidande 
handlar inte bara om uppenbara symtom utan än om förändrad identitet, självbild och 
upplevelser av hot och kränkning på grund av att människan betraktas annorlunda från 
omgivningen. Då individen upplever förluster i sitt liv riskerar den drabbade individen 
att tystna inom sig själv och isolera sig från omvärlden (Wiklund 2003, ss. 96-97). 
Dessutom kan symtom och komplikationer som sjukdom orsakar i livet påverka 
upplevelse av livskvalitet hos den drabbade individen. Begreppet livskvalitet handlar 
om hur var och en upplever sitt liv, och det är individuellt. Livskvalitet betyder olika 
beroende på vem den enskilde individen är, därför ska individen betraktas som en expert 
på sin hälsa (Birkler 2007, ss. 100-101). 

Upplevelse av hälsa 

Hälsa och livskvalitet påverkar varandra, ibland kan individen uppleva en god 
livskvalitet trots sviktande hälsa. Det finns två fundamentala sätt att uppleva 
tillfredställelse med livet; antingen att själv försöka skapa den tillönskade världen, eller 
att individen försöker acceptera livet som det är eller blivit (Birkler 2007, s. 94). 

Hälsa är en rörelse i vardande, varande och görande mot en upplevelse av enhet och 
okränkbarhet. Hälsa som görande innebär att varje individ styrs av yttre regler samt 
olika former av normer. I den här formen av hälsan är individen främmande med den 
levda kroppen. Individen gör någonting för att upprätthålla sin hälsa exempelvis 
motionerar och lever med sunda vanor. Hälsa som varande betonas som en sökande 
nivå, där individen börjar sträva efter hälsa i relation till sig själv och inte bara med 
uppmärksamhet på de yttre reglerna. Målet med behovstillfredsställelsen i hälsa som 
varande är att uppleva välbefinnande, och hitta balans och harmoni i sin livssituation. 
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Däremot innebär hälsa som vardande att individen ständigt utvecklas, strävar att bli mer 
och mer sig själv samt konfronteras med sig själv och sin livssituation. I vardande nivån 
slipper inte individen lidande utan kan uppleva frihet samt livskraft, vilket betyder att 
individen försonar sig med sitt lidande (Wiklund 2003, ss.86-94). 

Varje individ upplever världen och verkligheten omkring sig på sitt sätt och ser på den 
ur sitt perspektiv vilket innebär att varje individ är bärare av en unik livsvärld. 
Begreppet livsvärld omfattar det dagliga livet som individen tar för givet utan någon 
reflektion. Målet med att förstå individers livsvärld är att förstå hur individen upplever 
hälsa, lidande och vårdande samt hur dessa påverkar individens livssammanhang 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss.126-128). I samband med upplevelse av hälsa talas det 
ofta om känslan av sammanhang (KASAM) som ett sätt att förstå hur väl individen kan 
hantera påfrestningar och motgångar under livets gång. Begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet är tre centrala komponenter i KASAM. Begriplighet innebär att 
individen uppfattar och förstår intryck från inre och yttre världen. Hanterbarhet handlar 
om att individen litar på sina tillgängliga resurser för att möta eventuella motgångar i 
livet. Meningsfullhet handlar om motivation och känslan av delaktighet hos individen. 
En individ som har hög KASAM kan lättare anpassa sig till en ändrad livssituation 
vilket innebär att den drabbade kan uppleva livskvalitet bättre. Individer med hög 
KASAM försöker och hittar nya strategier och taktiker för att klara och hantera livet på 
bästa möjliga sätt (Antonovsky 1991 se Wiklund 2003, ss.249-25).  

Flensner, Ek och Söderhamn (2003) beskriver att när individer med MS fokuserar på de 
positiva omständigheterna i livet, exempelvis när de lyckats med att genomföra en 
aktivitet då de får tillfredsställelse samt ökad vilja för att fortsätta. 

Omvårdnadsåtgärder och sjuksköterskans roll 
I den etiska koden för sjuksköterskor ingår fyra grundläggande ansvarsområden, att 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Omvårdnaden ska 
ges med hänsyn till patientens värdighet och autonomi. I sjuksköterskans ansvar ingår 
att ge patienter rätt och tillfredsställande information på ett kulturellt anpassat sätt 
(Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) 2012). 

Att få diagnosen MS kan upplevas som ett ”bombnedslag” för både patienter och 
närstående. MS påverkar individens fysiska, mentala och sociala hälsa. Väl 
omhändertagande av patienter och anhöriga under den första tiden efter beskedet om 
diagnosen MS är avgörande för att skapa trygghet hos individer. Det är viktigt med stöd 
i form av saklig information samt råd och stöd anpassat utifrån patientens situation. 
Detta kan öka patientens förmåga att lättare anpassa sig till den nya situationen samt 
försona sig med det nya livet (Fagius et al. 2007, s.120). 

Omvårdnadsåtgärder ska utgå ifrån centrala faktorer. Dessa faktorer är bland annat att få 
veta vilka resurser patienten har, i vilken grad av sjukdomsförlopp patienten befinner 
sig samt vilka funktionella förändringar sjukdomen har skapat. Utredning av dessa 
frågor är centralt för att genomföra optimala omvårdnadsåtgärder (Almås, Espeset, 
Johansen & Mastad 2011, ss.245-246).  
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Det är viktigt att tillgodose patientens grundläggande behov genom att stödja patienten 
att bli självständig att hantera farmakologisk behandling, undvika komplikationer från 
tarm och blåsa samt individens näringsstatus och aktivitet observeras. Sjuksköterskan 
kan tillgodose psykosociala behov genom att vara lättillgänglig, förmedla hopp samt 
följa upp behandlings processen. Dessutom bör sjuksköterskan ta hänsyn till att 
patienten måste få den tid som behövs för att bearbeta sina reaktioner till följd av 
sjukdomen och dess konsekvenser (Almås et al. 2011, ss.245-246).  

 
PROBLEMFORMULERING 
Forskning påvisar att MS är en vanlig neurologisk sjukdom som kan orsaka en rad 
förändringar i individers liv samt medföra omfattande problem för den drabbade 
individen, anhöriga och samhället. Orsaken till MS är ännu okänd och 
sjukdomsförloppet är oförutsägbart, vilket kan skapa oro och ovisshet hos den drabbade 
och göra avtryck i tillvaron.  
 
Tidigare studier visar att sjukdom skapar en känsla av att förlora balans och harmoni i 
livet, vilket medför begränsningar för patienten. MS kan orsaka förändringar i det 
dagliga livet vilket kan leda till att patienten upplever sig främmande för sin identitet 
och sina roller. Detta kan riskera att individen tystnar inom sig själv och isolerar sig från 
omvärlden. När hälsan hotas, då hotas också människans livsvärld. Därför är det 
angeläget att sjuksköterskor får kunskap om och förståelse för vilka 
omvårdnadsåtgärder patienterna är i behov av och hur individer med MS upplever sitt 
liv. Genom att sjuksköterskan beaktar patientens livsvärld kan den drabbade få en 
anpassad och god vård efter behov. 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva patientens upplevelse av att leva med MS. 
 
METOD 
Denna studie är en litteraturstudie. Enligt Axelsson (2008 s.173) innebär det att studien 
grundar sig på data från vetenskapliga artiklar eller rapporter. En litteraturstudie bygger 
på olika kriterier och valet av texter i sådana studierska utföras med en väl definierad 
metod för urvalet. Studien ska innehålla en tydlig frågeställning, en beskrivande 
sökstrategi för att identifiera relevanta artiklar samt tydliggöra på vilka grunder artiklar 
inkluderas eller exkluderas. Sedan ska analys av de inkluderade artiklarnas resultat 
genomföras (Forsberg & Wengström 2003 se Axelsson 2008, s.174). I denna studie har 
facklitteratur samt kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar använts.  
 
Datainsamling och urval 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, ss.68-69) beskriver att sökningen ska utgå från 
en problemformulering och eventuella angivna begränsningar vilket leder till att 
litteratursökningen innehåller hög sensitivitet och hög specificitet. I vår litteraturstudie 
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söktes artiklar i databaser Cinahl och Pubmed som är inriktad på medicin och 
omvårdnad. Avgränsning av sökning ger ett användbart och relevant material (Axelsson 
2008, s. 210). För att söka fram relevanta vetenskapliga artiklar till studiens syfte 
inkluderades kriterierna som Peer Review, fulltext, skriven på engelska, vuxen ålder 
från 18 år, kvalitativa och kvantitativa ansatser som är genomförda mellan år 2002- 
2017. Artiklar utan abstrakt, äldre än 14 år samt artiklar som handlade om barn med MS 
exkluderades. 
 
Artikelsökningen till studien genomfördes med hjälp av sökord som var relevanta till 
studiens syfte. Axelsson (2008, ss.177-180) beskriver att en fritextsökning skapar 
möjlighet att vara noggrann i artikelsökningen samt ger upplysning angående de 
aktuella vetenskapliga publikationerna inom forskningsområdet. Sökning med sökord 
”Multiple sclerosis” resulterade i 3353 träffar. Därefter kombinerades sökordet 
”Mulitple sclerosis” med sökord som ”quality of life”, ”life changes”, ”experiance”, 
”patient”, ”disability”, ”fatigue”.  I artikelsökningen har boolesk sökoperator ”AND” 
använts mellan två eller flera söktermer för att enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2011, s. 73) medger sökoperatorn AND att sökningen koncentreras på ett mer 
avgränsat område (se bilaga 1).  
 
Uppsatsförfattarna gick igenom databaser och valde ut titlar som motsvarade denna 
studies syfte, sedan lästes abstrakt och av 14 studier valdes slutligen 9 ut. Vi önskade 
många kvalitativa artiklar, men bara sju av de studierna som vi hittade var kvalitativa 
och resten var kvantitativa.  
 

Dataanalys 
För att analysera det insamlade materialet använde vi oss av den dataanalysmodell som 
Axelsson (2008, ss. 180-183) beskriver. Analysen började med att de valda artiklarna 
lästes noggrant av båda författarna som gjorde anteckningar för att få ett 
helhetsperspektiv och en uppfattning om innehållet. Sedan utfördes en sammanställning 
av artiklarnas syfte, metod, urval samt resultat, vilket underlättade jämförelsen av 
likheter och skillnader i de valda artiklarna (se bilaga 2). 
 
För att skapa en bättre översikt av materialet låg fokus på att se artiklarna i sin helhet. 
Materialet lästes återigen flera gånger och därefter hittades gemensamma 
meningsbärande enheter från artiklarnas resultat. Relevanta textavsnitt markerades med 
färgpennor och gemensamma textavsnitt fick samma färg, vilket underlättade 
överblicken över materialet. Uppsatsförfattarna diskuterade om insamlade 
meningsbärande enheter och anteckningar. Sedan identifierades nyckelord bland de 
enheterna och därefter framgick tre teman och fem subteman. 
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RESULTAT 
Analysen av valda studier resulterade i tre teman och fem subteman. Dessa presenteras 
översiktligt i tabell 1 och därefter redovisas respektive tema och tillhörande subtema. 
 
Tabell 1. Översikt av tema och subtema 
Tema  Subtema 
Att livet förändras Upplevelse av en förändrad självbild 

Upplevelse av förändringar och 
begränsningar i livet 

Att hantera livet Att få förståelse och söka kunskap 
Hantera symtom och begränsningar  

Att se framåt Att skapa hopp om framtiden 
 

Att livet förändras 
Upplevelse av en förändrad självbild 
Individer med MS som deltog i en studie diskuterade främst om sitt gamla jag med 
stolthet vid intervjun, och ville inte prata om sin nuvarande livssituation. Anledningen 
till detta var att de inte längre kunde utföra vissa saker som de tidigare har gjort och 
kände sig begränsade efter att diagnosen MS ställdes. Patienterna upplevde att förlusten 
av det gamla jaget medfört att de tvingats avstå från att delta i olika sociala aktiviteter 
som de tidigare har haft. De effekter av MS som påverkat individens liv leder till att 
personen inte känner igen sig själv samt förlorar sin gamla positiva självbild. Vissa 
patienter upplever en inre känsla av sorg på grund av omgivningens skämt om 
patientens handikapp. De negativa uppfattningar och reaktioner som kommer från andra 
människor orsakar också förlust av självkänsla hos individer med MS. Vidare belyser 
studien att för att återskapa en ny självbild och ny identitet krävs utveckling av nya 
vanor för att tänka, agera och känna. Dessa nya förändringar upplevs som svåra för 
somliga patienter, exempelvis beskriver en av de individerna att det är en kamp att 
skapa en ny identitet. Majoriteten av deltagarna upplever att kampen mot sjukdomen är 
associerad med begränsad aktivitet. Effekter av MS på identitet och dess konsekvenser 
är ofta relaterade till upplevda förändringar i livsroller (Preston, Ballinger & Gallager 
2014). 

Upplevelse av förändringar och begränsningar i livet 
En studie visar att individer med MS inte upplever livet på ett lika positiv sätt som 
tidigare. MS och dess symtom skapar begränsningar i livet och patienterna upplever att 
förändringar i sättet att leva sänker deras ambition vilket leder till att livets mening 
ifrågasättas samt skapas existentiell ångest hos dessa individer. Det krävs stora 
utmaningar för att kunna hantera effekten av sjukdomen både fysiskt och känslomässigt. 
Vidare visar studien att effekter av MS på fysisk rörlighet och förmågan att gå, skapar 
känslan av minskad självständighet i dagliga livet, vilket i sin tur förorsakar upplevelse 
av minskad livskvalitet hos patienter. Personer med MS önskar att de inte skulle bemöts 
som en handikapp person. De väljer inte hellre att isolera sig och undvika att ha sällskap 
med andra personer. Men brist på energi och begränsad fysisk förmåga upplevdes som 
ett hinder för att umgås med andra. (Wenneberg & Isaksson 2014). 
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Individer som deltog i en annan studie beskriver hur deras liv förändrades dramatisk 
efter diagnosen MS. Sjukdomen orsakade en del förändringar och svårigheter i deras 
liv, vilket medförde att inte livet upplevs som normal. Symtom på grund av MS 
utgjorde att individen kämpade hård för att upprätthålla normalitet i livet. Flera 
individer med MS upplevde tiden innan de fick diagnosen MS som jobbig, när varken 
läkare eller sjuksköterska varit lyhörda inför deras förklaring på besvärliga symtom. 
Dessa individer hade blivit feldiagnostiserade vid flera tillfällen, vilket skapade en 
känsla av att inte bli tagen på allvar. Detta resulterade i att patienterna upplevde smärta, 
ilska och hopplöshet samt förtvivlan och depression efter det att diagnosen MS ställdes. 
Men samtidigt kände vissa individer en lättnad när de fick förklaring för sina besvär 
(Courts, Buchanan & Werstlein 2004). 
 
Enligt Mollaoglu och Üstün (2009) är den sjukliga tröttheten, det största problemet, 
vilket påverkar kognitiva funktioner negativ samt begränsar patienters uppmärksamhet 
och koncentration. Detta resulterar i att patienterna upplever sämre livskvalitet. 
Individer beskriver att nivån av upplevelse av trötthet påverkas av faktorer som ålder, 
kön, utbildning, civilstånd, antal barn, yrke och varaktighet av sjukdom. Dessutom 
berättar individer om att vissa situationer som att ta ett varmt bad eller en dusch, varmt 
eller fuktigt väder, stress, infektioner och andra sjukdomar som orsakar feber, avvikelser 
i sömnmönster, ökade dagliga aktiviteter och motion påverkar deras upplevelse av 
trötthet (Mollaoglu & Üstün 2009). 
 
Individer i en studie beskriver sina upplevelser av svåra och besvärliga MS-symtom 
som trötthet, inkontinensbesvär, sämre uppmärksamhet och minnesfunktion, samt 
nedsatt synfunktion. En av personer i fokusgruppen i den här studien berättar om 
förhållandet mellan sjuklig trötthet och kognitiva funktioner, vilket skapar 
begränsningar i att utföra dagliga aktiviteter. En annan patient berättar, om sina 
svårigheter i att utföra sina dagliga aktiviteter och att dessa behövde planeras i förväg. 
Exempelvis när personen vill gå och äta mat i en restaurang behöver de ha koll på olika 
saker som till exempel att där finns trappor, hiss och toalett. Vidare visar studien att MS 
skapar svårigheter samt begränsar för individen i det sociala livet också. En patient 
beskriver att den dagliga planeringen inte alltid blir som individen vill, eftersom går det 
inte att förutse sitt hälsotillstånd för de kommande dagarna. Detta påverkar personens 
interaktion med andra människor negativt vilket kan tolkas på olika sätt från 
omgivningen, exempelvis som att individen isolerar sig och inte längre vill ha kontakt 
med dem (Coenen, Basedow-Rajwich, König, Kesselring & Cieza 2011). 
 

Att hantera livet 
Att få förståelse och söka kunskap 
Studien av Brown, Colbeck, Fogarty och Funk (2016) representerar psykologiska 
processer som personer i en kognitiv interventionsgrupp (en grupp som fick behandling 
och rådgivning för sina kognitiva besvär på grund av MS) har haft. De drabbade 
individerna upplevde att de kunde lättare hantera sina kognitiva förändringar efter 
behandling och rådgivning. Patienterna talade om en ständig variation mellan att inte 
kunna vara redo att tänka på kognitiva förändringar till att kunna acceptera och leva bra 
trots sjukdomen. Individer upplevde att de hade en varaktig växling mellan acceptans 
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och förnekelse. Studien visar att processen sker inom olika faser: så som att lära känna 
sig själv med kognitiva förändringarna, lära sig hantera kognitiva förändringar samt att 
leva ett förändrat liv. Perioden efter att diagnosen ställdes ansågs vara en särskild svår 
tid för bearbetning av ny information. I detta skede försökte individerna att få förståelse 
om sig och sina förmågor, för att hantera lättare sina kognitiva besvär samt dess 
negativa effekter. Vidare beskriver patienter att när de får förståelse för sitt nya tillstånd 
kan de lättare utveckla strategier för att klara det dagliga livet. En del av individer i 
studien rapporterade känslan av livskvalitet trots nuvarande kognitiva besvär och 
beskrev att de har accepterat att leva ett förändrat liv. Ordet acceptans innebär att 
individen känner sig glad här och nu och att kunna ”leva i nuet”. För upplevelsen av 
välbefinnande i det nya livet krävs förståelse och acceptans av de kognitiva 
förändringarna och dess begränsningar samt acceptans av nya roller i relationen till 
familj och vänner (Brown et al. 2016). 
 
En annan studie visade att de flesta av patienter uppgav att de inte hade någon kunskap 
om MS då diagnosen ställdes. Individer som deltog i studien var män och kvinnor med 
olika utbildningsnivå och i olika åldrar. Efter diagnosen började patienterna söka 
information om MS bland annat på nätet, i artiklar och böcker. Dessutom deltog dessa 
individer i en organisation där individer med MS möttes och medverkade i seminarium 
om sjukdomen. Patienterna berättade att detta seminarium och möte med andra 
individer med MS förbättrade deras kunskap om sjukdom.  Rätt information och 
tillräcklig kunskap om MS underlättade för dessa personer att lättare hantera den nya 
situationen (Ghafari, Fallahi-Khoshknab, Nourozi, & Mohammadi 2015). 
 
Individer med MS beskrev att livet trots en kronisk sjukdom kunde upplevas lättare 
genom att förvärva kunskap om sjukdomen (Wenneberg & Isaksson2014). Dessutom 
beskrev personer som deltog i en annan studie att de utkämpade sin egen kamp mot 
sjukdomen genom att lära sig mer om MS, med hänvisning till det faktum att "kunskap 
är makt", och att desto mer individen vet desto mer hanterbar blir den oförutsägbara 
framtiden (Courts, Buchanan & Werstlein 2004). 
 

Hantera symtom och begränsningar 
Enligt Brown et al. (2016) kan personer med diagnosen MS lättare genomföra sina 
dagliga aktiviteter genom att inte använda sin energi i onödan, välja ha en hälsosam 
livsstil samt genom användning av minneshjälpmedel och tjänster. Närvaro i 
träningsprogram, att förändra sitt hus till ett handikapps hus, att flytta till ett plan hus 
och planera sina dagar i för väg är åtgärder som kan hjälpa individer med MS, att 
genomföra sina dagliga aktiviteter lättare (Courts, Buchanan & Werstlein 2004). 
 
Personer med MS kunde hantera sjukdomen lättare genom att få ett nytt perspektiv i 
livet. Exempelvis kunde de lösa sina sjukdomsrelaterade problem och leva ett 
självständigt liv genom att planera sina aktiviteter i förväg och använda rätt hjälpmedel. 
Olika utbildningsprogram och rehabiliterande övningar ansågs också vara till hjälp 
(Wenneberg & Isaksson 2014). 
 
En del personer som deltog i en studie valde att dölja sin sjukdom på grund av 
kunskapsbrist samt fel uppfattning om MS hos omgivningen vilket skapade ytterligare 
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svårigheter hos dessa patienter. De flesta av patienter beskrev att omgivningen inte hade 
tillräcklig information och kunskap om MS och att detta gjorde att de bete sig på ett 
olämpligt sätt mot den drabbade personen. Vidare uttryckte individer att de fick en 
äckelkänsla av att omgivningen bemöt dem annorlunda. Vissa av patienter visade en 
rädsla för att omgivningen ska vägra fortsatt kontakten när de fått vetskap om 
diagnosen. Ett annat skäl till att personerna försökte dölja sin sjukdom var rädslan för 
att bli arbetslösa när arbetsgivaren eller medarbetarna fick veta om deras sjukdom. 
Arbetslöshet kunde i förlängningen resultera svåra ekonomiska konsekvenser för den 
drabbade individen med hänsyn till dyra läkemedel. Men de flesta av individer som 
deltog i studien var övertygad om att MS är hanterbart om individerna vet hur de kan 
anpassa sig till sjukdomen. Studien visar att ett viktigt steg för att anpassa sig till att 
leva med MS är att bekämpa sjukdomen och dess funktionshinder. Deltagarna i studien 
upplever att värme, utmattning och vissa livsmedel är negativa faktorer för att utföra 
sina dagliga aktiviteter, men genom livsstilsförändringar kan effekten av dessa negativa 
faktorer minskas. Studien visar att en del av deltagarna började med olika 
idrottsaktiviteter som simning, yoga vilket hade positiva effekter i deras liv samt hjälpte 
dem att minska sin stressnivå (Ghafari et al. 2015). 
 
En del av personer med MS som deltog i en studie beskriver att de hamnar i dilemman i 
förhållande till att anta stöd som erbjuds från omgivningen. Patienterna uttrycker att 
kontakten med informella och professionella vårdare, familj och vänner är ett potentiellt 
stöd, men detta inte alltid upplevs positivt. Vidare beskriver patienterna om att de 
undviker be om hjälp på grund av att stödet skulle påverka deras relationer samt att de 
inte ville vara en börda för sin familj och sina vänner. Å andra sidan ville inte 
patienterna skapa en upplevelse av fysiska och emotionella svårigheter hos personer 
som erbjudit stöd, när de inte tar stödet. Olämpligt stöd kan resultera i att deltagarna 
upplever en känsla av beroende och förlust av personlig kontroll (Somerset, Sharp & 
Campbell 2002).  
 
Kilic, Unver, Bolu och Demirkaya (2011) resonerar i sin studie om sexuell dysfunktion 
hos kvinnliga och manliga patienter med MS samt beskriver vilka strategier som 
individer använder för att kunna hanterar detta problem. Studien visar att graden av 
sexuell dysfunktion är högre hos kvinnliga individer än hos manliga patienter. 
Användning av hanteringsstrategier hos individer varierar beroende på olika faktorer 
som ålder, kön, kultur och typ av symtom. De vanligaste hanteringsstrategierna hos 
kvinnliga patienter är att söka socialt stöd med fokus på ventilation av känslor samt att 
vända sig till religionen. De hanteringsstrategier som används av båda könen i mindre 
grad var bland annat humor, sänkning av sysselsättningsgrad och söka socialt stöd för 
att få råd, hjälp och information eller få moraliskt stöd(Kilic et al. 2011). 
 

Att se framåt 
Att skapa hopp om framtiden 
En del personer som deltog i en studie upplevde att trots alla begränsningar som MS har 
orsakat i deras liv, har sjukdomen erbjudit nya möjligheter som till exempel nya sociala 
kontakter. Patienterna kunde tillsammans med andra individer i samma situation delta i 
rehabilitering grupper eller medverka i MS-organisationer. Dessutom patienter beskrev 
att när fokus flyttades från jobb kunde individen skapa närmare relationer till sina nära 
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och kära. Vidare visade studien att de fysiska begränsningarna till följd av sjukdomen 
tvingade att patienterna slappna av och ändra sina tidigare prioriteringar i livet, vilket 
åstadkom att en del av individer upplevde sig emotionellt bättre i jämförelse med tiden 
innan diagnosen MS. När individer med MS kunde hitta positiva förutsättningar 
(exempelvis en ganska väl fungerade kropp trots sjukdom) i sitt liv så kunde de börja 
uppskatta livet och dess gåvor. Personernas empati, förståelse samt ödmjukhet 
utvecklades vilket medförde ökad tolerans för andra som drabbats av en sjukdom, och 
detta var ett resultat av att patienterna själva gått igenom en plågsam sjukdom. När 
livslängden visade att vara begränsad då upplevde vissa personer att detta uppmuntrade 
dem att genomföra sina mål och önskningar snabbare (Wenneberg & Isaksson 2014). 
 
Individer med MS försöker på olika sätt återfå sitt hopp till livet till exempel genom 
socialt samspel. Studien visar att en del patienter kunde övervinna hopplösheten genom 
att vara social aktiv samt genom att hitta ny motivation i livet. En del av individer 
beskrev att samspel med andra patienter med MS kunde återställa hoppet om framtiden 
hos dem samt hjälpte de att hantera sjukdomen bättre. Studien visar också att personer 
upprätthåller sitt hopp till framtiden genom att sätta mål samt försöka nå målen. Att ha 
mål och försöka nå målen är en framgångsfaktor som väcker hopp i livet. Patienterna 
uppger att hoppfullhet kan uppnås genom att jämföra sin egen situation med en annan 
person som befinner sig i en sämre situation. Denna jämförelse gör att individen med 
MS lättare accepterar sitt förändrade liv samt får hopp (Ghafari et al. 2015).  
 
Det krävs både acceptans av ett liv som inkluderar kronisk sjukdom samt aktiv 
anpassning till de begränsningar som sjukdomen skapar. En person med MS, berättar att 
hon vet att hon inte skulle bli fri från sjukdomen utan måste leva resten av sitt liv med 
den, men hon ser framtiden ljus trots de begränsningarna som MS har skapat (Somerset, 
Sharp & Campbell 2002). 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Denna litteratur studie som grundar sig på både kvalitativa och kvantitativa studier, har 
till syfte att undersöka individer upplevelse av att leva med MS. Axelsson (2008, ss. 
174-175) beskriver att fördelen med en litteraturstudie är att den ger möjlighet till 
kunskapsfördjupning och att forskningsresultatet ska leda till ökad förståelse för både 
författarna och läsarna. 
 
I början hade författarna tänkt använda enbart kvalitativa studier då dessa ger en djupare 
beskrivning av patienternas upplevelser av att leva med MS, men vid artikelsökning 
kunde inte författarna hitta tillräckligt många tillgängliga (i fulltext) och relevanta 
kvalitativa artiklar i databaserna på högskolan. Tidsbegränsning var orsaken till att 
författarna inte heller kunde beställa ytterligare artiklar. I studien finns sju kvalitativa 
och två kvantitativa artiklar. Författarna anser att resultatet kunde vara starkare om enbart 
kvalitativa artiklar använts då de beskriver deltagarnas erfarenheter och upplevelser. 
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s.97) kan, med hjälp av kvalitativa 
metoder patienters erfarenhet, uppfattning, behov, värdering och önskemål undersökas. 
Forskning med kvalitativ metod har humanvetenskapliga perspektiv och forskarens 
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avsikt är att uppnå förståelse (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, s.97). Å andra sidan 
beskriver Axelsson (2014, s. 204) att val av både kvalitativa och kvantitativa artiklar ger 
ett bredare perspektiv i studien vilket kan öka studiens kvalité. Med hänsyn till 
Axelssons beskrivning kan valet av både kvalitativa och kvantitativa artiklar räknas som 
en fördel vilket kan stärka resultatet av denna studie. Författarna upplevde att analysen 
av de kvantitativa artiklarna var svår när resultatet av dessa artiklar presenterades i form 
av siffror och tabeller. 
 
Ett av kriterierna för att söka fram relevanta artiklar var att de skulle vara tillgängliga 
och skrivna på engelska. Detta kan ha negativ påverkan i resultatet av studien då vi 
anser att innebörden kan förloras vid översättning av dessa artiklar. Ett annat kriterium 
för att söka relevanta artiklar var att barn och personer under 18 år exkluderades därför 
att enligt Fagius et al. (2007, ss. 56-57) drabbar MS ofta vuxna individer mellan 20-40 
år och starten av dess symtom kommer i genomsnitt vid 29 års ålder. Anledningen till 
kriteriet att de utvalda artiklarna var publicerade mellan 2002-2017 var att 
uppsatsförfattarna ville ha en blandning av både nya och tidigare forskning i sin studie. 
Vi tycker att det kan vara en fördel för studies resultat att de flesta av de utvalda 
artiklarna genomfördes i länder i Europa och Amerika. Andelen individer som drabbas 
av MS är högst i ovan nämnda områden (Fagius et al. 2007, ss. 55– 60). Sjukvårdsystem 
i olika länder genomförs på olika sätt, vilket innebär att upplevelsen av MS hos 
individer kan skilja sig åt beroende av vilket land personen befinner sig i (Sveriges 
Kommuner och Landsting 2005) och detta kan påverka studiens resultat.  
 
Uppsatsförfattarna anser att om studien skulle genomföras på ett empiriskt sätt och 
datainsamling göras med hjälp av intervjuer med patienter med MS, då skulle 
studieresultatet bli mer levande och vi skulle komma närmare till individers upplevelser 
av att leva med MS, vilket kunde skapa ett starkare resultat. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet av denna studie presenteras i tre teman som ”att livet förändras”, ”att hantera 
livet”, samt” att se framåt”. I följande avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till andra 
studier inom respektive tema. 
 
Bakgrunden till temat "att livet förändras" är att sjukdomen påverkar den drabbade 
individen både fysiskt och psykosocialt. I förlängningen skapar detta förändringar och 
orsakar begränsningar och svårigheter i det dagliga livet. Studiens resultat beskriver hur 
de drabbade individerna upplever en känsla av rädsla, hopplöshet, förvirring, förnekelse, 
depression samt ibland en känsla av lättnad efter att diagnosen MS ställdes. Dessa 
upplevelser har också lyfts fram i en annan studie som visar att MS är en ”svekfull” 
sjukdom som gradvis tar individens energi, balans och fysiska styrka vilket leder till 
ökad hjälplöshet, osäkerhet samt beroende av användning av hjälpmedel (Lohne, 
Aasgaard, Caspari, Slettebo & Naden 2010).  

En annan aspekt som ryms under temat "att livet förändras" är att vår studietydligt visar 
att MS påverkar individens självbild negativt vilket resulterar i att individen tappar sin 
forna positiva självbild. Det krävs att individen göra förändringar i sättet att tänka, 
känna och agera vilket skapar en förändrad identitet och självbild och detta medför att 



 

13 
 

livet hanteras lättare. En studie framkommer på samma sätt att en förändrad självbild 
leder till en känsla av minskat självförtroende och minskad självständighet (Olsson, 
Lexell & Söderberg 2008). Dessa känslor kan leda till att den drabbade individen 
känner sig som en börda för sina nära och kära. Symtom som trötthet, domningar och 
svaghet är inte synliga för omgivningen och därför upplever individen att denne och 
dennes symtom inte blir tagna på allvar. Detta skapar känslan av skuld hos personen 
med MS. När familj och vänner inte visar förståelse för de symtom som påverkar 
individens förmåga att delta i dagliga aktiviteter upplever individen en känsla av 
frustration. Matuska och Erickson (2008) beskrev att en viktig faktor för att upprätthålla 
tillfredställande relationer var möjligheten att hantera den frustration som upplevdes vid 
missförstånd från familj och vänner. Patienter i studien uttryckte en stark önskan om att 
bevara sina relationer, men detta upplevs som krävande. Patienterna prioriterade, de 
sysselsättningar som de ansåg nödvändiga i livet och därefter uttryckte de att det inte 
fanns någon energi kvar för att upprätthålla sina relationer. Detta resulterade i att dessa 
individer började isolera sig från omgivningen vilket ledde till ökad grad av depression 
(Matuska & Erickson 2008).  

Under temat ”att hantera livet” står att vissa individer med MS valde att använda sig av 
olika strategier, bland annat dölja sin sjukdom från omgivningen på grund av 
omgivningens feluppfattning om sjukdomen. En studie beskriver likadant att deltagarna 
önskar hålla sin diagnos hemlig på grund av att avslöjande av diagnosen kan leda till att 
omgivningens syn på dem förändras (Ploughman, Austin, Murdoch, Kearney, Godwin 
& Stefanelli 2012). Vår tolkning om att vissa individer bestämmer sig för att dölja sin 
sjukdom för arbetsgivare och arbetskamrater, är att individerna blir rädda att förlora sina 
jobb. De individerna är rädda för de ekonomiska svårigheter som en eventuell 
arbetslöshet kan orsaka. De flesta individer med MS har en oro för inköp av dyra 
läkemedel och behandlingar samt hur deras inkomst ska komma att påverkas efter de 
förändringar som MS orsakar i deras liv.  

Den här studien har visat att individer med MS har ett stort behov av att förvärva sig 
kunskap om sjukdomen under temat ”att hantera livet”. Matuska och Erickson (2008) 
beskriver på liknande sätt att genom vetskap om sjukdomen kan livet upplevas lättare 
trots en kronisk sjukdom. Studien av Flensner, Ek och Söderhamn (2003) visar också att 
kunskap om sjukdomen samt kännedom om dess symtom hjälper individen att anpassa 
sig bättre till olika situationer. Rätt information och tillräcklig kunskap om MS kan 
underlätta för den drabbade personen att lättare hantera sin sjukdom. För att uppnå rätt 
information är det betydelsefullt att individen får veta varifrån information och kunskap 
om MS kan sökas. Internet, böcker, magasin, vårdpersonal, kompisar, patientföreningar 
eller andra patienter är olika informationskällor. I den etiska koden för sjuksköterskor 
ingår det att sjuksköterskan har ansvar för att överföra rätt och anpassad information till 
patienten (SSF 2012). Vårdaren kan upptäcka eventuellt behov av information och 
bristande kunskap hos individen genom att få förståelse för olika informationsbarriärer 
som kan uppstå i kommunikationen med patienten. Det är därför angeläget att 
sjuksköterskor inser vikten av att överföra rätt och anpassad information till patienten 
då detta kan leda till ökad kunskap hos individen samt ökade förutsättningar för en god 
och säker vård. Keller, Wright och Pace (2008) beskriver att brister hos en individ 
angående att förvärva, förstå och använda information kan leda till att individens hälsa 
riskeras samt ökar behovet av vård. Ett ökat vårdbehov ökar upplevelsen av lidande hos 
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patienten samt medför en samhälles ekonomisk påverka (Vernon, Trujillo, Rosenbaum, 
Washington & DeBuono 2007). 
 
En annan aspekt som presenterades under temat ” att hantera livet” i resultatet av denna 
studie handlade om hantering av sexuell dysfunktion. Studien visar att individer med 
MS använder sig av olika strategier som humor, sänkning av sysselsättningsgrad och att 
söka socialt stöd för att hantera sexuell dysfunktion. Individer som lider av sexuell 
dysfunktion upplever känslan av skam och skuld vid kommunikation om detta problem 
med sina partner eller vårdpersonal. Detta problem har också lyfts fram i en annan 
studie av Gagliardi (2003) som beskriver hur patienter upplever besvär i sitt sexliv. MS 
orsakar en rad olika symtom som trötthet, depression, ångest med mera, vilket har en 
negativ påverkan på individens sexliv (Gagliardi 2003). Sexualitet är lika viktigt för 
människor med MS i jämförelse med de som inte lider av en kronisk sjukdom därför är 
uppmärksamhet av sexuellt besvär hos de drabbade individerna väsentligt. Vi som gjort 
studien tänker att i vissa kulturer är det ett tabu att tala om sex och det är otänkbart att 
medge sexuella besvär speciellt bland män. Individen med sexuella besvär upplever 
känslan av utanförskap då deras behov inte är socialt accepterad. Kvinnor i många 
kulturer talar inte om sexualitet med någon annan person, inte ens med sin partner, 
vilket gör det än svårare att söka vård för sexuella problem. Författarna till denna studie 
anser att när en sjuksköterska möter patienter med såväl svensk som utländsk bakgrund 
är det angeläget att iaktta försiktighet för att lättare kunna närma sig patienterna och ta 
reda på deras besvär utan att såra eller kränka dem. Sjuksköterskor kan hjälpa patienter 
att lättare börja tala om sina besvär genom att ta det första steget och uppmärksamma 
olika faktorer kring problemet. När sjuksköterskan skapar en god relation med patienten 
då kan individen börja våga öppna sig och berätta om sin lidande. Wiklund (2003, ss. 
156-157) beskriver att den vårdande relationen präglas av förhållandet mellan patient 
och vårdare. Det bör finnas en ömsesidig tillit och respekt emellan. Den vårdande 
relationen kräver ömsesidigt deltagande från båda parter, vilket innebär att vårdaren ska 
vara tillgänglig för patienten, och samtidigt ska patienten kunna ta emot de 
vårdmöjligheter som erbjuds (Wiklund 2003, ss. 156-157). 
 
I denna studies resultat framkom att individer med MS kan uppleva välbefinnande i den 
nya situationen genom att acceptera såväl fysiska och kognitiva förändringar och dess 
begränsningar som nya roller i relation till familj och vänner. Den här studien visar att 
kännedom om inre resurser stödjer att individen med MS får extra styrka vilket medför 
att individen lättare accepterar sin diagnos samt tar kontrollen i kampen. Då kan 
individen lättare hantera de nya förutsättningarna som sjukdomen har skapat samt 
uppleva en högre nivå av välbefinnande och livskvalitet. Lohne et al. (2010) beskriver 
på liknande sätt att deltagarna med MS trots sina besvärliga symtom kämpar mot sitt 
lidande för att få kontroll över sitt liv. De hanterar effekter av symtom genom att 
anpassa sina aktiviteter efter egna förmågor och resurser. Matuska och Erickson (2008) 
beskriver att individer bör erhålla ett holistiskt synsätt istället för att koncentrera på de 
negativa konsekvenserna av sjukdomen, vilket kan hjälpa individerna att leva positivt 
och utnyttja livet på bästa sätt. 
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SLUTSATSER 
Resultatet av denna studie visar att sjukdomen påverkar den drabbade individen både 
fysiskt och psykosocialt, vilket skapar förändringar samt orsakar begränsningar och 
svårigheter i det dagliga livet. Ökad kunskap hos sjuksköterskor kan leda till att skapas 
bättre förutsättningar för en individuell och anpassad vård. Genom att bygga upp 
patienternas egna inre resurser och styrkor kan sjuksköterskor hjälpa den drabbade 
individen att uppleva livet mer självständigt och glädjefyllt.  
 
Uppsats författarna anser att ytterligare forskning inom området behövs med hänsyn till 
att MS är en kronisk sjukdom vilket innebär att individer med MS har stort behov av 
vård i lång tid. Vi anser att om vidareforskning koncentrerar på specifika upplevelser av 
olika symtom exempelvis den sjukliga tröttheten, sexuell dysfunktion och användning 
av olika strategier då kan ytterligare kunskap hos hälso- och sjukvårdpersonalen 
förvärvas. Ett förslag för vidare forskning är att undersöka effekterna av 
omvårdnadsåtgärder såsom stödgrupper och individuell rådgivning angående känslor 
om sexualitet hos personer med MS. Det är betydelsefullt att lägga märke till att 
sexualitet är en del av livet för alla människor med eller utan sjukdom. Det behövs att 
sjuksköterskan stödjer den drabbade för att denne lättare ska kunna hantera sina besvär, 
vilket kan leda till ökad upplevelse av livskvalitet. Att som vårdare känna till hur olika 
symtom påverkar individens dagliga liv kan underlätta så att den drabbade lättare kan 
hantera sin situation. En utbildning för sjuksköterskor anpassad för patienter med MS 
skulle kunna minimera lidande, och stärka denna patientgrupps resurser. 
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BILAGA 1: Sökhistorik  

Databas 
Datum 

Sökord Antal träffar Begränsningar Antal valda 
artiklar 

CINHAL 
 
2016-10-26 

Multiple sclerosis AND quality of life AND 
experience 
 

106 Peer review, English Full text, 2002-2017, 
Adult 

2 

CINHAL 
 
2016-10-26 

Multiple sclerosis 
AND Disability AND Patient experience 
 

122 Peer review, English Full text, 2002-2017, 
Adult 

1 

CINHAL 
 
2016-10-26 

Multiple Sclerosis AND Daily life AND  
Qualitative 

43 Peer review, English Full text, 2002-2017, 
Adult 

1 

CINHAL 
 
2016-10-26 

Multiple Sclerosis AND Qualitative study AND 
focus group  
 

47 Peer review, English Full text, 2002-2017, 
Adult 

1 

CINHAL 
 
2016-10-26 

Multiple sclerosis AND Disability 
AND Qualitative AND patients experience 
 

38 Peer review, English Full text, 2002-2017 
Adult 

1 

CINHAL 
 
2016-10-27 

Multiple sclerosis 
AND coping strategies 

53 Peer review, English Full text, 2002-2017 
 

1 

PUBMED 
 
2016-10-27 

Multiple Sclerosis AND 
Fatigue AND Nursing AND affecting  
 

3 Full text, publications date :5years, English, 
adult 19 + 

2 

PUBMED 
 
2016-10-27, 

Multiple Sclerosis AND Quality of life And 
qualitative 

55 Full text, publications date :5years, English, 
adult 19 + 

0 
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BILAGA 2: Artikelöversikt 

Författare, Årtal, Land & 
Titel  

Syfte Metod och urval Resultat 

Brown, C- L., Colbeck, M., 
Fogarty, D. & Funk, S.  
(2016)  
Canada 
 
Learning to live with multiple 
sclerosis cognitive impairment 
and how it influences readiness 
for group cognitive 
intervention.  

Syftet med studien är att 
beskriva hur den 
psykologiska processen att 
lära sig att leva med MS 
relaterad kognitiv 
förändringar påverkar 
deltagande i en grupp 
kognitiv ingripande. 

En kvalitativ design med tolkande 
beskrivningsmetod. 
I studien ställdes frågor till MS-patienter 
utifrån studiens syfte. 
Tio kvinnor med diagnosen MS deltog i 
två fokusgrupper. Fokusgrupperna 
ljudinspelades och transkriberades sedan. 
Induktiv analys presenterades med hjälp av 
tre teman. 

Tre teman representerade i resultatet av 
denna studie. Studien visar under tre 
teman hur deltagarna kunde lära sig leva 
med kognitiva förändringar. De tre 
temana var: 1) kommer att lära känna 
sig själv med kognitiva 
förändringar, 2) kommer att lära sig att 
klara av kognitiva förändringar och 3) 
lever ett förändrat liv. 

Coenen, Basedow-Rajwich, 
Köning, Kesselring & Cieza. 
(2011)  
Germany 
 
Functioning and disability in 
Multipel sclerosis from the 
patient perspective.  

Syftet med studien är att 
framställa de förändrade 
funktionsnivåerna genom 
att bedöma funktionsnivå, 
hinder, miljöfaktorer och 
personliga faktorer ur ett 
patientperspektiv samt 
svårigheter som 
sjukdomen MS kan skapa. 

Denna kvalitativa studie använde sig av en 
grupp bestående av 27 deltagare som sedan 
delades upp i sex fokusgrupper. Kriterierna 
som deltagarna skulle uppfylla var en 
utfärdad MS-diagnos enligt McDonald-
kriterierna, 18 år gamla, minst 26 poäng på 
MMSE- skalan, införstådda med studiens 
syfte samt att ett skriftligt godkännande om 
deltagande hade lämnats. 

Resultatet av studien visar att MS har 
påverkan på individens funktionsnivå 
och hälsotillstånd. Deltagarna påvisade 
ett flertal faktorer som inverkar på det 
dagliga livet, bland annat miljöfaktorer. 
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Courts, N-F., Buchnan, E- M., 
&Werstlein, P-O.  
(2004)  
USA 
 
Focus Groups: The Lived 
Experience of Participants with 
Multiple Sclerosis. 

Studiens syfte är att ta reda 
på upplevelsen av att leva 
med MS samt undersöka 
deras behov från deras 
perspektiv. 

En kvalitativ studie med ett urval 
bestående av tio deltagare varav fyra män 
som har haft MS sedan 2- 15 år och sex 
kvinnor som har haft diagnosen MS sedan 
1-1,5 år.  

Fyra teman identifierades i studiens 
resultat. Det första temat resonans runt 
känslor som "ingen lyssnade." Det 
andra temat, symtom förödelse, beskrev 
överväldigande närvaro av symptom 
och svårigheten som de har orsakat. Det 
tredje temat var "plocka och välja" eller 
göra val för att behålla en viss kontroll. 
"Kämpa din egen kamp" med själv 
opinionsbildning". 

Ghafari, S., Fallahi- 
Khoshknab, M., Nourozi, K. & 
Mohammadi, E.  
(2014) 
Iran 
 
Patients‘ 
experience of  
Adapting to multiple sclerosis: 
a qualitative study.  

Att undersöka patienters 
erfarenheter av att anpassa 
sig och lära sig leva med 
multipel skleros. 

Studien utfördes i en kvalitativ design.   
Slumpmässiga intervjuer med 
25 deltagare varav 18 kvinnor och sju män 
i snittåldern 32 år, med i genomsnitt tio år 
sedan de diagnosticerats med MS. Urvalet 
gjordes från en MS-förening i Iran.  

Resultatet visar att deltagarna använde 
olika anpassningsstrategier, bland annat 
religiositet, att söka information samt 
stöd i samband med sina erfarenheter. 
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Kilic, B., Unver, V., Bolu, A. 
& Demirkaya, S.  
(2011)  
Turkiet 
 
Sexual Dysfunction and 
Coping Strategies in Multiple 
Sclerosis Patients. 

Denna studie undersökte 
sambandet mellan sexuell 
dysfunktion och 
sociodemografiska och 
kliniska egenskaper 
(ångest och depression) 
hos MS-patienter, och 
deras copingstragier. 

Denna kvantitativa studie planerades och 
applicerades som en beskrivande 
tvärsnittsstudie som genomfördes vid 
Neurologiska Institutionen för Gulhane 
Military Medical Academy. Uppgifterna 
samlades in med hjälp av penna och papper 
självrapportformulär bland annat följande: 
sociodemografiska och kliniska 
karakteristiska datainsamling form, Arizona 
Sexual Erfarenhet Scale (ASEX), Beck 
Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety 
Inventory. (BAI) och hättan riktlinjer för att 
problemen Scale (COPE). 
Denna studie inkluderade 45 deltagare. 
Deltagarna i studien hade fått diagnosen MS 
i öppenvården. Dessutom skulle de kunna 
tala och förstå turkiska och frivilligt delta i 
studien. Deltagarna avlägsnades om de hade 
en diagnos kognitiv eller psykisk 
sjukdomsdiagnos. 

Resultat av denna analys visar att det 
är mycket låg korrelation mellan 
sexuella problem och varaktighet av 
MS hos kvinnliga patienter samt det 
finns en svag korrelation mellan deras 
sexuella dysfunktion och depression 
nivåer. För de manliga patienterna, det 
är en obetydlig koppling mellan 
sexuella problem med depression och 
ångest poäng. Hanteringsstrategierna 
hos kvinnliga deltagare är att söka 
socialt stöd med fokus på ventilation 
av känslor samt att vända sig till 
religionen. Hanteringsstrategier som 
används av båda könen i mindre grad 
var bland annat humor, sänkning av 
sysselsättningsgrad och söka socialt 
stöd för att få råd, hjälp och 
information eller få moraliskt stöd. 

Mollaoglu, M. & Üstün, E.  
(2009)  
Turkiet 
 
Fatigue in multiple sclerosis 
patients.  

Denna studie syftar till att 
beskriva den sjukliga 
tröttheten och de faktorer 
som påverkar nivån av 
trötthet hos personer med 
MS. 

Denna studie är en kvantitativ studie. Data 
samlades in med hjälp av patientenkät samt 
en skattningsskala för att visa graden av 
trötthet. I studien deltog 120 personer med 
MS. Majoriteten av deltagarna var gifta med 
barn. Hälften av deltagarna var arbetslösa 
och andra hälften var hemmafruar. 40 % av 
deltagarna var under 30 år. 

Resultatet av studien visar att många 
faktorer som ålder, kön, utbildning, 
civilstånd, antal barn, yrke och 
varaktighet av sjukdom påverkar nivån 
av upplevelse av den sjukliga 
tröttheten hos deltagarna. 
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Preston, J., Ballinger, C. & 
Gallagher H.  
(2014)  
UK 
 
Understanding the lived 
experience of people with 
multiple sclerosis and 
dysexecutive syndrome.  

Syftet med denna studie är 
att utforska de betydelser 
som konstruerats av de 
enskilda deltagarna som 
lever med multipel skleros 
och lägre kognitiva 
funktionssyndrom. 

Studien har en kvalitativ design och data 
analyserades med användning av 
tolkningsfenomenologisk analys. I studien 
deltog tiovuxna individer med MS som 
inbjuds att delta i semi-strukturerade 
intervjuer. 

Studiens resultat visar att deltagarna 
rapporterade att de förändringar som 
skett i yrkeslivet bidrog till betydande 
förändringar i deras yrkesroller vilket 
orsakade upplevelsen av förlust av 
självkänsla och självtroende. 

Somerset, M., Sharp, D. & 
Campbell, R.  
(2002) 
UK 
 
Multiple sclerosis and quality 
of life: a qualitative 
investigation.  

Primärsyftet med denna 
studie är att urskilja vilka 
aspekter som medverkade 
till höjd livskvalitet hos 
personer med kronisk 
sjukdom (MS). Studiens 
sekundära syfte är att 
utifrån studiens resultat 
belysa de områden där det 
finns potential för 
effektiva ingripanden från 
hälsovård och socialtjänst. 

Studien har en kvalitativ design. I studien 
deltog 16 individer med MS, som 
intervjuades. Deltagarna befann sig i olika 
situationer och olika 
funktionsnedsättningsnivåer. 

Resultatet av studien belyser att känslan 
av glädje och aktivt socialt liv har en 
positiv inverkan i upplevelse av 
livskvalitet hos individer med MS. 
Graden av individens egen kontroll samt 
det personliga sjukdomsförloppet visar 
hur individen kan komma fram till det 
målet. 
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Wenneberg, S. & Isaksson, A 
- K. 
(2014)  
Sweden 
 
Living with multiple sclerosis: 
The impact of chronic illness. 

Syftet med studien är att ta 
reda på den subjektiva 
upplevelsen av livskvalitet 
hos patienter med MS, med 
fokus på tänkbara positiva 
synvinklar som behövs för 
att hantera MS. 

Studien utfördes i en kvalitativ induktiv 
design i form av latent innehållsanalys för 
att analysera data från intervjuer av 61 MS 
patienter.  MS-patienterna valdes från ett 
lokalt MS-register. I studien deltog dubbelt 
så många kvinnor som män. 

Resultatet presenterades i fyra 
huvudkategorier: Upplevelse av 
ohälsa, upplevelse av hälsa trots 
ohälsa, psykosociala konsekvenser av 
att ha MS och olika sätt att hantera 
MS. Studien pekar på ett 
underliggande tema: en hopplös kamp, 
men också gradvis en erövring av sig 
själv. 
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