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Sammanfattning    

Multiple Skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som drabbar kroppens egna 

immunförsvar. 75 % av de som drabbas av MS är mellan 20-40 år och majoriteten är 

kvinnor. Det vanligaste symtomet vid MS är fatigue. Den yttrar sig som en obeveklig 

trötthet som inte försvinner vid vila eller sömn. Syftet med denna studie var att belysa 

patienters upplevelser av att leva med MS-relaterad fatigue. Metoden som användes var 

litteraturstudie med en kvalitativ innehållsanalys där sju vårdvetenskapliga artiklar 

analyserades. I resultatet framkom 10 kategorier baserade på patienters upplevelser av 

att leva med MS-relaterad fatigue. Dessa upplevelser beskrivs mestadels i metaforer. 

Kategorierna handlar om att fatigue är en ständig följeslagare, kroppen blir ett hinder, 

fatigue tar all energi, fatigue ger en känsla av berusning, fatigue skapar beroende, 

vardagen blir en kamp, inte bli förstådd, förlora kontrollen, ett hinder i den sociala 

vardagen och en emotionell berg- och dalbana. Fatigue är ett komplicerat symtom där 

många patienter lider i det tysta. Fatigue påverkar hela kroppen och kan uppstå på ett 

ögonblick. Personer som lider av fatigue pendlar därför mycket i sitt välbefinnande. Då 

fatigue är svårt för utomstående att förstå, skapar den problem med arbetsliv, familj och 

vänner. Det är viktigt att motivera och uppmuntra dessa patienter till träning och socialt 

umgänge då detta ökar deras välbefinnande och förhindrar isolering. Mer forskning 

behövs för att belysa den problematik som fatigue utgör.  
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INLEDNING 

I Sverige lever cirka 15 000 personer med Multiple Skleros (MS) (Neurologiskt 

Handikappades Riksförbund, 2011). Då MS är en vanlig sjukdom kommer 

sjuksköterskor möta patienter med denna diagnos överallt i vården. Vi har kommit i 

kontakt med patienter som lider av denna kroniska sjukdom och har på så sätt 

uppmärksammat deras problematik vid olika symtom, där fatigue är ett av de vanligaste. 

MS ger flera olika individuella symtom där graden av funktionsnedsättning varierar. En 

central del hos patienter med MS är en kronisk trötthet (fatigue). MS är en sjukdom som 

går i skov, vilket gör att patienten pendlar i sitt välbefinnande. Detta medför att både 

arbete, familj och deras sociala liv påverkas. Det är sjuksköterskans uppgift och 

ansvarsområde att främja hälsa och lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005). Genom att ta 

del av patienters upplevelser av hur det är att leva med kronisk trötthet kan 

sjuksköterskan få en bättre inblick och förståelse för patientens dagliga liv. Med denna 

kunskap kan sjuksköterskan sedan ge patienten individuellt utformad rådgivning och 

stöd som syftar till att öka den specifika individens välbefinnande. 

 

BAKGRUND 

Sjukdomsbeskrivning och symtom 

MS är en autoimmun sjukdom där kroppens egna immunförsvar angriper myelinet. 

Myelinet har en isolerande förmåga och gör att en nervimpuls kan fortplanta sig och 

föras vidare. Inflammationen drabbar myelinet i den vita substansen som finns i det 

centrala nervsystemet (CNS), det vill säga hjärna och ryggmärg. Myelinet blir 

inflammerat vilket resulterar i demyelinisering och ärrbildning (plack). Skadorna på 

myelinet leder till viss eller helt nedsatt ledningsförmåga. Ärrbildningen gör att 

nervimpulsen blockeras och då uppstår symtom, som beroende på vart skadan sitter i 

CNS, ger olika symtom. Detta är utmärkande för sjukdomen. De symtom som kan 

uppstå vid MS är förlamning, pareser, spasticitet, koordinationsstörningar, 

känselnedsättning och känselbortfall, urinblåsestörning, synstörning (dimsyn, 

dubbelseende eller värk i ögat i samband med nedsättning av synskärpan), dysartri (på 

grund av okontrollerad luftström i strupen får talet höjningar och sänkningar av 

betoningen vid tal), depression och fatigue (Ryberg & Hillert, 2006). 

 

Det finns enligt Svensson (2007) huvudsakligen tre olika varianter av MS, dessa är  

remitting-relapsing som innebär att patienten får flera attacker av skov, som betyder att 

symtom blossar upp för att sedan försvinna. Efter varje skov av remitting-relapsing blir 

patienten helt återställd. Den andra varianten är remitting-progressiv, och här finns 

också skov, men dessa försvinner aldrig helt efter uppkomst och ger till en viss del 

kvarstående funktionsnedsättning. Den tredje varianten är kronisk progredierande, och i 

denna form av MS finns inga regelrätta skov, utan patienten blir gradvis sämre i sin 

sjukdom. Det finns också sekundär progressiv MS där patienter som redan har 

remitting-progressiv MS övergår till det kroniska progredierande stadiet (Svensson, 

2007). 
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Cirka 75 % av de som drabbas av MS är mellan 20-40 år. Majoriteten av dessa 

människor är kvinnor (Fagius, Andersen, Hillert, Olsson & Sandberg, 2007). För den 

som lever med MS innebär det att ständigt leva med ovisshet om hur framtiden ter sig, 

detta i sig påverkar livskvalitén negativt och leder ofta till depression. Symtomen vid 

MS är kroppsliga och därmed utgör dessa hinder för det dagliga fysiska arbetet som till 

exempel att gå upp ur sängen, duscha och klä på sig sina kläder. När vardagens sysslor 

blir svåra att utföra påverkar detta hela människan negativt genom att ta kraft och energi 

som bland annat behövs för att kunna upprätthålla sitt sociala nätverk och vara en 

bidragande del till samhället.  

 

Behandling  

MS är en obotbar sjukdom och därmed finns inga läkemedel som kan bota sjukdomen 

helt och hållet. Däremot finns det bromsmediciner som har en stark hämmande effekt på 

immunförsvaret och kan hjälpa patienten att uppleva hälsa trots sin kroniska sjukdom. 

Cannabinoider, THC, den aktiva substansen i cannabis är den nyaste sorten av 

alternativmedicin på marknaden. Då denna alternativa medicin fortfarande är ny på 

marknaden har bieffekter, förutom överdosering, inte kunnat påvisas. Dock är 

överdosering enligt forskningen lätt att korrigera. Det är oftast lagen i sig som hindrar 

forskarna från att testa THC, eftersom cannabinoider är förbjudna i de flesta länder. Det 

behövs därför mer forskning för att påvisa dess effekter och biverkningar.  

 

Fatigue  

Den kroniska trötthet som vi talar om i detta arbete kallas fatigue. Fatigue kommer från 

franskans fatiguer och betyder fysisk eller psykisk utmattning som kan utlösas av över-

ansträngning, medicinering eller fysisk och psykisk ohälsa eller sjukdom (Merriam-

Webster, 2011). Både Ryberg och Hillert (2006) och Mollaoglu och Ustun (2009) 

beskriver trötthet som det största handikappet vid MS. Även om det finns andra orsaker 

till trötthet såsom sömnstörningar, depression eller kronisk smärta, är tröttheten vid MS 

en mer ihållande och handikappande trötthet som inte försvinner vid sömn eller vila.  

 

Patienter med fatigue symtom har ofta en tendens till att bli uppfattade som lata och 

osociala, då de dagliga sysslorna många gånger blir alltför påfrestande. Eftersom fatigue 

är ett subjektivt symtom, är det lätt att patienten missförstås av familj, vänner och 

vårdare (Mollaoglu & Ustun, 2009). Studier har visat att det finns flera faktorer som 

förvärrar fatigue som tillexempel depression, stress, infektioner, sömnlöshet och värme 

(Tellez, Rio, Tintore, Nos, Galan & Montalban, 2006).  

 

Enligt en studie gjord av Flensner och Lindencrona (2002) finns det en cooling-suit 

(kylkostym) som förbättrar upplevelsen av fatigue. Denna kostym kyler ner huvud och 

överkroppen genom att kyld vätska cirkulerar genom speciella tunna kanaler via en 

huvudbonad och en special utformad väst. Vid användandet av kylkostymen upplevdes 

perioderna av fatigue mindre ofta och höll inte i sig lika länge. Kylkostymen gav mindre 

muskulär belastning, mindre känsla av fatigue vid matintag och även positiva effekter 

på kognitiva, sociala och affektiva problem såsom depression. Alla deltagares 



 3 

vardagsliv påverkades positivt. De fick bättre minne, blev piggare och kunde tänka 

klarare vilket påverkade deras vardagsliv och välbefinnande i positiv bemärkelse.   

I artiklarna Dodd, Taylor, Denisenko & Prasad (2006) och Ghafari, Ahmadi, Nabavi, 

Anoshirvan, Memarian & Rafatbakhsh (2009) beskrivs forskning som påvisar den 

positiva effekten av fysisk aktivitet vid MS-relaterad fatigue. Enligt Williams (2010) är 

fysisk aktivitet viktigt för en patient med MS då syftet främst är att bevara 

muskelstyrka, koordination och kondition. Patienter med MS har stor nytta av fysisk 

aktivitet även vid låg ansträngningsgrad då detta ger förbättrad kardiovaskulär 

cirkulation, men har också en positiv inverkan på psykosociala faktorer.  

 

Hälsa 

Hälsa är enligt Wiklund (2003) individuellt och utgår från friskhet, sundhet och vårt 

välbefinnande. Friskhet beskrivs som frånvaro av sjukdom och är kopplat till våra 

fysiska egenskaper. Dessa fysiska egenskaper är till exempel att våra organ fungerar. 

Sundhetsbegreppet har enligt Wiklund (2003) två innebörder. Den ena innebär att 

personen är orienterad i tid och rum och den andra innebär att han eller hon agerar på ett 

sätt som är hälsosamt. Välbefinnandet är individuellt och beskriver en personlig känsla 

av hur man mår. Välbefinnandet har enligt Wiklund (2003) att göra med personens inre 

upplevelser. Då dessa upplevelser är unika och personliga, är de till skillnad från 

friskhet och sundhet inget som utomstående kan se och därför går heller inte 

välbefinnandet att mäta, till exempel via laboratorievärden. 

 

Hälsa är individuellt och utgår från vår livsvärld. Livsvärlden, enligt Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskrivs som den verklighet som vi 

dagligen lever i och det är i livsvärlden som vi upplever omvärlden och interagerar med 

andra.  

Wiklund (2003) säger att genom våra sinnen, det som vi ser, hör och känner med 

kroppen, så skapar vi en bild av oss själva och vår omgivning. Hon menar också att om 

kroppen förändras till exempel vid en skada, förändras patientens bild av sig själv, den 

subjektiva kroppen. Det är genom den subjektiva kroppen som vi känner, ser, hör och 

upplever vår omgivning (Wiklund, 2003). En förändrad subjektiv kropp medför att 

patienten kan behöva omvärdera sina känslor och sin livssituation.  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Socialstyrelsen (2005) menar att omvårdnadens syfte är att minska lidande, stärka hälsa 

och förebygga sjukdom och ohälsa. För att kunna göra detta finns ett antal 

kompetensområden att ta hänsyn till, till exempel bemötande, information, 

undervisning, undersökningar, behandlingar men också vårdmiljö där säkerhet och 

kvalitet är viktiga delar (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans omvårdnadsansvar är 

att hjälpa patienter som har ett illabefinnande till att få ett ökat välbefinnande. När 

sjuksköterskan möter en patient med en kronisk sjukdom måste hon bemöta dem på ett 

empatiskt och respektfullt sätt genom att inte ha förutfattade meningar om patienten. 

Detta gör sjuksköterskan enligt Bergh (2003) genom att lyssna på patienten och 

inkludera närstående i kommuniceringen med patienten. Inom sjuksköterskans 

arbetsområde har hon ansvar för att tillfredsställa patientens basala behov, men också de 

specifika omvårdnadsbehov som uppkommer. Den relation som uppstår mellan patient 
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och vårdare är betydelsefull för vårdandet. Det är enligt Wiklund (2003) i denna relation 

som vårdaren kan ge patienten råd och stöd. 

 

Wiklund (2003) menar att sjuksköterskan genom sitt yrke får en maktposition gentemot 

patienten och betonar därför vikten av att sjuksköterskan reflekterar över sitt eget 

maktutövande över patienten. Syftet med vårdrelationen ur ett sjuksköterskeperspektiv 

är att främja patientens välbefinnande och att stärka patientens egen makt. 

Sjuksköterskans roll är enligt Bergh (2003) också att agera som patientens ”advokat” 

vilket innebär att lyssna, föra patientens talan och önskemål vidare men också vara en 

trygg bas för patienten. Hon säger också att sjuksköterskan ska undervisa patienter och 

närstående i syfte att främja hälsa. När sjuksköterskan undervisar får hon inte 

underskatta den erfarenhet och de upplevelser patienten har erhållit under dennes livstid, 

utan hon måste ta hänsyn till att patienten känner sin kropp och sig själv bäst (Bergh, 

2003).  

 

Det är genom att se patienten som en hel och unik människa med kropp, själ och ande 

som sjuksköterskan på bästa sätt kan utforma den individuella omvårdnaden (Wiklund, 

2003). Hennes ansvar blir då att stödja patienten i dennes lidande, ta fram de resurser 

som finns tillgängliga hos patienten men också hjälpa patienten att reflektera över de 

känslor som uppkommer. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden är att tillsammans med 

patienten skapa en omvårdnadsplan som syftar till att nå varje patients individuella mål.  

 

PROBLEMFORMULERING 

MS är en obotlig sjukdom som många människor runt om i världen lever med idag. 

Flertalet av patienter med MS upplever en kronisk form av trötthet (fatigue), någon 

gång under sitt sjukdomstillstånd. Fatigue påverkar flera aspekter av patientens liv, 

vilket innebär en rad förändringar för både kropp och själ. Varje människa är unik vilket 

medför att upplevelsen av att leva med fatigue också blir individuell för varje patient. 

Fatigue försvinner inte med hjälp av vila eller sömn. Genom att ta del av patienters 

upplevelser av att leva med MS-relaterad fatigue och hur denna kroniska trötthet 

inverkar på patientens vardag, kan sjuksköterskan bättre optimera omvårdnaden och 

hjälpa patienten att få ett ökat välbefinnande och ett minskat sjukdomslidande.  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa patienters upplevelser av att leva med MS-relaterad fatigue.  

 

METOD 

Datainsamling och material 

Artiklarna söktes fram i databaserna CINAHL, Web of Science, Swedish Mesh och 

Summon. Det gjordes också sekundära sökningar i funna artiklars referenslistor. 

Sökorden som användes var Multiple Sclerosis, fatigue, qualitative research, lived 

experience, life experience, phenomenological, hermaneutic, suffering, nursing och 
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quality of life. Alla våra sökord användes i olika kombinationer och valdes för att hitta 

passande artiklar i relation till vårt syfte.  

 

Inklusionskriterierna som användes var att artiklarna skulle vara vetenskapligt 

granskade, vara publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter från och med år 2001 och 

framåt, inkludera både kvinnor och män och innehålla upplevelser av MS- relaterad 

fatigue. Vi valde dock att använda en artikel från 1997 som hittades genom en 

sekundärsökning då denna studie hade värdefull information för vårt resultat. Alla 

artiklar som används i resultatet utgår från ett patientperspektiv och är kvalitativa, då 

syftet var att beskriva människors upplevelser. Vi exkluderade artiklar som var 

kvantitativa, de som inte höll god kvalité enligt Friberg (2006, s.109-110) och de som 

inte innehöll upplevelser av MS-relaterad fatigue.  

 

Genom att läsa igenom artiklarnas titlar och abstract hittades endast ett fåtal artiklar som 

passade vårt syfte. Trots att sökningarna utökades hittades inte fler artiklar än de sju 

som valdes till vårt resultat (bilaga 1). De sju artiklar som valdes handlar alla om MS-

relaterad fatigue. Alla artiklar är kvalitativa och författarna har använt sig av en 

intervjumetod. Artiklarna är gjorda i USA, Sverige, Norge, Japan och i Storbritannien, 

där Storbritannien och Sverige hade två artiklar var. Sammanlagt i alla artiklar deltog 

105 personer, varav 68 var kvinnor och 27 var män. Av 105 personer var det 10 stycken 

av deltagarna där könet inte redovisades. 

 

Båda författarna har varit aktiva genom hela skrivprocessen.   

 

Dataanalys 

Vi har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats enligt Lundman 

& Hällgren Graneheim (2008). En induktiv ansats innebär att författaren inte har en i 

förväg utarbetad mall. Om författaren ska arbeta med en kvalitativ innehållsanalys, ska 

han eller hon fokusera på tolkningar av texterna i motsats till kvantitativ analys, som 

används mest för att analysera kvantitativ data (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). 

 

Artiklarna lästes av båda författarna ett flertal gånger för att få en uppfattning om 

helheten i artiklarna. Efter att vi läst artiklarna koncentrerade vi oss endast på resultatet. 

Från artiklarnas resultat identifierades beskrivna upplevelser av hur det är att leva med 

MS-relaterad fatigue. Upplevelserna som hittades var oftast i form av metaforer. 

Upplevelserna kondenserades, alltså gjordes till en kortare enhet där kärnan av 

upplevelsen fortfarande var kvar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). I de 

kondenserade enheterna söktes likheter och olikheter. Under en gemensam överskrift 

förde vi sedan samman de meningsbärande enheter som beskrev samma upplevelse. De 

meningsbärande enheterna var ord, meningar eller stycken. Dessa nya kategorier 

färgkoordinerades och fick nya koder. Koder är en etikett på en meningsenhet som kan 

beskriva dess innehåll på ett kortfattat sätt. Inga data ska kunna passa in i två eller flera 

kategorier, författaren får heller inte utesluta data för att det inte finns en användbar 

kategori (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
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Vi identifierade 10 kategorier av upplevelser av att leva med MS-relaterad fatigue. 

Dessa utgick vi ifrån i vårt resultat.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av tio kategorier; Att leva med en ständig följeslagare, Att 

vara fångad i sin egen kropp, Att vara utan energireserv, Att leva i ett ständigt rus, Att 

vara beroende, Att leva i en ständig kamp, Att inte vara förstådd, Att förlora kontrollen, 

Att vara hindrad i den sociala vardagen och Att leva i en emotionell berg- och dalbana. 

Varje kategori utgår ifrån upplevelser av hur det är att leva med MS-relaterad fatigue 

och beskrivs mestadels i metaforer.   

 

Att leva med en ständig följeslagare 

Denna kategori beskriver hur informanter upplevde fatigue som alltid närvarande. 

Fatigue försvann inte med hjälp av vila eller sömn och blev därför en ständig 

följeslagare.  

 

När informanterna i Olsson, Lexell och Söderberg (2005) beskrev fatigue var det som 

att få ett brev på posten. De menade att fatigue dök upp som en plötslig känsla och 

försvann aldrig. På så sätt kändes fatigue som en ständig följeslagare på grund av sin 

varaktiga närvaro. Informanterna säger att även när de inte har fatigue så är känslan av 

fatigue fortfarande kvar och upptar deras tankar. 

 

I artiklarna av Stuifbergen och Rogers (1997) och Flensner, Ek och Söderhamn (2003) 

beskrev informanterna även här att det fanns en ständig närvaro av fatigue, som var 

obeveklig. En informant i Stuifbergen och Rogers (1997) sa att när han hade levt med 

MS- relaterad fatigue under flera år, lärde han sig att fördela energin genom att dela upp 

den och använda den i små doser. Informanter i Moriya och Kutsumi (2010) beskrev 

fatigue som att ”den sitter fast på mitt skinn och kan inte skalas av”, den är där hela 

tiden.  

 

Att vara fångad i sin egen kropp 

Under denna kategori beskriver informanterna upplevelserna av att fatigue ger upphov 

till en rad olika kroppsliga symtom, som gör att kroppen i sig blir ett fysiskt hinder i 

vardagen.  

 

Informanterna i Olsson, et al. (2005) och Flensner, et al. (2003) beskrev fatigue som en 

helkroppslig upplevelse. De menade att fatigue är en destruktiv kraft som invaderar hela 

kroppen och därmed blir kroppen okontrollerbar, onaturlig och opålitlig.  

Informanterna i Mills och Young (2008), Flensner, et al. (2003) och Olsson, et al. 

(2005) upplevde att fatigue gjorde att kroppen blev tung och kändes som ett paket, där 

informanterna kände sig förlamade och fick svårigheter med att gå. De sa att benen 

kändes tunga, som om de bestod av sandsäckar och att detta gav en känsla av outhärdlig 

smärta. En informant beskrev i Lohne, Aasgaard, Casperi, Slettbö och Nåden (2010) hur 
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ont det gjorde att bara klia sig på magen, eftersom sjukdomen attackerade nerverna i 

kroppen.  

I Olsson, et al. (2005) sa informanterna att det var påfrestande när de gjorde vardagliga 

sysslor som till exempel skala potatis eller tvätta. De ville bara sitta ner och luta 

huvudet tillbaka, eftersom varenda muskel i kroppen är svag.  

Detta gör att de inte heller kan vara med på aktiviteter som förut. En informant i Olsson, 

et al. (2005) beskrev känslan av att inte längre kunna dansa som hon kunde förut och att 

det känns fruktansvärt att veta att så länge hon har fatigue, kommer livet inte bli som 

förut och hon kommer aldrig mer att kunna dansa.  

 

Informanterna i Moriya och Kutsumi (2010) sa att när handlingar blev impulsiva, det 

vill säga, en handling som inte var planerad, kunde tröttheten upplevas som mycket 

svårare än vanligt. Det kunde även uppstå en känsla av återfall/början på ett nytt skov. 

Informanterna i Moriya och Kutsumi (2010) sa att stretching eller massage kunde vara 

till stor hjälp vid hanteringen av fatigue. Genom att hantera fatigue på detta sätt, kunde 

det bli en bättre balans mellan fatigue och aktivitet. Informanterna i Mills och Young 

(2008) sa också att de lärde sig vilka aktiviteter som gav upphov till mest fatigue och att 

de på såsätt kunde undvika dem. 

 

Att vara utan energireserv 

Under denna kategori beskriver informanterna hur det kan kännas när fatigue gör att 

energin tar slut.  

 

I artiklar Mills och Young (2008), Moriya och Kutsumi (2010), Lohne, et al. (2010), 

Stuifbergen och Rogers (1997) och Flensner, et al. (2003) var det genomgående att MS-

relaterad fatigue gav en känsla av att batteriet är tomt. Denna känsla beskrevs i olika 

slags metaforer, som till exempel: batteriet blir urladdad, känsla av energiutarmning, 

känsla av att vara uttömd och tom som ett batteri.  

 

När ”batteriet” håller på att ta slut beskrev informanterna i Stuifbergen och Rogers 

(1997) att det kändes som om pluggen i badkaret var borta och allt vatten snabbt rann 

ut, på liknande sätt försvann energin. Den kan också liknas vid att fastna i en 

undervattensström där det inte går att ta sig upp eller som en informant förklarar det: 

”även om jag låg på glas, skulle jag ändå inte orka gå upp, så trött är jag” (Stuifbergen 

& Rogers, 1997 s.6).  

 

Att vara såhär uttömd på energi gör att informanterna på något sätt måste hitta kraft och 

vilja att kunna fullfölja de aktiviteter eller uppgifter som de har bestämt sig för att 

utföra. Genom att mentalt visualisera att en handling utförs kan informanten få ”hjälp” 

att utföra handlingen. En informant i Stuifbergen och Rogers (1997) beskrev detta som 

”att ha en krok i magen som drar en framåt” för att kunna ta sig från en plats till en 

annan.  Informanterna i Olsson, et al. (2005) och Stuifbergen och Rogers (1997) sa att 

känslan av att vara utmattad inte försvann vid vila och att den kunde jämföras med att 

leva ett liv som en urvriden disktrasa där allt blod och energi har lämnat kroppen på 

samma gång.  
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I Olsson, et al. (2005) beskrev informanterna att fatigue gav en känsla av trötthet som 

satte sig inuti kroppen på ett sätt som gjorde att hjärnan kändes oklar, som att vara sövd 

där saker passerar utan någon reaktion på vad som händer i omvärlden.  

Flera informanter i Olsson, et al. (2005) beskrev det som att vara frånvarande men 

samtidigt närvarande där känslan av fatigue kunde kännas som om gardinen plötsligt 

blev neddragen eller att det var som att bli träffad av en slägga. Informanterna i Mills 

och Young (2008) beskrev också att fatigue gav en känsla av att vara en vissen sallad, 

där trötthet och gäspnigarna ständigt gjorde sig påminda.  

 

Att leva i ett ständigt rus 

I denna kategori beskriver informanterna upplevelserna av att fatigue bidrog till att 

informanterna kände sig berusade.  

 

Informanterna i artiklarna Mills och Young (2008), Blaney och Lowe-Strong (2009) 

och Olsson, et al. (2005) beskrev att de upplevde att fatigue gav dem liknande 

kännetecken, som vid berusning. Dessa kännetecken kunde yttra sig som sluddrigt tal, 

att kroppen snurrar och orsakar illamående men också en känsla av att vara drogad. I 

Olsson, et al. (2005) beskrev informanterna att yrseln gjorde att deras fatigue ökade och 

gjorde det omöjligt att stå upp rakt.  

 

Att vara beroende 

Under denna kategori beskriver informanterna upplevelserna av att fatigue gjorde att 

informanterna kände sig beroende på olika sätt.    

 

Informanterna i Flensner, et al. (2003) beskrev känslan av att fatigue skapar olika 

former av beroende. Upplevelsen av att vara beroende gjorde att de kände sig fångade i 

en känsla av att hela tiden vara beroende av andra människor i sin omgivning. De 

påpekade också att de var beroende av vädret, det vill säga om det var varmt eller kallt. 

Varmt väder hade en viss negativ inverkan på en del medan andra påverkades av kyla. 

Denna påverkan från vädret gjorde att fatigue ökade och på så vis mådde de sämre.  

 

Några av informanterna i artikeln såg på beroendet av assistans som en naturlig del av 

livet, där alla hjälpmedel och assistenter sågs som en förlängning av deras armar och 

ben (Flensner, et al. 2003). I Stuifbergen och Rogers (1997) artikel uttryckte 

informanterna att de upplevde svårigheter med att be om hjälp för att klara av det 

dagliga livet och att det tog lång tid att lära sig att kunna uttrycka sina behov av hjälp.  

 

Att leva i en ständig kamp 

I denna kategori beskriver informanterna hur det är att dagligen föra en kamp mot 

fatigue.  

 

Många av informanterna upplevde att det är en daglig kamp att leva med fatigue.  

Informanterna i Flensner, et al. (2003) menar att det var viktigt att ta en dag i taget och 

försöka fokusera på positiva saker. Genom en aktivering av kämparglöd och en 
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acceptans av sjukdomen kunde de lättare leva med sina upplevelser av fatigue och på så 

sätt finna ett välbefinnande. Denna kämparglöd medförde också en kamp för att hålla 

fast vid sina inlärda förmågor som till exempel att kunna gå och röra sig obehindrat.  

Informanterna i Flensner, et al. (2003) kände sig mer förberedda när de hade 

möjligheten att vila innan en aktivitet och på så sätt stärktes deras känsla av kontroll. 

För att skapa denna kontroll gjorde en del scheman för aktiviteter och för vila, trots 

detta fanns det alltid en ständig längtan om ett ”normalt” liv utan fatigue. Informanterna 

beskrev en ständig oro över hur svårt det skulle bli att klara av vissa aktiviteter. Denna 

oro blev väldigt tidskrävande och upplevdes som en ond cirkel (Flensner, et al. 2003).  

 

När fatigue blev värre upplevdes det av informanterna i Stuifbergen och Rogers (1997) 

att alla handlingar gick fel som till exempel de blev lättare irriterade och grät, vilket ofta 

gick ut över närstående. Trots åtgärder som inte hjälpte mot fatigue sa informanterna i 

Moriya och Kutsumi (2010) att de blivit vana och att det inte fanns något annat att göra 

än att fortsätta leva med sin fatigue. De menar att det finns värre sjukdomar att leva med 

trots den tortyr de måste genomgå varje gång det är dags att gå upp ur sängen, för att gå 

upp på toaletten och sen behöva gå tillbaka till sängen.  

 

Informanterna i Lohne, et al. (2010) beskrev det som en ständig kamp att bevisa för 

omgivningen att de verkligen är sjuka och att detta medförde att de varje dag måste 

slåss mot osynligheten.  

 

Att inte vara förstådd 

Här beskriver informanterna hur de upplever det när omgivningen inte förstår 

konsekvenserna av fatigue.  

 

Informanterna i Blaney och Lowe-Strong (2009) beskrev hur deras sociala umgänge 

hade minskat på grund av fatigue. De upplevde att fatigue bidrog till svårigheter vid 

kommunikationen i form av sluddrigt tal eller att de inte kunde säga de ord som var 

tänkt. När kommunikationen blev misslyckad upplevde en informant att hon blev 

bedragen av sitt språk då hon inte kunde representera sig själv som kompetent.  

 

För att förhindra att kommunikationsproblem uppstår hade vissa informanter utformat 

strategier för att skydda sig själva mot missöden vid möten med andra människor som 

innefattar kommunikation. Dessa strategier bestod av att förutse vilka problem som 

skulle kunna uppstå och på så sätt få mötet att låta och se så normalt ut som möjligt. Ett 

exempel på en strategi är när en kvinna på sin arbetsplats försökte skriva ett brev. Då 

hon inte kom på en passande fras till sitt brev, hade hon ett dokument som hon utfört 

med färdiga fraser som skulle kunna passa in (Blaney & Lowe-Strong, 2009).  
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Att tappa kontrollen 

Under denna kategori beskriver informanterna upplevelserna av att inte ha kontroll över 

sitt liv och sin kropp.  

 

Informanterna i Mills och Young (2008), Lohne, et al. (2010), Olsson, et al. (2005) och 

Stuifbergen och Rogers (1997) beskrev att fatigue påverkade den kognitiva förmågan. 

Det som var mest utmärkande är känslan av att inte kunna fungera mentalt genom att 

inte kunna fokusera och koncentrera sig. 

Informanterna beskrev också att de förlorat sin förmåga att uppfatta saker och ting och 

därigenom fick de svårt att fatta beslut. Informanterna i Mills och Young (2008) sa att 

fatigue påverkade deras minnesfunktion och även till viss del gav problem med språket i 

form av dysfasi. Många informanter menade också att fatigue gjort att de förlorat sina 

tidigare inlärda färdigheter såsom finmotorik och att detta gör att den kontroll som de 

strävar efter att ha till viss del går förlorad. 

 

Att vara hindrad i den sociala vardagen 

Under denna kategori beskriver informanterna upplevelserna av att vara hindrad från att 

ha en social vardag på ett sådant sätt de önskade och kunnat göra innan de blev sjuka. 

 

Informanterna beskrev i Stuifbergen och Rogers (1997) att deras roller inom familjen 

förändras vid fatigue. De kunde inte längre leva ett normalt liv där de kan njuta av 

sociala aktiviteter eller av sin familj. Informanterna i Flensner, et al. (2003) sa också att 

livet upplevdes som tråkigt utan arbete och socialt umgänge. Informanterna i Olsson, et 

al. (2005) beskrev sig själva som ”en trist person” där tröttheten styrde deras liv.  

 

Informanterna i Flensner, et al. (2003), Stuifbergen och Rogers (1997) och Olsson, et al. 

(2005) sa att fatigue ger begränsningar i livet, vilket medförde en ofrivillig isolering där 

det blev svårare att hålla sig engagerad och känslan av att svika andra blev allt större. 

Informanterna i Blaney och Lowe-Strong (2009) och Flensner, et al. (2003) och 

Stuifbergen och Rogers (1997) sa att de levde med en ständig känsla av att tröttheten 

influerar alla beslut och att detta medförde att de måste leva väldigt strukturerat och ha 

rutiner där de planerade för att orka dagen.  

 

För att hushålla med så mycket energi som möjligt sa informanter i Mills och Young 

(2008) att de undvek aktiviteter som ledde till ökad fatigue eller att de slutat med 

aktiviteter helt och hållet. En informant beskrev i Moriya och Kutsumi (2010) att han 

valde att sova under hela sin lunch för att orka med sitt arbetspass.  

Då fatigue kan uppkomma som en blixt från klar himmel sa informanterna i Moriya och 

Kutsumi (2010) att när detta händer fick de med kort varsel ställa in diverse möten eller 

aktiviteter i sista stund. Informanterna sa att bristen på förståelse för fatigue och de 

känslor och upplevelser som uppkom hos informanten i samband med detta medförde 

att vänner och familj undvek att planera in något och därigenom minskade det sociala 

umgänget. De sa också att de kände sig stämplade som lata då fatigue är svårt att 

förklara för utomstående (Moriya & Kutsumi, 2010). Dock upplevde en del informanter 

i Blaney och Lowe-Strong (2009) att när utomstående bekräftade deras symtom kände 

de att de hade en viktig uppgift att utföra, genom att utbilda okunniga om fatigue.  
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Informanterna i Mills och Young (2008) och Moriya och Kutsumi (2010) sa att fatigue 

gav en känsla av missnöje i vardagen och att denna känsla medförde att informanterna 

inte ville eller orkade bry sig om att göra saker. Informanterna påpekade i Moriya och 

Kutsumi (2010) att de inte heller orkade engagera sig i att söka nya jobb, nya 

utmaningar, erfarenheter eller aktiviteter då dessa kunde leda till ökad fatigue.  

 

En informant beskrev i Blaney och Lowe-Strong (2009) att människor hon mötte hade 

en benägenhet att tilltala eventuella personer som var med henne istället för att tilltala 

henne direkt, vilket hade en negativ inverkan på informantens sociala möjligheter. 

Informanten sa också att närstående kunde uttrycka känslor av skam åt informanten, 

tillexempel blev hon ifrågasatt av sina närstående när hon med talsvårigheter ändå 

bestämde sig för att gå på bröllop (Blaney & Lowe-Strong, 2009).  

 

Att leva i en emotionell berg- och dalbana 

Under denna kategori beskriver informanterna hur fatigue påverkar deras känsloliv.  

 

Fatigue påverkade de emotionella känslorna i allra högsta grad när informanterna i 

Olsson, et al. (2005) och Stuifbergen och Rogers (1997) beskrev att de inte kunde göra 

saker som de kunde förr, vilket ledde till att de blev frustrerade, irriterade och stressade. 

De beskrev känslan av att vara en börda för omgivningen vilket i sin tur bidrog till en 

känsla av maktlöshet.  

 

När vardagen och de dagliga sysslorna blev för svåra beskrev informanterna i Flensner, 

et al. (2003) att självkänslan försvann och att känslor som skuld, skam och sorg istället 

uppstod. Informanterna sa också att när de inte klarade sig själva kände de sig värdelösa 

och en enorm ångest och ilska uppstod. När de inte klarade av att utföra vissa moment 

inför andra beskrev informanterna i Flensner, et al. (2003) att de kände sig skamfyllda, 

detta på grund av att människor i omgivningen ofta missförstod situationen och trodde 

att de var berusade.  

 

De emotionella känslorna är som i en berg- och dalbana där informanterna i Lohne, et 

al. (2010) och Olsson, et al. (2005) beskrev att de ständigt pendlade mellan att 

optimismen gick neråt genom ångest och smärta för att sen återgå till en känsla av hopp.   

Informanterna sa i Mills och Young (2008) och Olsson, et al. (2005) att fatigue gjorde 

att de tappade motivationen och att de då blev osäkra på om de klarade av att utföra 

uppgiften vilket medförde att saker och ting blev lämnade halvgjorda.  

 

En informant i Stuifbergen och Rogers (1997) sa att hon inte hade någon stolthet kvar, 

hon hade varit och handlat med sin dotter och blivit så trött att hon bara satt sig ner på 

golvet mitt i affären. En annan informant beskrev i Lohne, et al. (2010) svårigheten med 

att vara sjuk men inte se sjuk ut. Det hon menade är att hon blev illa bemött och att de 

inte visade respekt för hennes sjukdom, detta eftersom hon såg frisk ut men fortfarande 

levde med en osynlig följeslagare, fatigue.  
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Flera informanter beskrev i Lohne, et al. (2010) att när de blev väl bemötta och 

utomstående visade dem respekt, var detta synonymt med värdighet. Det vill säga, att 

känna värdighet blev en väldigt viktig del för dessa informanter då det ökade känslan av 

att bli sedd som en riktig människa.   

 

DISKUSSION 

Syftet med vårt arbete har varit att sammanställa redan gjord forskning kring patienters 

upplevelser av att leva med MS-relaterad fatigue. Under de 10 kategorier som vi har 

beskrivit ovan tar vi upp informanternas upplevelser av hur det är att leva med MS-

relaterad fatigue i vardagen. Genom att beskriva dessa upplevelser av fatigue har vårt 

syfte med studien uppnåtts. Vi tycker också att resultatet av vår studie är användbart i 

praktiska vårdsituationer.  

 

Metoddiskussion 

Vi gjorde en litteraturstudie med en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & 

Hällgren Graneheim (2008).  Då vi gjorde en kvalitativ innehållsanalys passade deras 

modell bra eftersom fokus låg på upplevelser av hur det är att leva med MS-relaterad 

fatigue. Alla de artiklar som används i vårt resultat innehåller upplevelser av hur det är 

att leva med MS-relaterad fatigue, därför är alla artiklarna relevanta för de fenomen som 

valt att undersökas.  

 

Vi använde oss av sju artiklar där spridningen på årtal var mellan 1997 och 2010. 

Artiklarna kom från fem olika länder, vilket också betyder att artiklarna representerar en 

vid spridning av informanter och kulturer. Trots denna spridning fann vi att 

informanternas upplevelser var mycket lika. Av 105 informanter var 68 stycken kvinnor 

och 27 stycken män. För de resterande 10 informanterna redovisades inget kön. 

Kvinnorna representerar därför 72 % av de 105 informanterna. Detta tror vi kan bero på 

att kvinnor är de som är mest drabbade av MS. Då majoriteten av informanterna var 

kvinnor grundar sig också vårt resultat mesta dels på kvinnors upplevelser av fatigue. 

Detta medförde svårigheter för författarna att finna några direkta skillnader mellan 

kvinnor och mäns upplevelser. Däremot om det hade hittats fler artiklar som hade 

kunnat inkluderas i vårt resultat, som beskriver enbart mäns upplevelser av fatigue, tror 

vi att det hade ökat möjligheterna att få en bättre giltighet. 

 

Vid vår analys av resultaten i artiklarna fann vi att många informanter använde sig av 

metaforer. När analysen av artiklarnas resultat gjordes, skrev vi endast ner själva 

metaforen av deras upplevelse av fatigue. Detta gjorde att vi senare fick återgå till 

resultaten i våra artiklar för att kunna se metaforen i sitt rätta sammanhang. När 

upplevelserna hade blivit kodade och lagda i sin rätta kategori diskuterades olika förslag 

på namn. Då upplevelserna inom samma kategori var beskrivna på liknande sätt var 

namnen på kategorierna givna, även om det naturligtvis diskuterades flera olika förslag 

emellan oss.   

 



 13 

Enligt Wiklund (2003) har man som författare alltid en förförståelse med sig. I och med 

att vi vill tolka någon annans upplevelser har vi försökt att bortse från denna 

förförståelse för att kunna beskriva upplevelserna på ett korrekt sätt.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras under två delar där vi tar upp de som vi ser som de 

viktigaste delarna från resultatet. Delarna innehåller upplevelserna av hur fatigue 

påverkar informanterna kroppsligt och socialt.  

 

Kroppsligt 

Upplevelserna av att leva med fatigue är väldigt lika mellan samtliga informanter i de 

analyserade studierna. Det är uppenbart att fatigue påverkar hela människan, både 

fysiskt och psykiskt. Många informanter beskriver de kroppsliga svårigheterna som 

fatigue medför som ett hinder i vardagen, då de känner sig förlamade med en tung och 

smärtsam kropp. Fatigue gör att patientens subjektiva kropp förändras. Dahlberg et al. 

(2003) påpekar att sjuksköterskan måste förstå hur patienten upplever sin kropp. Detta 

för att hon skall kunna förstå hur patienten upplever hälsa och ohälsa. Genom att veta 

detta kan sjuksköterskan på ett bättre sätt hjälpa patienten att uppnå ökat välbefinnande.  

 

Graden av funktionsnedsättning relaterat till fatigue varierar från dag till dag, därför är 

det viktigt att sjuksköterskan alltid utvärderar hur mycket patienten klarar av själv. 

Detta för att patienten inte skall förlora sin integritet och sitt självbestämmande genom 

att sjuksköterskan tar över och gör för mycket. Detta kan vara vid till exempel 

förflyttning, träning eller behandling. Det är viktigt att patienten bevarar sin autonomi 

så långt det är möjligt. 

 

Williams (2010) säger att patienter med MS har en förhöjd risk att drabbas av 

livsstilssjukdomar då deras vanligtvis nedsatta fysiska aktivitet kan bidra till en rad 

olika sjukdomar såsom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Vid fysisk aktivitet ökar 

kroppstemperaturen vilket i sin tur påverkar fatigue negativt. Detta gör att personer som 

lider av fatigue därför ofta blir fysiskt inaktiva. Dock tycker vi att det är av stor vikt att 

se nyttan av den fysiska aktiviteten på långsikt och det är här som sjuksköterskan måste 

vara med och motivera, informera och handleda patienten.  

 

För att kunna hjälpa patienter med MS-relaterad fatigue finns det ett flertal olika fysiska 

aktiviteter som sjuksköterskan kan föreslå för att förbättra patientens livskvalitet, som 

tillexempel stationär cykling, gångträning och simning (Stuifberger & Rogers, 1997). I 

en studie gjord av McCullagh, Fitzgerald, Murphy och Cooke (2008) undersökte de 

effekten av träning. I studien deltog 30 patienter som tränade hemma men också deltog i 

träningsgrupper på sjukhusets gym. Träningen som patienterna utförde varierade mellan 

både gång och löpning på löpband, cykling, armstärkande övningar, volleyboll och 

promenader. Vid en kontroll efter sex månader visade resultatet i studien att livskvalitén 

och fatigue var avsevärt förbättrade. Däremot hade inte den fysiska kapaciteten ökat.  

 

 Ett sätt att sänka kroppstemperaturen hos patienter med fatigue är enligt Flensner & 

Lindencrona (2002) en ”cooling-suit”, en så kallad kylkostym. En cooling-suit är en 
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praktisk metod som hjälper till att hålla patienten sval. Alla patienter som använde 

denna kylkostym upplevde att fatigue minskade, de orkade mer och att de kognitiva 

färdigheterna, såsom minne, påverkades positivt. Detta gjorde att informanterna kunde 

uppnå ett ökat välbefinnande. 

  

Socialt 

Många informanter med fatigue beskrev svårigheten med att leva ett socialt och aktivt 

liv. Fatigue gav många begränsningar i livet och därmed också känslan av att de inte 

kunde leva ett normalt liv. De säger också att fatigue styr deras liv och att de hela tiden 

måste planera inför aktiviteter, vilket gör att de inte längre kan njuta av sociala 

aktiviteter.  

Informanterna i Moriya och Kutsumi (2010) indikerar att det finns viss förståelse och 

empati från utomstående när det gäller fatigue. Dock menar flertalet informanter att de 

ändå har svårt att interagera med andra på grund av att de upplever svårigheter med att 

förklara fatigue och för att de upplever att omgivningen ser dem som lata. 

Sjuksköterskan måste därför hjälpa patienten att informera närstående om fatigue och 

hur den påverkar patientens vardag. Svårigheten med att bli förstådd, gällande fatigue, 

leder till negativa konsekvenser i både familjeliv och arbetsliv (Blaney & Lowe-Strong, 

2009). Dessa svårigheter leder ofta till ofrivillig isolering, där känslan av missnöje i 

vardagen ökar i samma takt.  

 

Dahlberg et al.(2003) säger att målet med vårdandet är att lindra eller förhindra lidande. 

Fatigue ger inte bara ett sjukdomslidande utan även ett livslidande på grund av bland 

annat ofrivillig isolering. Livslidandet beskrivs av Wiklund (2003) som ett lidande med 

anknytning till människans livssituation men också till deras livshistoria. Livslidande är 

knutet till människans hela existens medans sjukdomslidandet är kopplat till de symtom 

och den begränsning sjukdomen kan medföra. Hon menar också att livslidandet blir mer 

aktuellt då människan blir sjuk (Wiklund, 2003). När patienten blir ofrivilligt isolerad 

från omvärlden påverkas patienten psykiskt på så sätt att känslor som ensamhet och 

ledsamhet uppkommer.  

 

Det är viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på tecken som tyder på en övergång till 

depression och/eller andra psykiska problem. Sjuksköterskan måste ha kunskap om hur 

hon fångar upp patienter i ett tidigt skede och hur hon kan förebygga denna ohälsa. 

Denna kunskap får sjuksköterskan genom sin utbildning, men också genom de 

livserfarenheter hon bär med sig. Det är också av stor vikt att sjuksköterskan 

uppmuntrar patienten till ett socialt umgänge med både familj och vänner, även om 

vissa problem med planering ofta uppkommer. Genom att uppmuntra till socialt 

umgänge kan patientens känsla av ensamhet och isolering reduceras. Det är även viktigt 

att sjuksköterskan bidrar till att patienten får stöd, motivation och uppmuntran av 

omgivningen, däribland familj och vänner.  
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SLUTSATS 

Det är tydligt att patienter som lider av MS-relaterad fatigue upplever ett livslidande och 

inte enbart ett sjukdomslidande. Fatigue påverkar hela människan, fysiskt såväl som 

psykiskt och utgör därför ett ständigt hot mot deras livskvalité. Fatigue upplevs som ett 

av de svåraste symtomen tillhörande MS och ger en känsla av att den alltid är 

närvarande. Då fatigue inte försvinner med vila eller sömn lever dessa patienter med en 

ständig skugga över sig. För att uppnå hälsa trots sin fatigue har många patienter valt att 

leva väldigt strukturerat, där vardagen och den energi som finns att tillgå planeras i 

detalj. Dock upplever många patienter att det är svårt att planera då de många gånger 

måste avboka inplanerade aktiviteter på grund av sin fatigue. Genom att göra den här 

studien vill vi bidra med kunskap om de upplevelser som patienter med MS-relaterad 

fatigue upplever.  

 

Området behöver mer forskning då fatigue är ett vanligt och stort problem för de 

drabbade. Vårdpersonal och anhöriga behöver också bättre kunskap om fatigue för att 

förstå den problematik fatigue utgör. Med denna medvetenhet kan sjuksköterskor bättre 

utforma och anpassa individuell vård för dessa patienter. Sjuksköterskan kan hjälpa 

patienten att uppnå ett ökat välbefinnande genom att hjälpa till och sprida kunskap till 

omgivningen om hur dessa patienter upplever fatigue. Detta kan i sig hjälpa patienterna 

att bli förstådda och på så sätt minska deras känsla av ensamhet och isolering.  
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