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Sammanfattning    
 
Patienter som fått diagnosen multipel skleros (MS) upplever ofta en längre period av diffusa 
besvär utan att veta vad som orsakar dessa. Att tro på patientens beskrivningar av sin hälsa är 
viktigt för att minska risken för vårdlidande. Det finns en risk att patienten som söker med 
diffusa besvär drabbas av detta. Det är också viktigt för att hjälpa patienten till en tidig 
diagnos och behandling då goda möjligheter finns att en tidigt insatt behandlig för patienter 
med diagnosen MS kan leda till ett lindrigare förlopp och ge en bättre livskvalitet. 
 
Studien har som syfte att belysa patienters upplevelser under perioden från diffusa besvär till 
dess att diagnosen MS har ställts. Studien är en intervjuundersökning av åtta patienter som 
fått diagnosen multipel skleros.  
 
Data har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras i 
kategorierna: Att må konstigt”, ”En annorlunda trötthet”, ”Att fundera över en förändrad 
kropp”, ”Att söka vård för något som känns men inte syns” och ”Att uppleva att diffusa 
besvär går över i sjukdom”. Innehållet i dessa kategorier mynnar ut i två teman: ”En anomali i 
vården” och ”Den onda cirkeln”.  
 
I diskussionen diskuteras hur MS-sjukdomens diffusa symptombild blir en utmaning för 
patienten att förklara och för vården att förstå. Det konstateras att kunskapen om MS och dess 
nyare behandlingar behöver uppdateras. Attitydförändringar i vården gentemot människor 
som söker med diffusa besvär behöver också diskuteras. 
 
 
Nyckelord: Multipel skleros, diffusa besvär, diagnos, upplevelser  
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INLEDNING 
 
Patienter som fått diagnosen multipel skleros (MS) upplever ofta en längre period av diffusa 
besvär utan att veta vad som orsakar dessa. Att under flera år misstänka någon allvarlig 
sjukdom som orsak till dessa diffusa besvär kan göra tillvaron osäker och ge upphov till oro 
och otrygghet. Intresset för denna symptomgivande tid, väcktes i samband med arbetet att 
registrera patienter i det nationella svenska MS-registret. Vid genomläsning av journaler stod 
det klart att många patienter haft besvär under flera år, ibland så länge som 10 år före den 
definitiva diagnosen. Detta bekräftades också av utbildningar som jag deltog i med anledning 
av att en specialistläkarmottagning i neurologi startades inom medicinmottagningen. Genom 
att fråga patienterna hur de upplevt tiden före diagnosen MS och sätta in det i ett 
vårdvetenskapligt sammanhang skulle förståelsen för dessa patienter kunna belysas, 
omhändertagandet skulle kunna förbättras, risken för vårdlidande minska och vägen till 
diagnos kanske förkortas. Det finns goda möjligheter för att en tidigt insatt behandlig för 
patienter med multipel skleros kan leda till ett lindrigare förlopp. Därför är det viktigt att tro 
på patientens beskrivningar av sin ohälsa och att använda dessa beskrivningar som en av 
nycklarna till att hjälpa patienten till en tidig diagnos och behandling. I grunden finns frågor 
om bemötande och värderingar av människor som söker kontakt med vården. Allmängiltiga 
kunskaper om patienter som söker för diffusa besvär, skulle kunna underlätta en 
förtroendefull patient-vårdarrelation i allmänhet.  

 

BAKGRUND 
 
Multipel skleros (MS) är en vanlig sjukdom inom neurologin (ca 12000 personer i Sverige har 
MS) och eftersom symptomen är diffusa är det viktigt att ha MS i åtanke vid neurologiska 
besvär hos yngre individer (Fredriksson & Åkesson, 2004). Korrekt och tidig diagnos är 
viktig då en sådan kan bidra till att minska patientens lidande och också då det numera finns 
flera möjligheter till sjukdomsmodifierande terapi. Patienten kan, i brist på rätt diagnos, även 
undanhållas adekvat sjukskrivning och omvårdnad. Patienten lever länge med sjukdomen och 
har rätt till tidig och korrekt information samt hjälp med krisbearbetning. Med hänsyn till de 
stora konsekvenser sjukdomen har, för såväl individ som samhälle, är det ytterst viktigt att 
alternativa diagnoser är uteslutna (Svenningson & Sandberg, 2005). 
Det tidigast kända fallet av MS anses vara den på ett träsnitt från 1300-talet avbildade St. 
Lidwinia av Schiedam (1380-1433). Hon sägs vara en av de unga skridskoåkande damerna på 
detta träsnitt från Holland. Det berättas att hon vid 16 års ålder fallit när hon åkte skridskor 
och därefter haft svårt att gå, haft huvudvärk och våldsam tandvärk. Vid 19-års ålder var 
hennes ben förlamade och hon hade synrubbningar. De följande åren försämrades hon, dock 
med tydliga perioder där symptomen gick tillbaka. Hon dog vid 54 års ålder (Medaer, 1979).  

Det dröjde sedan in på 1800-talet innan en obducent vid namn Robert Carswell gjorde en 
noggrann beskrivning av att han funnit: ”ett underligt sjukligt tillstånd i märgen och 
hjärnbryggan samt atrofi av de missfärgade delarna” (Firth, 1948). Någon koppling till den 
avlidnes kliniska symptom gjordes emellertid inte. 

Först 40 år senare gjorde den berömde franske neurologen Jean- Martin Charcot (1825-1893) 
den definitiva kopplingen mellan den dittills mystiska symptombilden och de sjukliga 
förändringar som påvisades i hjärnan vid obduktion. Charcot bidrog till att diagnoskriterier 
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utvecklades, den s.k. ”Charcots triad”, diplopi (dubbelseende), ataxi (balans och 
koordinationsproblem), dysarti (svårigheter att tala eller sluddrande tal) (Charcot, 1877). 

 

Patienternas upplevelser av ohälsa  
När patienterna upplever det första skovet har ofta sjukdomsaktiviteten pågått under många 
år. Magnetröntgenstudier (MRI) av hjärnan har visat att sjukdomsaktiviteten intrakraniellt är 
5-10 gånger högre än vad som avspeglas i den kliniska bilden. Även när patienten inte 
upplever några skov pågår alltså en sjukdomsprocess (Polman et. al 2006)  

Patienterna kan tidigt i förloppet uppleva olika typer av neurologiska besvär som väcker 
misstanke om MS, t.ex. känselrubbningar i arm eller ben. Förändringar i känseln brukar vara 
ganska utbredda. En känsla av ”elstötar ”i armar och ben som patienten känner när nacken 
böjs framåt kan vara en upplevelse av dessa förändringar (Lhermitte-parastesi). De 
neurologiska besvären uppträder ofta eller förvärras av värme. Synnervsinflammation 
(opticusneurit) är debutsymptom hos 20-25 % av de insjuknade patienterna. För patienten 
yttrar det sig som en rörelsesmärta kring ögat som följs av nedsatt synskärpa. 
Synnedsättningen håller i sig några veckor och går ofta tillbaka (Åkesson & Fredriksson, 
2004). Andra besvär är en känsla av svaghet eller svårigheter med att samordna rörelser, yrsel, 
värk, påverkan på urinblåsan och de sexuella funktionerna. Med tiden kan en tilltagande 
spastisk och/eller ataktisk gångstörning leda till ett ökande handikapp för många av 
patienterna med MS. Den genomsnittliga livslängden påverkas endast i mindre omfattning 
(Hillert, 2005). 

Trötthet, kognitiva störningar med humörsvängningar samt miktionsstörningar uppfattas ofta 
som mest besvärande av patienten men som mindre alarmerande av läkare. Fysisk och 
psykisk trötthet, ”fatigue” är för många patienter det mest uttalade besväret. I vissa studier 
uppgår andelen patienter med upplevd fatigue till 78-87 %. Den upplevda tröttheten går inte 
att relatera till objektiva fysiska besvär eller neurologiskt handikapp (Krupp,Alvarez, La 
Rocca, & Scheinberg, 1998; Schapiro, 2001) och fatigue kan betraktas som ett typexempel på 
”dolt handikapp”, skriver Landtblom, Flesner, Callander och  Stawiarz (2004). Den upplevda 
tröttheten missförstås ofta av patientens omgivning och feltolkas av både familjemedlemmar 
och sjukvårdspersonal. 

Upplevelsen av fatigue framkommer i en studie av Olsson, Lexell och Söderberg (2005) där 
kvinnor med MS beskriver en känsla av ”frånvaro” i det dagliga livet, ibland uttryckt som att 
vara närvarnade men ändå delvis frånvarande. Upplevelsen av fatigue påverkade kvinnornas 
dagliga liv påtagligt. De tyckte inte att de kunde delta aktivt i vad omgivningen gjorde och 
kände ett utanförskap därför att förmågan att delta i det sociala livet inte längre var möjligt för 
dem. Kroppen blev för dem en barriär, ett hinder och en fiende till ett normalt liv.  

 

MS: orsaker, utveckling, utbredning och genus 
Multipel skleros eller sclerosis disseminata (”spridda ärr”) är en kronisk autoimmun, 
inflammatorisk, demyeliserande sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet i hjärna och 
ryggmärg (CNS). De sjukliga förändringar som främst uppstår i den vita substansen 
kännetecknas av inflammation, demyelisering, sekundär axonförlust och glios. Sjukdomen 
kan angripa varje del av nervsystemet och detta gör att symptombilden har stora variationer 
(Aquilonius & Fagius, 2000). 
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MS uppkommer genom att inflammationsceller sätter sig på kärlväggarna och tar sig igenom 
den viktiga blod-hjärnbarriären in i centrala nervsystemet. Skadorna på nervsystemet startas 
av autoreaktiva vita blodkroppar (T-celler) och leder till en autoimmun process med 
inflammation av det skyddande hölje av fett som isolerar nervtråden (Sandberg, 2005). Till en 
början sker en remyelisering med hjälp av gliaceller (celler som är inblandade i läknings-
processer i hjärnan) men efter hand sker förlust av dessa celler. Perioder av retningstillstånd 
med inflammationer (”skov”), leder till förlust av det skyddande höljet av myelin kring axonet 
(nervtråden). Detta leder till att nervimpulserna inte går fram som de skall. Skov innebär att 
neurologiska symptom kvarstår mer än ett dygn, vanligen veckor till månader. 

Den vanligaste formen av MS är den form som förlöper i skov, så kallad relapsing remitting 
multipel sclerosis (RRMS), då symptomen kommer i attacker för att sedan gå tillbaka helt 
eller delvis. 80-85 % av alla med MS har denna form. Efter en period på vanligen 15-20 år går 
ca 50 % av patienterna med den skovvis förlöpande formen av MS över i en successivt 
tilltagande försämring. Överlappande skov kan också förekomma. För en tiondedel av 
patienterna med MS har sjukdomen redan från början ett progressivt förlopp. Andra patienter 
har en benign form av MS med enstaka skov och utan att något större neurologiskt handikapp 
uppkommer. 

Sedan länge är det känt att MS är en sjukdom med speciell geografisk fördelning. MS 
förekommer främst i den norra delen av norra halvklotet och södra delen av södra halvklotet. I 
de nordiska länderna är prevalensen 50-130 per 100 000 personer medan prevalensen i 
områden nära ekvatorn är under 1 per 100 000 (Gunnarsson, 2001).  

Epidemiologiska studier visar att patienter med MS ofta haft barnsjukdomar sent i 
utvecklingen. De har också haft många infektioner med virus ur herpesgruppen (Aquilonius & 
Fagius, 2000). Händelser som avgör om en individ skall drabbas av MS inträffar troligen 
redan under uppväxten, menar Andersen (2000) i läkemedelsverkets bakgrundsdokumentation 
till behandling av MS. 

Enligt Socialstyrelsen (2003) är kunskaperna om omgivningsfaktorernas inverkan när det 
gäller risken att få MS eftersatt och behöver belysas. Troligen beror utbredningen av MS på 
en kombination av miljöbetingade (bl. a infektioner) och genetiska faktorer (Andersen, 2000). 

Dubbelt så många kvinnor som män insjuknar i MS. Det finns otillräcklig kunskap inom bl.a. 
området för smärttillstånd, som oftast drabbar kvinnor (Materud, 2004). Detta resulterar ofta i 
att kvinnors besvär bedöms som ”ospecifika” eller ”diffusa”. Det finns en risk att detta 
resonemang även gäller de kvinnor med diffusa besvär som senare får diagnosen multipel 
skleros.  

Diagnosen multipel skleros kan ställas på kliniska kriterier och anamnestiska uppgifter. Idag 
är också magnetröntgen ett viktigt hjälpmedel för att ställa diagnosen. Riktlinjer för att ställa 
diagnos utgår från de s.k. Mc Donalds-kriterierna (se bilaga) som har tillkommit för att skapa 
praktiska diagnostiska kriterier för kliniken och för att magnetröntgen skall inkluderas i 
diagnostiken (Svenska MS-registret, 2003). Baskriterierna är två skov som vardera engagerar 
två olika områden vid två olika tidpunkter med minst en månad mellanrum. Diagnosen kan 
även ställas på bara ett skov om det på magnetröntgen finns förändringar som 
överensstämmer med diagnosen MS. Också likvorundersökning är av stort värde för att kunna 
fastställa patientens diagnos (Aqulonius & Fagius, 2000). 

Vårdbehov efter det att diagnosen har ställts 
Sjukdomen ger upphov till så skiftande symptom att det är svårt att jämföra ”sin MS” med 
andras. Därför är det viktigt att sjuksköterskan ger individuellt anpassad information till 
patient och anhöriga. MS-sjuka behöver ett MS-team omkring sig, där sjuksköterskan 
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fungerar som kontaktperson. Så fort diagnosen är ställd skall patienterna kunna nå en MS-
sjuksköterska per telefon för råd och stöd och kontakt med övriga teamet. Om all MS-vård 
organiserades enligt denna team-princip skulle risken att patienterna tappade fotfästet i 
tillvaron minska när de får beskedet om en livslång sjukdom menar Isaksson (2007). 

Gottberg (2006) har i sin undersökning av patienter med MS visat att 77-85 % av patienterna 
var nöjda med vården men av dem som önskade delta i planeringen av sin vård upplevde 
enbart 52 % att de verkligen hade deltagit i planeringen. I omvårdnaden bör det ingå en 
betoning av bemyndigande, patientkraft, partnerskap och delaktighet. Detta bidrar till att 
patienten kan bearbeta sin sjukdomssituation och medverkar till att få bästa möjliga hälsa och 
livskvalitet (Björvell, 1999).   

Sjuksköterskan ger undervisning och stöd i de olika faserna av sjukdomen och i de 
individuella reaktionerna av att leva med en kronisk sjukdom som drabbar mitt i livet och vars 
utveckling är osäker. Att få diagnosen MS väcker oftast en chock, rädsla och sorg och det är 
MS-sjuksköterskans uppgift att på bästa möjliga sätt underlätta patientens väg genom denna 
känslostorm. Till exempel med olika strategier för stresshantering, som att planera i förväg 
inför situationer som kan framkalla stress.  Exempel på sådan rådgivning kan vara att se till 
att få vila inför viktiga händelser samt att lära sig säga nej till andras krav och att be om hjälp 
när man behöver det. Ytterligare andra exempel kan vara att använda hjälpmedel som 
underlättar dagliga sysslor och att försöka att inte skjuta upp saker till kvällen när man är trött 
utan göra dem tidigt på dagen (Europeiska MS-sjuksköterskemanualen). 
Eliminationsproblem som förstoppning och olika typer av inkontinens är ett område där 
sjuksköterskan ger råd och/eller undervisning om t.ex. ren intermittent katetrisering (RIK). 

Andra omvårdnadsproblem kan vara värmeintolerans eller ”aktivitetsintolerans”- när 
patienten blir varmare fungerar nervledningshastigheten sämre. Då kan sjuksköterskan 
diskutera med patienten för att hitta strategier för att sänka temperaturen och uppnå balans 
mellan aktivitet och vila. Fatigue är ytterligare ett område där patienten kan hjälpas till 
energibesparande strategier för att orka med sin vardag. 

Patienterna har ofta lätt att tala om praktiska och medicinska angelägenheter som 
gånghjälpmedel, mediciner och smärta. Områden som kan vara svårare att ta upp är t.ex. 
förändrad kroppsuppfattning, social isolering, minnessvårigheter, kognitiva problem, sexuell 
funktionsnedsättning och ändrade roller i familjen (Gardulf, Gottberg & Fredriksson, 1998). 

 Till en början krävs oftast täta kontakter mellan patient och sjuksköterska, dels för att lära 
patient och/eller anhöriga injektionsteknik på ett sådant sätt att de känner sig trygga att ta 
ansvar för sin behandling dels för att ge råd angående biverkningar i form av 
”influensasymptom”. Det är också viktigt att ge patienten realistiska förväntningar på 
behandlingen (Borre, 2005). Patienten behöver ibland motiveras för att fullfölja behandlingen 
tills biverkningarna med tiden brukar avta. Patienten kan också vara i behov av att få reda på 
vad andra yrkesgrupper kan hjälpa till med och lotsas vidare i vården. Det som kan vara 
aktuellt är t.ex. rehabilitering eller vad en uroterapeut, sexolog, kurator, neuropsykolog, 
talpedagog eller dietist kan hjälpa till med. För en god vårdkvalitet är det viktigt med ett 
fungerande team kring patienten (Hillert, 2005) 

  

Läkemedelsbehandling vid MS 
Sedan 1993 finns bromsmediciner som reducerar antalet skov med upptill 30 %. 
Behandlingen fördröjer även den senare utvecklingen till ett sekundärprogressivt förlopp 
(Tedeholm, Skoog, Hillert, Runmarker, Stawiarz, & Andersen 2007).  Behandlingen består av 
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betainterferoner eller glatirameracetat som ges i injektioner subcutant eller intramuskulärt, 
från varannan dag upp till en gång per vecka beroende på preparat. 

Vid svår skovvis förlöpande MS kan cellgiftsbehandling vara aktuell (Novantrone) och 
kortison kan användas för att förkorta eller mildra skov. Immunglobulinbehandling (IVIG) 
kan användas för tex ammande kvinnor, då andra bromsbehandlingar är kontraindicerade 
(Lycke, 2006). 

2006 kom ett nytt preparat, Natalizumab, som i studier visat sig kunna minska skoven med 
68%. Detta ges som infusion en gång i månaden (Pohlman, O´Connor & Havrdova, 2006). 
Tidig aggressiv och skovvis förlöpande MS har behandlats med autolog blodstamscell-
transplantation (cellerna kommer från patienten själv) och har i liten skala visat uppmuntrande 
resultat, skriver Fagius och Öberg i Läkartidningen (2006). 

Depression behandlas oftast med SSRI-preparat. Utöver sjukgymnastik och strategier vid 
kognitiva symptom och fatigue finns symptomlindrande läkemedelsbehandling för spasticitet, 
smärta, blåsrubbningar och sexuell dysfunktion (Åkesson & Fredriksson, 2004). 

 

Teoretisk förankring och tidigare omvårdnadsforskning 
Livsvärlden som teoretiskt perspektiv och utgångspunkt för forskning beskrevs först av den 
tyske filosofen Husserl. ” Livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, 
om än omedvetet, tar för given”( Bengtsson 1998, s.18). 

Den vardag som 80 % av patienterna med MS beskriver enligt Isaksson (2007) upplevs som 
besvärlig och präglas av trötthet, nedsatt balans och problem med gångförmågan. Genom att 
vårdvetenskapen använder sig av livsvärdsperspektivet, blir människors upplevelser och 
erfarenheter viktiga termer när det gäller att analysera vad som på ett eller annat sätt påverkar 
patientens livs- och vårdsituation (Dahlberg et al 2003). I ljuset av detta perspektiv upplever 
MS-patienter att deras besvär av sjukdomen MS påverkar dem i vardagen och ger en nedsatt 
livskvalitet (Isaksson, 2007). 

En viktig del av livsvärldsansatsen, speciellt för hälso- och sjukvårdsarbetare är förståelsen 
för människans upplevelse av kroppen som subjektiv.  Patienter kan som regel väl beskriva 
sina subjektiva upplevelser och de hälsoproblem och konsekvenser detta har för dem i sina 
dagliga liv (Dahlberg, 1999). Patienter som senare får diagnosen MS har många gånger 
bemötts med misstro när de beskrivit besvär som de sökt vård för (Isaksson 2007). Misstron 
kan orsaka ett lidande för patienten genom att man inte lyssnar på patientens beskrivning av 
sina symptom. Bilden av människans tillvaro kan inte bli fullständig utan att patienten får 
beskriva sina egna självupplevda erfarenheter från sig själv och sin kropp (Dahlberg, 1997). 

Patienterna kan uppleva det kränkande att inte bli tagna på allvar när de berättar om sina 
symptom eller smärtor (Wiklund, 2003). Situationer där patienter bemöts med stress eller 
rentav ovänlighet, när patientens åsikter inte värderas eller bemötandet överhuvudtaget är 
nonchalant, skapar en icke-etisk situation som kan orsaka ett lidande för patienten. 

 Upplevelsen av att inte bli tagen på allvar leder till en hopplös situation där försöken till 
kontakt blir meningslösa och ger upphov till ett lidande som förlamar människan och leder till 
en kränkning av patientens värdighet, menar Eriksson (1994). När det gäller patienter som fått 
diagnosen MS har bemötandet lett till att patienterna känt sig sårbara i kontakterna med 
sjukvårdspersonal. De har fått vänta länge, har blivit ovänligt bemötta eller upplevt 
kommunikationsproblem i kontakterna med vårdpersonal (Isaksson, 2006). 
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När en människa kommer ärligt fylld av förväntan inför ett besök i vården och inte får känna 
sig välkommen, ger det upphov till ett lidande, skriver Eriksson (1994). Utöver sitt 
sjukdomslidande upplever patienten också ett vårdlidande. Vårdlidande beskrivs av Eriksson 
(1994) i fyra kategorier; kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, 
maktutövning och slutligen utebliven vård. Fördömelse och straff hänger enligt Eriksson 
(1994) samman med kränkning av människans värdighet. Att nonchalera en patient är ett sätt 
att straffa patienten. Förutsättningarna för att kunna lindra är beroende av en vårdkultur som 
välkomnar. Genom att åsamka någon lidande gör man avsteg från vad som är god vård. 

Också sjukdom och smärta kan orsaka lidande. Lidande är en konsekvens av att människan 
upplever en förlust av helhet och kontroll (Eriksson, 1994).  För många MS-sjuka utgörs 
lidandet av en upplevelse av kronisk sorg när de mister sina fysiska funktioner (Isaksson, 
2007). 

I anslutning till debutsymptomen upplever patienter som senare fått diagnosen MS att de 
känner sig utsatta för en ny och skrämmande situation och de saknade stöd, vänlighet och 
information om vad orsaken till symptomen kunde vara. Tiden kring diagnostillfället hade 
varit känslomässigt svår och präglats av oro och ovisshet.  Att inte ta patienten på allvar är ett 
sätt att utöva makt. Sjuksköterskor och annan personal inom vården kan genom detta orsaka 
vårdlidande. Att inte tro på en patient som har ont eller är orolig eller att undvika patienten är 
andra exempel på maktutövning. Utebliven vård innebär alltid en kränkning och är ett sätt att 
utöva makt. Detta kränker en människas värdighet (Eriksson, 1994). 

Patienter som fått diagnosen MS upplevde sin livssituation som känslomässigt mycket 
ansträngd och 30 av 60 patienter upplevde oro och ångest efter diagnosbeskedet. De flesta av 
dessa patienter nämnde ”rullstol” när de skulle berätta vad de kände till om MS innan de fått 
diagnosen (Isaksson & Ahlström, 2006). Patienterna hade upplevt att hoppet och tryggheten 
inför framtiden försvann (Isaksson & Ahlström, 2006). Det är därför viktigt att sjuksköterskor 
är medvetna om de initiala reaktionerna på diagnosen för att stödja patienten att kunna hantera 
sina reaktioner i anslutning till denna (Borre, 2005). 

MS drabbar företrädesvis unga vuxna i ett skede av livet när den psykologiska beredskapen 
för långvarig, funktionsinskränkande sjukdom är låg. Frågor om familjebildning, 
barnafödande och arbetsförmåga är vanligen högaktuella (Lundin, 2005). Därmed blir det 
också viktigt att se MS-sjukdomen i ett livsvärldsperspektiv som innefattar mer än skov, 
sjukdomsprogression och behandling. Kombinationen av en ständigt pågående, kronisk och 
oförutsägbar sjukdomsprocess skapar en ovanligt påfrestande stress. Stressen påverkar 
livskvaliteten hos både patienter och närstående (Benito-Leo´n, Morales, Rivera-Navarro, 
Mitchell, 2003).   

Eliasson (1995) hävdar att den positivistiska människosynen har fört med sig en bristande 
respekt för människors erfarenhetsbaserade kunskaper - den kunskap vi skaffar oss genom vår 
egen kropp, det vi begriper genom vår egen erfarenhet. Patienter som får diagnosen MS har 
mångåriga erfarenheter från individuella besvär beroende på var sjukdomen startar i hjärnan. 
Dessa erfarenheter utgör grunden till att en korrekt utredning startas. Hur upplever patienterna 
att dessa erfarenheter tas emot i vården? 

Förhållandevis lite omvårdnadsforskning har ägnats multipel skleros. Utifrån en helhetssyn på 
patienterna har sjuksköterskan uppgiften att skapa en trygg och väl etablerad relation till 
patienter med MS. Sjuksköterskan bör försöka stödja och hjälpa patienterna att finna livsstilar 
som ger optimal tillfredställelse utifrån egna förutsättningar och efter de förändrade 
livsvillkor sjukdomen kan ge upphov till (Borre, 2005).  
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PROBLEMFORMULERING 
 
Det är känt att patienter som senare får diagnosen multipel skleros upplever en längre period 
av diffusa besvär utan att veta vad som orsakar dessa. Detta ger upphov till oro och otrygghet. 
Därför är det viktigt att upprätta förtroendefulla kontakter med patienter som söker för diffusa 
besvär så att de inte utsätts för ett onödigt vårdlidande. Det finns idag goda möjligheter att en 
tidig diagnos med åtföljande behandling kan leda till ett lindrigare förlopp och fördröjd 
handikapputveckling. Det är därför viktigt att undersöka hur dessa patienter blivit bemötta. 
Känner patienten med diffusa besvär att vården tar dem på allvar? Är patienternas beskrivning 
av sina diffusa besvär en tillgång eller kanske ett hinder i kontakterna med vården? Denna 
uppsats vill medverka till att patienternas egna upplevelser belyses och tas tillvara som en 
resurs för att kanske hjälpa patienten med diffusa besvär till en tidig diagnos och undvika 
onödigt vårdlidande. 

  

SYFTE 
 
Syftet är att belysa patienters upplevelser under perioden från besvär till dess att diagnosen 
multipel skleros har ställts. 

 

METOD 
 
Data har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Syftet med kvalitativ 
innehållsanalys är att skaffa sig kunskap och förståelse för det fenomen som undersöks. 
Forskare som använder sig av kvalitativ forskning har intresse av att beskriva, analysera och 
få en djupare kunskap om människors upplevelser av sin livsvärld (Morse, 1999). 

Datainsamling i kvalitativa studier bygger ofta på intervjuer som ger berättande svar (Polit & 
Beck, 2004, s.33, 248). Målet med analysen är att hitta och beskriva uttryck från den upplevda 
erfarenheten i texten genom att kommunikationen analyseras på ett systematiskt och objektivt 
sätt (Polit & Beck, 2004). Burnard (1991) beskriver processen vid innehållsanalys som 
bestående av flera steg med syfte att på ett detaljerat och systematiskt sätt sammanfatta och 
bilda kategorier av påståenden och uttryck som har samma bakomliggande innebörder. 
Forskaren måste utgå från syftet i studien för att kunna välja ut relevanta analysenheter). 
Resultatets tillförlitlighet bedöms genom trovärdighet, sammanhang, överförbarhet 
(generalisering)). Med tiden har den kvalitativa innehållsanalysen fått ökad betydelse och 
visat sig lämplig att använda t.ex. vid omvårdnadsforskning och forskning inom 
utbildningsområdet (Downe-Wamboldt, 1992) 

Kvalitativ innehållsanalys såsom Graneheim och Lundman (2004) beskriver det arbetar både 
med ett latent och ett manifest innehåll. Vid en manifest innehållsanalys sker en kvantitativ 
innehållsanalys av det som direkt uttrycks i texten. Vid en latent innehållsanalys gör forskaren 
en tolkning av det latenta innehållet, ”det som står mellan raderna”. Tolkningen utmynnar i 
beskrivande teman och subteman. Ett tema svarar på frågan ”hur?” och är den röda tråden 
genom kondenserade meningsenheter, koder eller kategorier. Teman och subteman är inte 
varandra uteslutande, dvs. en kondenserad meningsenhet kan passa i flera subteman och ett 
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subtema kan passa in i flera teman. Analysprocessen kan se ut på flera olika sätt. Enligt 
Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning kan man gå till väga på följande sätt: 

Den manifesta analysen inleds med att hela materialet läses upprepade gånger för att få en 
känsla för helheten. Meningsbärande enheter som består av fraser omgivna av text så att 
sammanhanget kvarstår plockas ut. Dessa enheter kortas ner (kondenseras) men med 
innehållet intakt. Enheterna kodas och grupperas i kategorier som återspeglar det centrala 
budskapet i intervjuerna. Slutligen formuleras teman där den tolkade, latenta innebörden i 
intervjuerna framgår. Viktigt att tänka på är också att man går fram och tillbaka mellan stegen 
i processen. I detta arbete är det den ovan beskrivna analysgången som har använts. 

 

Urval 
I samband med att patienter från ett lokalt MS-register skulle införas i det nationella MS-
registret valdes tio patienter som fått diagnosen MS under 2005. Urvalet gjordes med tanke på 
att diagnosen inte skulle ligga längre tillbaka i tiden än ett år och det då skulle vara lättare för 
informanterna att rekapitulera tiden då de haft symptom, men ingen diagnos. En patient gick 
ej att få tag på trots upprepade försök per telefon. En patient avböjde att delta pga. trötthet och 
svårigheter med talet. Informanterna kontaktades av författaren per telefon i anslutning till att 
de skriftligt samtyckt till att delta i det svenska MS-registret. Vid denna muntliga förfrågan 
bestämdes en tid att träffas för intervju. Vid intervjutillfället fick patienterna en skriftlig 
information om studien, som samtliga åtta deltagare undertecknade (se bilaga). Av de åtta 
intervjupersonerna var två män och sex kvinnor. Informanternas ålder sträckte sig från 28 till 
58 år. I det fortsatta arbetet anges de olika informanterna med en bokstavsmarkering vid 
citaten.  

 

Datainsamling och dataanalys 
Studien är en intervjuundersökning genomförd under 2005-2006. En provintervju 
genomfördes för att träna på intervjuteknik. Därefter genomfördes åtta intervjuer som 
spelades in på band. Intervjuerna tog ca en timma. Under det att intervjuerna pågick fördes 
noteringar för hand. Noteringarna gällde oftast sådant som togs upp i intervjun som jag ville 
återkomma till längre fram i intervjun för att inte störa informanten i berättandet. Därefter 
skrevs intervjuerna ut ordagrant. Intervjuerna genomfördes där informanten hade valt att det 
passade bäst. Två av intervjuerna genomfördes i patienternas hem. En av intervjuerna gjordes 
på en neurologmottagning. De fem övriga genomfördes på en medicinmottagning.  

Intervjuerna inleddes med en öppen fråga: ”När bedömer du själv att du hade de första 
besvären som du kopplar till att du senare fick din MS diagnos?” Inledningsfrågan följdes av 
uppföljande och fördjupande frågor kring upplevelser under tidsperspektivet från de första 
besvären (som de själva bedömde hade med MS att göra) till att de fick diagnosen MS ställd 

 Den föreliggande studien har analyserats stegvis och systematiskt med utgångspunkt från 
Graneheim och Lundman (2004). De nedskrivna intervjuerna genomlästes i sin helhet ett 
flertal gånger. Anteckningar över reflektioner gjordes i kanten. Texten markerades där 
innehållet bedömdes relatera till syftet eller vara av intresse för att skapa ny kunskap eller 
särskilt tydligt uttryckte informantens åsikt. De markerade enheterna kondenserades för att 
filtrera bort oväsentlig text. Dessa meningsbärande enheter extraherades sedan intervju för 
intervju och markerades med en siffra för att sammanställningen i kategorier skulle 
underlättas. I den manifesta analysen sammanfördes kategorier med liknande innehåll från 
samtliga intervjuer till bredare kategorier som relaterade till syftet med studien. 
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Sedan vidtog en tolkning där de olika kategoriernas innehåll analyserades för att kunna 
formuleras till övergripande teman (se Figur 1 för exempel på analysprocessen).  
Återkommande gjordes återkopplingar mellan delar och helheten i intervjuerna var för sig och 
sedan till intervjumaterialet som helhet. 

 

Etiskt ställningstagande 
Styrgruppen för Svenska multipel sklerosregistret (SMS) kontaktades. Då informanterna 
inkluderades via ett lokalt register (för att införas i SMS) behövde inte ärendet gå via 
forskningsnämnden i SMS och ej heller enligt forskningsetisk lagstiftning prövas av etisk 
nämnd enligt besked från ordföranden i SMS forskningsnämnd.  

Vid intervjutillfället informerades patienterna på nytt om syftet med intervjuerna. Samtliga 
patienter samtyckte till intervjuerna och undertecknade informationsbladet (se bilaga). De 
informerades om att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att ange orsak och utan att 
deras fortsatta vård påverkades. De informerades också om att deras anonymitet inte skulle 
avslöjas i det skrivna arbetet och att de utskrivna intervjuerna skulle förvaras på ett 
betryggande sätt.  
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Figur 1 Exempel på analysprocessen 
 

Meningsbärande enhet 
 

 
Kondensering 

 
Kategori 

”då börja jag åter känna sådana 
där konstiga saker i armarna. Det 
kändes som jag burit en massa 
matkassar och musklerna är 
utmattade.(E) 

 

Armarna känns 
konstiga och 
musklerna 
utmattade  
 
 

 ”Jag börja tycka att ganska 
länge innan att det var något som 
var konstigt. Men att det var 
något som var väldigt fel…ett 
halvår nästan vände det fram och 
tillbaka så där…..för ungefär sju 
år sedan tror jag att det var som 
det var lite skumt så där”. (B) 

 
 

Att känna att 
något är konstigt 
och fel. Hälsan 
vänder fram och 
tillbaka 

Att må konstigt 
 

 
”Tröttheten…ja, det är den som 

är värst…Ja man blir ju inte 
sömning, utan kroppsligt trött och 

jag sover och jag sover och jag 
sover men den går  inte bort. Jag 
kan sitta och vila och jag är lika 
trött ändå…..så har jag tänkt att 
det kanske är vitaminbrist eller 

sådana saker……så är jag ju lite 
kraftig och har tänkt att det berott 

på det.”(A) 
 

Att ha en 
annorlunda 

trötthet och söka 
efter förklaring 
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RESULTAT  
 

Resultatet beskrivs i två delar. Den första delen återger det som framkom i den manifesta 
analysen: ”Att må konstigt”, ”En annorlunda trötthet”, ”Att fundera över en förändrad hälsa”, 
”Att söka vård för något som känns men inte syns” samt ”Att uppleva att diffusa symtom går 
över i sjukdom”. Kategorierna löper genom temana i den andra delen som utgör den latenta 
analysens två teman: ”En anomali i vården” och ”Den onda cirkeln”. 

 

Manifest innehåll:  

Att må konstigt 
Den tidsperiod då patienten haft symptom, men inte någon diagnos, upplevde informanterna 
flera olika, oftast diffusa besvär. Vanligt var att uppleva olika känselstörningar. Ett uttryck för 
detta kunde vara en känsla av att det ”pirrade” eller domnade i någon del av kroppen.  För en 
informant kunde det innebära att inte riktigt ha kontroll över kroppen och dess rörelser.  
Personen kände sig som domnad, fumlig, vinglig, på samma gång. Det var obehagligt för 
informanten som också oroade sig för att grannar och andra som såg henne skulle tro att hon 
var berusad,  

… armen domnade, jag tappade mina ringar, och jag vinglade.(F)  

Trots att informanterna mycket väl i ord kunde beskriva hur det kändes, var känslan så 
främmande och annorlunda att flera av informanterna valde att beskriva upplevelserna med 
orden ”det kändes konstigt”. När en av informanterna tänkte tillbaka, konstaterade hon att  

…konstiga symptom och konstiga grejor det har…jag alltid haft!(D) 

En annan informant använde också ”konstigt” för att beskriva känslan men gav samtidigt en 
beskrivning på hur det i hennes fall kändes  

då börja jag åter känna sådana där konstiga saker i armarna. Det kändes som jag burit en 
massa matkassar och musklerna är utmattade.  (E) 

Samma informant kunde också ge andra exempel på vad hon menade med att ”det kändes 
konstigt”. Hon beskrev hur kroppen kändes förändrad. Hon upplevde att hon fick svårt att 
styra sitt tal och svårt att känna var hon satte fötterna när hon gick. 

 Jag tyckte jag sluddrade, tungan kändes jättestor. Jag tyckte att jag tog steg ”i tomme” i 
luften och sån´t där. (E) 

Ett annat sätt att beskriva ”konstiga” symptom var att använda liktydiga ord som ”inte stod 
rätt till”, ”väldigt fel” eller ”skumt” eller bara ”fel”. En av informanterna uttryckte det på 
följande sätt: 
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Jag börja tycka att ganska länge innan (diagnosen, min anm.) att det var något som var 
konstigt. Men att det var något som var väldigt fel…ett halvår nästan vände det fram och 
tillbaka så där…..för ungefär sju år sedan tror jag att det var som det var lite skumt så 
där.(B) 

I förhållande till sin omgivning, t.ex. i arbetslivet, berättade informanterna inte om vad de 
känt i sin kropp. Att inte alls känna av en kroppsdel var en upplevelse som kändes oroande 
mitt under en arbetsdag. En av informanterna kände att något var konstigt och att det på något 
sätt kändes fel att vara på arbetet  

Jag tyckte att jag inte kände anklarna och sån´t då. Det kändes konstigt att vara på jobbet då. 
(G)  

Upplevelser av detta slag kunde några av informanterna däremot ta upp i familjen. När en 
informant försökte förklara för familjen, började de fundera på hur det var med informantens 
psykiska tillstånd  

Ja, och familjen du vet, dom börjar tro man är knäpp, psykiskt sjuk. (F)  

 

En annorlunda trötthet 
Utöver dessa besvär upplevde flera att de var trötta på ett sätt som de inte tyckte kändes 
normalt. Många av informanterna beskrev en trötthet som inte gick att känna igen som fysisk 
trötthet. Det liknade inte heller den trötthet som vanligen kallas ”sömnig”. Den trötthet de 
upplevde stämde inte med vad de själva uppfattade som normal trötthet. Upplevelsen av 
denna trötthet hanterades till en början som vore den ”normal”. Olika strategier prövades. Att 
vila mera var en strategi. Och om det ändå inte hjälpte, så hanterade en av informanterna detta 
genom att anpassa sig och se det som en del av sin personlighet: 

Jag har vart trött…jag vet inte…jag har försökt sova , men jag sover och jag sover och det 
går inte bort, så jag vet inte. Man vänjer sig det blir en del utav en. (A) 

Ytterligare en annan strategi var att försöka träna och på så sätt få bättre kondition och orka 
mera. Eftersom denna strategi inte var framgångsrik, fick informanten känslan av att vara en 
lat person.  

Har tänkt att då har man väl dålig kondis och så försöker man träna och så blir man trött och 
så känner man sig lat så där, man borde gå och gympa mer eller något. (B) 

En liknande tanke fanns hos en annan informant, som också sade sig alltid ha varit trött och 
blivit kallad lat. När informanten fick frågan hur det kändes att kallas för lat, konstaterade 
informanten att: 

Jag har tänkt att då är jag väl lat då. (A) 

  

Eftersom informanterna inte hade något namn på sin trötthet och i ett hälsoperspektiv 
betraktades som friska, försökte de också anpassa sig till och hänga med i vad omgivningen 
orkade. Det här kunde göra att informanterna tyngdes av prestationskrav som de inte orkade 
leva upp till  

men man har väl prestationskrav på sig själv……så där orka saker som andra nyblivna 
mammor orkar! Åka runt och gå på mammagrupper och så där. Och jag bara- Åh jag är så 
trött. (B) 
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Trots att informanterna försökte finna lösningar för att orka som andra, upplevde de att de inte 
alltid orkade lika mycket som de förväntade sig. Flera av dem kunde känna sig väldigt ledsna 
och nedslagna av detta. Närstående, bekanta och arbetskamrater i omgivningen som kanske i 
all välmening påpekade att ”alla är trötta”, kunde inte förstå vad informanterna menade när de 
sade att de var trötta. Tröttheten var som så många av de andra diffusa besvären för ”konstigt” 
för att kunna förstås på det sätt som trötthet vanligen uppfattades när människor allmänt 
talade om trötthet. Att inte bli förstådd upplevdes av en informant som sårande  

Jag kan ta väldigt illa vid mig om någon säger att- jag är också trött. För den tröttheten jag 
har den är inte av det normala slaget. (D) 

 

Att fundera över en förändrad hälsa 
Flera av informanterna funderade över och sökte efter orsaker som skulle kunna förklara att 
de inte mådde bra. Det kunde vara allt från oregelbundna arbetstider, att man är 
småbarnsförälder, studerar, till tankar om vitaminbrist eller infektioner.  

..Jag har trott mycket att det har vart att man har jobbar oregelbundna tider, att det berodde 
på det.(G) 

..så jag har tänkt att det kanske är vitaminbrist… Men det har liksom inte kommit längre än 
till tanken. (A) 

Tankarna kring konstiga symptom och den annorlunda tröttheten, föreföll att ha påverkat flera 
av informanterna i deras självbild. Det kunde vara en bedömning från informanten själv eller 
hur andra såg på en person som var tröttare än vad som ansågs normalt. Att besvären var 
diffusa och att de kom och gick bidrog till att informanten ställde sig frågande till 
verkligheten i de egna upplevelserna. De funderade över om det rörde sig om inbillning.  

Om man bara ligger ner och inte rör sig känns det ju inte! Det kanske är lite inbillning då? 
(B) 

En annan informant berättar hur hon hade en intuitiv känsla av att det inte var ”psyket” som 
gjorde att hon mådde dåligt. Känslan av ”att något är fel” var stark. Eftersom det inte gick att 
förklara när hon sökte vård och själv kunde hon inte heller sätta fingret på vad det var, började 
hon själv tvivla på om hon var psykiskt frisk?  

Jag kände mycket väl att jag var jättestark psykiskt. Men jag kände ju det att, är jag?  Jag är 
väl knäpp till slut. Fast jag kände att jag inte är det, men till slut blev det att – då är jag väl 
det då. Något var ju fel. Jag visste ju att något var fel. (F) 

Funderingarna hade för flera av informanterna pågått under många år. Tre av informanterna 
nämnde en period på sju år. Fyra av informanterna nämnde att det rört sig om flera år, 
uppskattningsvis tre till fyra år eller längre. Två av dessa informanter hade haft hjärt-
kärlsjukdomar och hade tankar om att MS-symptomen kamouflerats av dessa sjukdomar. 

En av informanterna hade haft olika besvär under en period av 25 år. Under denna tid hade 
informanten själv haft misstankar om att det var MS som var orsaken till känslan av ”att något 
inte står rätt till”. Patienten hade ställt frågan till sin läkare redan på 80-talet men inte fått 
diagnosen MS förrän 2005, dvs. 25 år senare.  
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Att söka vård för något som känns men inte syns  
När informanterna söker sig till vården upplevde flera att de mötts av misstro. De fick känslan 
av att de inte blev trodda när de berättade om sina diffusa besvär. Trovärdigheten i 
informantens berättelse ifrågasattes:  

Första gången när jag ringde….kom jag på nu då sa dom till mig att jag kanske hade varit 
med i en bilolycka? Men det hade jag inte vart. Men är du inte säker på det sa dom…Så jag 
kände att jag kanske inte blev riktigt trodd.  (A) 

 

Flera av informanterna hade överläggningar med sig själva om det var rimligt att söka vård 
för det som de kände. Det rådde diskrepans mellan informantens uppfattning om vad som var 
sjukdom och det som informanten själv upplevde i sin kropp och önskade få en förklaring till. 
Kunde det vara så att man inte var ”tillräckligt sjuk” för att kunna söka vård funderade flera 
av informanterna?  

Samtidigt kände jag mig ganska tjatig där också när man kommer och ska förklara att det 
pirrar lite grand, Det känns ju inte som sjukt…då ska man trilla ner i gatan och svimma… 
inte så där pirrningar!(B) 

Informanterna funderade över hur de skulle lägga fram sina upplevelser på ett trovärdigt sätt 
när de sökte hjälp. De kände att det vilade på dem att uttrycka sig så att de blev rätt uppfattade 
när de sökte vård. Redan från början fanns en medvetenhet om att det som de sökte vård för 
kunde komma att uppfattas som avvikande om informanten inte lyckades förklara sig på ett 
sätt som gjorde att vårdpersonalen skulle förstå dem. Det kunde vara så att några av 
informanterna skämdes för att uppsöka vården med sina diffusa besvär och inte klarade av att 
redogöra för dem på ett begripligt sätt för vårdpersonalen. 

Man var lite halvgenerad för att man går dit och kan inte riktigt peka på vad det är man har, 
eller vad det är som känns så . Då var det ju ögonen också som hade börjat och så det här 
med musklerna  också, väldigt halvdiffust alltihopa. Jag tyckte själv, när man går dit – 
herregud hur skall jag förklara det här?(E) 

 

Informanten antydde att det kunde vara svårt att anpassa sin förklaring av upplevelserna så att 
vårdpersonalen skulle förstå vad informanten menade och behövde hjälp med. Att detta var 
informantens ansvar tyckte informanten själv och var generad för att behöva konfrontera 
vårdpersonalen med sina diffusa besvär. Informanten hade en känsla av att det kunde vara 
svårt att ta hennes diffusa besvär på allvar med den bakgrunden att informanten tidigare sökt 
vård utan att de gick att finna något kroppsligt fel. Hon gjorde antagandet att det kunde 
påverka bedömningen den här gången och hon fick en känsla av att läkaren kanske trodde att 
hon led av någon form av inbillade symptom.  

Ja jag fick den känslan då att han tyckte att det var inne i mitt huvud då. Inbillning och sån´t. 
(E). 

För patienter som sökte med diffusa besvär kunde bemötandet leda till frustration. Det kunde 
vara svårt att förstå vad frågor angående arbetskamrater, familjerelationer, ekonomi hade att 
med det hela att göra med det som informanten upplevde. Flera av dem hade tankar om att det 
var stroke, hjärntumör eller någon konstig infektion som låg bakom det de kände. De kunde å 
ena sidan ha förståelse för att det ingick i läkarens arbete att ställa frågor av social karaktär 
men blev ändå frustrerade av detta.  
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Det tyckte jag var helt idiotfrågor! Jag domnar ju inte i halva kroppen för att vi möjligtvis 
skulle ha taskig ekonomi! (B) 

 

Att uppleva att diffusa besvär går över i sjukdom 
Periodvis mådde informanterna ganska väl. En av dessa informanter upplever visserligen att 
kroppen signalerar att något inte är som vanligt, men upplever ändå en god hälsa. 

...visst men jag kände mig inte sjuk, bara lite pirrig(B) 

Under perioden från första symptom och fram till diagnos blev de diffusa besvären för några 
av informanterna vardag och de tänkte inte nämnvärt på dem, utan vande sig vid att vara trött 
och pirrig. En av dem menade att då man lever med det så tänker man inte så mycket på det. 
Att ha förmågan till fullvärdig arbetskapacitet gör att attityden till diffusa besvär uppfattas 
som krämpor och inte som tecken på sjukdom. 

.Ja när en var 30, 30-40 år / ../Ja, en blev ju lite ”stöppleter”/…/ i  och med att jämnåriga sa 
likadant så tänkte en ju aldrig på det. (C) 

De flesta av informanterna kunde dock beskriva situationer när det inte längre gick att på 
olika vis bortförklara vad de kände, då de på allvar måste misstänka att det de kände och 
upplevde hade att göra med en verklig sjukdom. 

Det blev svårare och svårare och låsa och öppna dörren.. och ja..ta tag i ett glas..ja så är 
det.. det måste ju vara något fel. (H)  

När det ”konstiga” återkom tätare och tätare förstod informanten det som ”väldigt fel” och 
börjar då söka hjälp för att få svar på vad det kan vara. Efter flera år - i studien rör det sig om 
från tre-fyra år upp till tjugofem år, med ”konstiga besvär” som har kommit och gått över tid, 
upplevde alla informanter att de passerat en gräns för vad de kan acceptera som krämpor. 
Informanterna sökte sig då till vården via sin Vårdcentral.  

Jag brukar inte gå till läkare för småsaker…men just det här med domningen när den kom 
kände jag att det inte stod rätt till. Så det var det som gjorde att jag blev rädd och gick. (A) 

Denna informant blev inlagd för utredning med misstanke på Borrelia eller stroke. Med tanke 
på att informanten hade hereditet för stroke upplevde informanten en trygghet i att bli inlagd 
på sjukhuset.  Akuta besök på sjukhuset kunde ibland göra att utredningar aktualiserades och 
påskyndades. Efter flera år med diffusa besvär blev en av informanterna akut sjuk och inkom 
då med ambulans till sjukhuset. 

…sen blev det mer och mer och sen till slut var jag jätteyr och sedan satt jag på toaletten och 
kastade upp”. (D)  

Detta var en skrämmande upplevelse, men resulterade i att informanten tog ett snabbt kliv 
från diffusa besvär till evident sjukdom och en snabbare utredning. För andra var besvär från 
ögonen orsaken till att de sökte vård och då hamnade under utredning. En informant beskrev 
hur det blev uppenbart att något var fel när det ganska plötsligt inte gick att läsa, även om 
glasögonen var nyputsade. En inflammation i synnerven försämrade synförmågan så att det 
blev uppenbart för informanten att det var nödvändigt att söka läkare. Ett sådant symptom 
kunde också undersökas och verifieras objektivt.  

År 2004 ja då försvann synen helt på höger öga. Det blev en grå vägg. Och då skickade de 
iväg mig på magnetröntgen och sen, ja då hittade de ju fläckar på hjärnan. (C)  
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För flera av informanterna hade synförändringar lett till att de besökt optiker. Optikern 
bedömdes av en av informanterna som en viktig länk i den kedja som leder till att rätt 
utredning startas. Informanten fick svaga glasögon vid första besöket hos optiker och kände 
sig inte nöjd med att detta fördröjde utredningen. Optiker borde veta mera om att 
inflammation i synnerven är ett vanligt första symptom på MS enligt denna informant.  

Jag tycker att han optikern skulle reagera snabbare……jag har nästan lust att skicka en 
broschyr till honom.(G) 

 

Latent innehåll 

Tema: En anomali i vården 
I den manifesta analysen visades att kategorier som visade att informanterna mådde konstigt, 
hade en annorlunda trötthet eller upplevde sin kropp som förändrad. I den latenta tolkningen 
byggde dessa kategorier upp ett tema med innebörden av att patienter med MS, innan 
diagnosen MS har ställts, kan uppleva sig som en anomali i vården. Anomali förklaras i 
Nationalencyklopedin (2007) som ”avvikande från regeln”. Detta beskriver väl patienternas 
upplevelse av att avvika från normen för kroppslig sjukdom. Upplevelsen av att vara en 
anomali grundlades i en erfarenhet av att få trovärdighet ifrågasatt, vilket ingav en oro för att 
diffusa besvär skulle kunna leda till missförstånd. Patienterna bar också en oro för att dessa 
missförstånd gjorde det svårare att få rätt behandling. Deras diffusa besvär var inte mätbara 
och detta ledde för flera av dem till erfarenheten av att de inte passade in i de utredningar 
vården kunde erbjuda. 

Flertalet av informanterna fick också uppleva att vården hade bekymmer med att ringa in vad 
som kunde orsaka att de inte tyckte att de kände sig friska och därför sökte vård. Patienten 
avvek från det medicinska paradigmet genom att det inte gick att objektivt verifiera vad som 
orsakat de diffusa besvären som de sökt vård för. Av brist på mätvärden bedömdes flera av 
informanternas upplevelser att vara av psykisk karaktär. Detta överensstämde inte med vad 
informanterna själva trodde och det blev en pressande situation för dem. De kände att de 
behövde vård men av rädsla för att bli bedömd som en som söker för bagateller eller att det 
”bara var något psykiskt”, tvekade de att söka hjälp. 

Efter kontakten med vården mådde flera av informanterna ännu sämre pga. att de inte lyckats 
göra sina upplevelser begripliga för vården. Anomalibegreppet kom på detta vis även att gälla 
vad som kan anses vara ett gott bemötande i vården. Att patienten mår sämre efter än före 
detta möte är ett avsteg från god vård. Det vill säga att förutom det lidande patienten upplevde 
på grund av de besvär de sökte vård för adderades också ett vårdlidande genom att de 
bemöttes med misstro. Patienterna kände sig avvisade och oron och ovissheten för varför de 
mådde konstigt fanns kvar.  

  

Upplevelsen av att vara en anomali förstärktes av att patienterna hade förståelse för att det var 
svårt att ställa en diagnos på det som inte syntes men de efterlyste ändå ett annat 
förhållningssätt från vårdens sida. Kanske kunde det vara möjligt att ge dem bekräftelse på 
det de berättade om sin hälsa trots att det inte vid det tillfället stod helt klart vad det kunde 
vara som drabbat dem? 
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Tema: Den onda cirkeln 
Ett andra tema, utgående från de manifesta kategorierna, kan tolkas som att ha hamnat i en 
ond cirkel. Att uppleva diffusa besvär, att söka sig till vården, att inte få något definitivt 
besked, att märka att besvären klingar av, att leva som vanligt och sedan åter uppleva diffusa 
besvär, kan upplevas som att ha hamnat i en ond cirkel. Informanterna sökte t.ex. för en 
känselstörning. Vid en undersökning kunde inga objektiva tecken på sjukdom hittas. Besvären 
klingade av för att senare återkomma igen. Nya undersökningar gjordes, men inga svar hade 
hittats till informantens frågor om sin hälsa. Informanten upplevde detta som att vara fast i en 
ond cirkel. En av informanterna namngav och gav ett tydligt uttryck för den onda cirkeln: 

Jag menar jag fick åka in akut för jag hade ingen känsel i hela ansiktet, Så får man åka till ett 
sjukhus och så får man sitta med ett EKG, och så är man kärnfrisk och så får man åka hem, 
Det blir ju liksom hela den här onda cirkeln. Den finns där hela tiden. (F) 

 

Under perioden fram till dess att diagnosen MS ställdes upplevde således patienterna att de 
hamnade i en situation som de inte kunde påverka. De diffusa besvären med åtföljande 
vårdkontakter ledde inte vidare, varken till besked om orsaken eller till att en kontakt 
etablerades.  

Den onda cirkeln karakteriserades av vissa transportsträckor. En transportsträcka innebär en 
förflyttning, i denna studie från besvär till diagnos. Det fanns transportsträckor med god hälsa 
i denna cirkel. De informanter som upplevt god hälsa har inte drabbats av depressiva besvär i 
förhistorien till den senare MS-diagnosen. För dessa informanter med mer ”kroppsliga” 
besvär som tex. domningar, pirrningar, vinglighet verkade det lättare att sätta igång och leva 
som vanligt när besvären avklingat. När besvären ännu en gång klingat av då fortsatte man 
med arbete och familj och lät inte det som känts konstigt fortsätta att påverka livsföringen  

Transportsträckorna avbröts då och då av mer uppenbara besvär. Under sådana perioder drog 
sig patienterna ibland för att uppsöka vården, bl.a. av rädsla för att bli avvisad. Patienterna 
hyste farhågor för att deras besvär skulle betraktas som bagateller. Dessa farhågor kunde ge 
upphov till att patienterna kände sig uppgivna och att de undvek att kontakta vårdens 
företrädare. Uppgivenheten kunde också leda till att de försökte att hantera sina diffusa besvär 
på egen hand. Detta gjorde att de fastnade i den onda cirkeln med återkommande besvär men 
utan någon diagnos.  

Den onda cirkel kunde emellertid brytas då patienterna fått sin diagnos. Efter diagnosen 
kunde patienterna förstå sin trötthet och inte längre betrakta sig själva som lata. Innan 
diagnosen hade ställts hade tankar kring konstiga besvär och den annorlunda tröttheten, 
påverkat flera av patienterna i deras självbild. Det kunde vara en bedömning från informanten 
själv eller hur andra såg på en person som var tröttare än vad som ansågs normalt. En 
förklaring i form av en diagnos kunde omgående sudda ut värderande omdömen både inför 
vårdpersonal och inför folk i allmänhet. Att lättnanden över att få ett diagnosbesked om en 
kronisk sjukdom uppvägdes av att slippa kämpa med attityder när upplevelserna av diffusa 
besvär skall förklaras i vården pekar på ett behov av ett mera insiktsfullt bemötande av dessa 
patienter i vården. 

När informanterna får besked om diagnosen bryts således den onda cirkeln som inneburit en 
kamp för att orka med vardagen, en kamp för att försöka förklara sina diffusa besvär så att de 
uppfattades som trovärdiga. Informanterna upplevde också en lättnad över att de slapp 
skuldkänslor för att inte orka som andra och oron för okända dödliga sjukdomar kunde läggas 
åt sidan.  
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Att få diagnosen innebar på detta sätt en positiv upplevelse för informanterna. Genom att det 
de upprepade gånger känt av som trötthet, känselstörningar, yrsel eller annat diffust besvär nu 
fått ett namn, en diagnos upphörde deras egen osäkerhet inför den egna hälsan och inför 
vårdkontakter. Den onda cirkeln var bruten och diagnosen återupprättade patientens 
självkänsla genom att de inte längre behöver känna sig ”lata”, ”inbillningssjuka” eller 
mindervärdig på grund av att de inte orkat lika mycket som andra i jämförbar ålder. 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
En text, i föreliggande studie ordagrant utskrivna intervjuer, kan tolkas på många sätt. Att det 
finns en person man träffat och intervjuat kan ge intryck som mer eller mindre omedvetet 
färgar av sig på den tolkning som görs. Vilka kunskaper och erfarenheter man bär med sig 
från sitt specifika yrkesliv som sjuksköterska kan ge en ”partisk” syn på informanterna. 
Orsaken att intresse väcks för att utforska ett område hänger ihop med en önskan att göra 
något bättre inom det område som väljs som studieobjekt. Denna förförståelse kan som 
Dahlberg (1997) skriver vara både förutsättning och hinder. 

En önskan med föreliggande uppsats är att patienter som söker med diffusa besvär, i det här 
fallet besvär som så småningom leder fram till konstaterandet av diagnosen multipel skleros, 
skall tas på allvar. Det som rör nervsystemet kan inte med automatik förläggas till det 
psykiska området. Därför önskade jag fokusera på att redovisa informanternas tankar, känslor 
och upplevelser och i stor utsträckning använda deras egna citat för att beskriva dessa. 

Genom den kvalitativa forskningsintervju förs en form av samtal där meningen är att få 
beskrivning av den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). En kvalitativ ansats valdes för att 
beskriva och analysera med målet att nå en kunskap som utgick från patienternas livsvärld 
(Morse, 1999). Valet av metod kan ha påverkats av koppling till vad som föreföll mest 
användbart när yrkesidentiteten står närmare sjuksköterskans än den professionelle 
forskarens. För den mera kunskapsteoretiskts invigde kunde kanske en annan metod ha varit 
mera användbar. Det har varit en av utmaningarna med uppsatsen att förhålla sig som forskare 
och där har handledaren varit behjälplig. I mitt reflekterande kring metod ingår tankar om att 
mätbara kvantiteter gynnar vården endast när vi vet vad vi skall mäta. För att få kunskap om 
vad som skall mätas behöver vi veta vad patienten upplever och uppskatta vad patienten själv 
berättar om sin hälsa 

 

Resultatdiskussion 
När man skriver en uppsats krävs ett formellt syfte. Bakom detta ligger den högst informella 
nyfikenheten inför något område man önskar veta mera om. Med föreliggande uppsats är min 
önskan att belysa patienters upplevelser under perioden från besvär till dess då diagnosen 
multipel skleros ställs. Det senaste decenniet har det kommit evidensbaserade behandlingar, 
som om de sätts in tidigt i förloppet bromsar skovfrekvensen och handikapputvecklingen. MS 
drabbar många gånger mitt i livet, omkring 30-års ålder när många är mitt uppe i 
familjebildning och yrkesliv. För den drabbade är en möjlighet till behandling viktig. Att ha 
familj och ett arbete gör en behandling inte bara till en enskild hälsoangelägenhet. En 
behandling som bromsar handikapputveckling och ger ökad livskvalitet för den enskilde kan 
också leda till att familj och samhälle besparas både lidande och pengar. Min tanke blev då att 
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det kunde vara viktigt att försöka förkorta tiden från första symptom till diagnos genom att 
undersöka hur patienterna upplever tiden fram till diagnosbeskedet och på så sätt öka 
kunskapen om dessa människor i vården. 

Erfarenhetsbaserad kunskap 
I ett historiskt perspektiv gjorde man på 1800-talet ingen koppling mellan de sjukliga 
förändringar obducenten Carswell redovisade och de kliniska symptom patienten uppvisade. 
MS förblev en mystisk sjukdom. De diffusa besvär denna sjukdom ger upphov till förefaller 
orsaka problem att göra de rätta antagandena än idag. 

Ett dilemma i föreliggande uppsats har varit kontakten mellan informanten och vården. 
Dilemmat har varit det som Lundman (2006) beskriver kan uppstå när den 
erfarenhetsbaserade kunskapen är olika och inte kan kommuniceras på ett för båda parter 
meningsfullt sätt. Svårigheten för patienten med diffusa upplevelser är inte att med ord 
beskriva vad de känt och upplevt. Domningar, pirrningar, yrsel, trötthet som patienterna 
beskriver överensstämmer väl med symptom från nervsystemet. Trots detta görs ofta 
bedömningen att patienten lider av något psykiskt men utan att för den skull remittera 
patienten vidare till den specialiteten. 

Det som informanterna i ord uttrycker ger inte tillgång till vård. Malterud (2004) skriver att 
det sätt patienten presenterar sina symptom på, dåligt överensstämmer med det medicinska 
språkbruket. När patienten berättar om symptom med oklar lokalisation ( tex. ”känner mig 
dålig lite varstans”), otydliga kännetecken ( ”känner mig inte vidare stark”) eller periodiska 
förlopp ( ”det kan gå upp och ned”) kan det bli till en utmaning för läkaren att finna 
upplysningar som överensstämmer med kursboken. I föreliggande uppsats används uttryck 
som ”konstigt”, ”inte står rätt till”, ”skumt”, ”fel”, ”pirrar” etc., dessa är helt enkelt inte 
gångbara som nycklar till vårdens dörrar. Dessa dörrar förblir i avsaknad av diagnos stängda 
för informanterna. Patienterna är själva medvetna om detta när de söker vård, men blir 
besvikna och frustrerade och känner olust inför att behöva be om hjälp upprepade gånger. Om 
detta skriver Dahlberg (1999) att vårdare vänder den lidande människan ryggen. Det som 
patienten berättar betraktas som ovidkommande detaljer och vårdare strävar efter att finna 
objektiva fynd och diagnoser. I brist på dessa kan patienter bli betraktade som icke trovärdiga 
eller fabulerande. Dahlberg (1999) pekar också på att balansgången mellan möjligheten att ge 
patienter positivt stöd och risken att ta ifrån patienter värdighet och därmed minska den 
livskraft som behövs för hälsoprocessen, i praktiken är hårfin. Enkelt uttryckt bör en patient 
inte få livskraft och livsglädje försämrade av att möta vårdare. 

Bemötande och attityder 
I föreliggande uppsats beskrivs sökandet efter bekräftelse på vad som kan ha orsakat att 
informanterna mått ”konstigt”. Med anledning av att informanterna med sina beskrivningar av 
vad de upplevt inte kan nå bekräftelse i vården hamnade de i en ond cirkel där upprepade 
kontakter med vården för flera av informanterna resulterade i upprepade avvisningar. Den 
onda cirkeln fortgick eftersom patienterna betraktades som en anomali från den måttstock 
som mäter sjukdom och därefter utdelar rätt mängd vård på rätt nivå. Patienten med konstiga 
symptom blev en konstig patient, en anomali. Därmed passade patienten inte in i paradigmet.  
Flera av informanterna i studien insåg att bevisbördan låg på dem att vara trovärdiga som 
patienter om de skulle få tillgång till vård. De försökte anpassa sig genom att i förväg tänka ut 
vad de skulle berätta för att bli trodda. Herregud, hur skall jag förklara detta, funderade en av 
informanterna. En annan funderade på om hon kommer att bli idiotförklarad om hon sökte 
med sina diffusa besvär? Ytterligare en annan informant frågade sig om pirrningar och 
domningar var tillräckligt sjukt för att söka vård? En fjärde informant menade att det inte var 
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någon ide´ att söka med diffusa besvär, det skulle ändå inte vara någon som brydde sig.  Att 
”må konstigt” ledde inte till en diagnos och utan diagnos fanns för informanterna inte någon 
möjlighet att hänvisas utan de blev i stället avvisade. Detta leder till att MS patienten antingen 
behövde drabbas av en akut försämring eller av symptomet opticusneurit (inflammation i 
synnerven) för att få tillgång till professionellt bemötande och den utredning och behandling 
som idag kan erbjudas MS-patienter. 

Vad som framkommit i uppsatsen är att det kan behövas en attitydförändring gentemot 
människor som söker med diffusa besvär. Det fanns en tendens att psykologisera i stället för 
att ta patienterna på orden när de beskrev sina besvär. Detta fördröjde patientens rätt till en 
förklaring av vad som orsakat ohälsan. Dahlberg (1999) skriver att det inom hälso och 
sjukvården finns en osäkerhet inför patienter som söker vård utan att någon typ av 
provtagning kan objektivt visa vad som är felet. Dahlbergs artikel belyser kvinnor med 
fibromyalgi, men den gemensamma nämnare är ”diffusa symptom” varför jag tror att detta 
kan gälla även MS-patienter. 

Föreställningar om MS 
Ett annat möjligt hinder för patienter med MS att nå fram till en diagnos kan vara en 
välmening att inte oroa patienten med misstankar om en kronisk sjukdom som inte är botbar. 
MS är en sjukdom laddad med hotbilder och negativa associationer. I verkligheten har det 
senaste decenniet förändrat situationen radikalt för dem som drabbas idag skriver Winborg 
(2006) själv med diagnosen MS och ansvarig utgivare för en handbok för MS-sjuka. I 
”sjukdom som metafor” skriver Sonntag (1981) att vi alla har ett dubbelt medborgarskap- ett i 
de friskas rike och ett i de sjukas. Vi alla, både patienter och vårdpersonal önskar oss endast 
ett- medborgarskapet i de friskas rike. Diagnosen MS upplevs för många som ett respass till 
det andra riket. MS står ofta som en metafor för rullstolsbunden. Rullstolen ger negativa 
associationer till total hjälplöshet. I en studie av Isaksson och Ahlström (2006) är det detta 
som framkommer när patienterna berättar om sina kunskaper om MS före de fått diagnosen 
MS. De flesta nämner ordet rullstol. Tidigare har man i vården, med tanke på att det inte 
funnits möjligheter till modifierande behandling dröjt med att utfärda detta respass. Kanske 
kan det finnas rester kvar av detta tänkande på olika håll i vården som fördröjer diagnos och 
behandling? Samtidigt är det viktigt att ge en rimlig bild av vad behandling med modifierande 
behandling kan betyda för en patient som får diagnosen MS. Men att sprida kunskap om att 
den faktiskt finns tror jag är ett viktigt steg för att modifiera själva bilden av MS som en 
sjukdom som alltid och tämligen omgående leder till ett liv i rullstol. 

MS-diagnosen som utmaning   
MS diagnosen blir en utmaning för både patient och vårdpersonal. Både på det individuella 
planet och i vården kan det vara besvärligt att tro på de upplevelser människor har av diffusa 
besvär. Frustrationen över detta har för flera personer som fått diagnosen MS lett till att de har 
skrivit självbiografisk litteratur, startat hemsidor eller handböcker i ämnet MS. Louise 
Hofsten (1998) skriver att hon kände sig på samma sätt som några av informanterna i studien, 
”löjlig” när hon sökte sig till akuten med yrsel och känselbortfall. Hofsten (sid. 6) skriver att 
”så sitter man hos läkaren och undrar om besvären kan bero på brustet hjärta?” Det är möjligt 
svarar läkaren.” Så sammanflätade är upplevelserna av vad som hör till själens värk och vad 
som hör till kroppens lidande. Inte patienten, inte läkaren kan till en början skilja dessa åt för 
patienten med diffusa besvär. För att urskilja vad som ger dessa diffusa besvär tror jag att 
öppenhet i diskussionen och gemensamt detektivarbete patient och vårdpersonal tillsammans 
kan vara viktigt för att leda utredning på rätt spår och förkorta tiden från besvär till diagnos. 
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Isaksson (2007) beskriver hur viktigt det är att lotsas till rätt vård via ett patientcitat: ”När 
man väl tagit sig innanför dörrarna till neurologkliniken förstår läkarna genast att symptomen 
som andra läkare tagit för hypokondri egentligen är MS” (sid. 18). 

Att bemöta andra som man önskar sig själv räcker i våra privata liv, men inte i professionella 
möten menar Crona (2006). Ett vänligt sätt, att vara artig och att lyssna är en grund för att 
möta andra människor på ett respektfullt sätt. Som sjuksköterska måste du också kunna 
tillföra en professionell del som gör att du genom att lyssna till patientens berättelse kan ge 
underbyggda råd, pedagogiska förklaringar och ställa rätt frågor som gör det möjligt att 
hänvisa patienten som söker med diffusa besvär till ytterligare instanser eller insatser. Att 
patienten har fått ett läkarbesök utesluter inte att patienten får möjlighet att diskutera med en 
sjuksköterska eller annan yrkeskategori. Tvärtom blir samarbete kring patienterna allt 
viktigare när möjligheterna till inläggning och observation minskat i vården. De kliniska 
kunskaper som tidigare byggdes av observationer på inneliggande patienter behöver nu 
byggas på ett nytt sätt, i dialog med patienten. Vårdpersonal behöver också bedöma och 
reflektera över sina egna insatser för att utvecklas i yrket. Att som sjuksköterska möta 
patienter med diffusa besvär på ett gott sätt, innebär att värna patienternas värdighet och 
självbestämmande. Det innebär att visa förståelse för patienternas förväntningar och behov 
samt försöka skapa trygghet. En betydande del av klagomålen till socialstyrelsen gäller just 
bemötande. Inom vården måste man lära sig respektera den kunskap som patienten själv har. 

Vårdens organisation 
När man söker efter ett svar finner man ofta en fråga. Det gäller även föreliggande uppsats. 
Syftet att belysa tiden från första besvär till diagnos kan anses uppfyllt utifrån informanternas 
syn eller beskrivningar av sina upplevelser av diffusa besvär och hur de upplevt svårigheter 
att förklara dessa besvär i vården så att det uppfattas trovärdigt. Detta verifieras i en studie av 
Isaksson och Ahlström (2006). I deras studie framkom att patienterna hade känt sig sårbara i 
kontakterna med vården under den tid de saknat diagnos. De hade i likhet med flera av 
informanterna i föreliggande studie upplevt att de blivit ovänligt bemötta och upplevt 
kommunikationsproblem i sina kontakter med vården. Informantens språkbruk när de 
beskrivit sina symptom har inte haft genomslag i vården vilket Malterud (2004) tidigare 
uppmärksammat. Smirthwait (2007) verifierar att kvinnor med diffusa besvär kan ha 
svårigheter att få tillgång till vård. I sjukdomen MS natur ligger då att det kan ha förflutit flera 
år ja ibland decennier från första symptom till diagnos. Under denna tid behöver patienten 
bemötas på ett vänligt och stödjande sätt samt känna sig välkommen att återkomma till vården 
med sina frågor och upplevelser. Den fråga som uppkommer är inte liten. Hur organiserar 
man vården så att patienten med diffusa besvär blir respektfullt bemötta och hänvisas i stället 
för avvisas? 

Många påpekar att vården är bra men att vägen dit inte fungerar. Det finns ibland i vården en 
uppfattning att patienter söker vård av rent okynne. Sjukvården bör vara organiserad på ett 
sådant sätt att det inte betraktas som ett misslyckande för kliniker och mottagningar när 
patienter söker och får vård, kunde man läsa på ledarsidan 070411 i Svenska Dagbladet. Det 
finns ingen motsättning mellan en evidensbaserad medicinsk behandling och att i 
omvårdnaden fokusera på patientens erfarenhetsbaserade upplevelse av sin sjukdom. Att med 
intresserade frågor ringa in patientens syn på sin sjukdom och patientens personliga 
förståelse, bedömning och erfarenhet av sin sjukdom är ett sätt att ge patientens 
erfarenhetsbaserade kunskap en central plats (Lundman, 2006). Patienten behöver tid och 
samverkan med vårdpersonal för att komma fram till vad bekymret med diffusa besvär står 
för. Ett förslag är att på samma sätt som patienten kan få remiss till psykolog eller 
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sjukgymnast skulle patienten kunna få remiss till sjuksköterska för att fortlöpande få en 
förståelse för vad som orsakar ohälsa. 

Primärvården har en komplicerad arbetssituation genom att vara första instans där alla sorters 
symptom och problem skall tas om hand. Att känna igen de ibland diffusa, tidiga 
debutsymptomen och remittera patienten till en neurolog är en viktig uppgift för 
distriktsläkaren (Fredriksson, 1999). I ett historiskt perspektiv, utan tekniska hjälpmedel var 
livsberättelsen och sjukhistorien ett underlag som läkaren inte kunde vara utan (Määttä, 
2007). Informanterna i studien ovan fick närmast uppleva att det de berättade stod i vägen för 
att få tillgång till vård så länge det inte kunde bekräftas med objektiva provsvar. Det föreföll 
som att vanan, konsten att extrahera det meningsbärande och för tillståndet väsentliga ur 
patientens berättelse inte längre existerade som metod i vården.  Tidigare gav patientens 
beskrivning underlaget för diagnosen. Läkaren var den som tydde tecknen, tolkade och kunde 
förstå vad lekmannen var för okunnig att bedöma. Läkarens undersökningar t.ex. perkussion 
och auskultation blev viktiga för att ställa diagnosen (Määttä, 2007). Läkaren är fortfarande 
den som fördelar sjukroller genom att både faktiskt och begreppsmässigt avgränsa sjuka från 
friska. Oftast är det genom diagnosen som läkaren på detta sätt medlar mellan samhället och 
individen. Diagnosen får på detta sätt större betydelse än vad man vanligen tänker sig. 
Avsaknad av diagnos leder i stället till en värdering som kan innebära att patienten från 
medicinskt håll inte bedöms vara i behov av någon hjälp från omgivningen. Det är vad flera 
av informanterna i föreliggande studie fått erfara. Patienten upplever sig sjuk men kan inte få 
något gehör för sitt lidande genom att inte läkaren objektivt kan konstatera patologi och det 
blir svårt för den sjuke att få bekräftelse på sin sjukdomsupplevelse (Sachs, 1996; Määttä, 
2007). 

Med dagens och framtidens sjukvårdsteknik har patientens livsberättelse fått allt mindre 
betydelse. Har detta påverkat vårdens sätt att värdera patientens upplevelser? Håller 
läkekonsten på att urvattnas om endast det tekniskt verifierbara spelar roll när diagnoser 
ställs? Vad händer med patienten när inte den egna kunskapen värderas, när läkarens 
bedömning sätts ur spel av regelverk i samhället som kräver tekniska bevis för diagnos? Kan 
en bedömning utan patientens upplevelse bli fullständig? Inte ur ett patientperspektiv och inte 
ur ett omvårdnadsperspektiv är några av svaren på dessa frågor. 

 

Slutsatser 
Kunskapen om MS hos allmänheten och inom vården behöver uppdateras. Optiker kan också 
vara föremål för ökad information, då 20 % av patienterna insjuknar med en 
synnervsinflammation. Diffusa besvär kan inte med automatik förläggas till det psykiatriska 
fältet. Patienten utan diagnos hamnar i en ond cirkel där vården förnekar patientens 
upplevelser, detta fördröjer utredningen och patientens egen kunskap om sin hälsa negligeras. 
Kunskapsstyrd vård måste integrera de kunskaper patienten själv har om sin hälsa. I vårdens 
möten med patienter med diffusa besvär måste den erfarenhetsbaserade kunskapen, som 
patienten själv innehar om sin hälsa, respekteras. Patienten med diffusa besvär måste kunna 
hänvisas, inte avvisas. Möjligheten till observation av inneliggande patienter har minskat, 
observationen skulle kunna ersättas av en dialog med en fast kontakt t.ex. en 
sjuksköterskemottagning. En bredare kunskap om de upplevelser MS- patienterna har under 
den tid sjukdomen utvecklas skulle kunna leda till ett snabbare och korrektare 
omhändertagande i vården. Patienten skulle också besparas det vårdlidande som det innebär 
att inte bli behandlad som trovärdig. 
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Idag finns evidens för att en tidigt insatt behandling minskar skoven och fördröjer 
handikapputvecklingen för patienter med MS, därför är det viktigt att patienten får sin diagnos 
så tidigt som möjligt. Patienter som söker med diffusa besvär kan inte betraktas som en 
anomali i vården. Diffusa besvär är vanligt förekommande bl.a. vid flera neurologiska och 
reumatiska sjukdomar. En kontakt med en sjuksköterskeledd mottagning kan vara ett sätt för 
patienten utan medicinsk diagnos att få en omvårdande kontakt som hjälper patienten med 
tolkningen av sina upplevelser och vart patienten ytterligare kan vända sig. En fortsättning på 
föreliggande uppsats skulle kunna vara att ytterligare belysa hur bilden ser ut vid mäns 
respektive kvinnors insjuknande i MS och hur det inverkar vid utredning, bemötande, när 
diagnosen ställs och hur patienterna upplever denna tid. 
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Bil.1 

 

 

 

 

Ian W. McDonald, 2001 
(baserat på Barkhof, 1997 och Tintoré, 2000)

 

I Dissemination i rum (utbredning)
Tre av följande fyra kriterier måste uppfyllas 
Det finns:> 

1. Minst en (>=1) Gd-kontrastuppladdande lesion eller minimum nio (>=9) T2-viktade, 
högsignalerande lesioner om kontrastuppladdande lesioner saknas. 

2. Minst en (>=1) infratentoriell lesion. 
3. Minst en (>=1) juxtakortikal lesion dvs involverande subkortikal u-fibrer.> 
4. Minst tre (>=3) perventrikulära lesioner. 

II Dissemination i tiden
1. Minst en Gd-kontrastuppladdande lesion måste visa på MRI utfört minst 3 månader 

efter klinisk attack 
(om lesionen ej är skylldig till attackens symptom). 

2. Om MRI inte visar Gd-uppladdning 3 månder efter klinisk attack, måste ny MRI 
(helst efter c:a 3 månader) uppvisa minst en nytillkommen Gd-kontrastuppladdande 
lesion, eller minst 
en ny T2-viktad högsignalerande lesion.  

Not: En ryggmärgslesion kan ersätta en hjärnlesion. 
Ref: Barkhof et al (Brian, 1997) och Tintoré et al (Am J Neuroradiology, 2000).  
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Bil.2 

Patientinformation och samtycke 
Hur tänker och upplever patienter med multipel skleros under den period då de har 
symptom men ingen diagnos? Magisteruppsats i vårdvetenskap 
 
Bakgrund 
Det är känt att symptomen på MS ibland kan ha uppträtt under lång tid innan diagnosen ställs 
definitivt. För att kunna belysa denna period är det viktigt att patienterna själva får berätta om 
sina upplevelser. Det skulle kunna förbättra kunskaperna om hur vården tar till vara 
patienternas egen kunskap om sin hälsa 
 
Syfte 
Mitt namn är Vera Nikumaa och jag arbetar som sjuksköterska på SÄS Skene inom allmän 
Medicin och specialistmottagningen i Neurologi. Anledningen till att jag kontaktar dig är att 
jag skriver en magisteruppsats i vårdvetenskap. Ditt namn har jag fått fram genom att jag 
arbetar med att registrera patienter i Svenska MS registret. 
Att delta i studien innebär att jag kommer att genomföra ett samtal med dig om dina tankar, 
känslor och upplevelser kring din hälsa och ditt vardagsliv under tiden före du fick diagnosen 
MS. Du får också gärna berätta om vilka kontakter du haft med vården. Samtalet hålls på den 
plats som du själv föredrar och spelas in med hjälp av diktafon. Samtalet beräknas ta ca 45 
minuter. 
 
Fördelar/risker med att delta i studien 
När det inspelade samtalet skrivs ut tas alla uppgifter som kan identifiera dig bort. Ingen 
obehörig kommer att få tillgång till materialet. Hanteringen av dina uppgifter regleras enligt  
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).När jag inte arbetar aktivt med de inspelade banden 
kommer de att förvaras i låst utrymme på medicinmott, SÄS Skene. Informationen kommer 
att analyseras och resultaten presenteras i den färdiga uppsatsen. Vid presentationen kommer 
materialet att presenteras avidentifierat. 
 
Deltagande 
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst ändra ditt samtycke till att deltaga eller 
att din intervju får användas. Du behöver inte ange något skäl. Om du beslutar dig för att 
deltaga ber jag att du signerar i slutet på denna information. 
 
Ansvariga och ytterligare information 
Min adress: Vera Nikumaa, med mott, SÄS Skene 
                    Varbergsvägen 50 
                    511 81 Skene            
                    0320-779328          
Min handledare: Sylvia Mättä 
                           Forskningsledare 
                           Samaritvägen 11, Plan 3 
                           501 82  Borås sjukhus 
                           033-6163242 
Samtycke…………………………………………………………………………………… 
              
   Ort och datum                                   underskrift       
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