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Sammanfattning    

Att diagnoseras med en långvarig sjukdom leder till många förändringar som ofta är 

ofrivilliga. Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom som medför både psykiska och 

fysiska förändringar som påverkar individens livsvärld. Faktorer som har störst 

påverkan på individens livsvärld är sjuklig trötthet, nedsatt rörlighet, smärta samt 

samlevnads- och eliminationsproblematik. Syftet med denna studie var att beskriva ur 

ett patientperspektiv hur individer med MS upplever att sjukdomen påverkar deras 

livsvärld Studien har baserats på en litteraturstudie där 13 artiklar samt ett flertal böcker 

har analyserats. Som metod valdes en litteraturstudie med granskning av kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Sjukdomens symtom visade sig ha en betydlig påverkan på det 

dagliga livet och upplevelsen är högst individuell. Resultatet av denna studie är 

användbart inom sjukvården och allmänheten. Ökad kunskap i detta område kan leda till 

bättre omvårdnad samt ökad förståelse för individer med MS.   
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INLEDNING 

Multipel Skleros (MS) är en sjukdom som innebär både fysiska och psykiska 

påfrestningar. I samband med diagnosen kan det uppkomma olika tankar kring 

sjukdomsförloppet. Det kan vara tankar kring olika behandlingsformer och vilka 

kroppsliga funktioner som kommer att påverkas. Även funderingar kring hur vardagen 

kommer att se ut framöver.  

  

I yrkesrollen som sjuksköterskor kommer vi att möta individer som drabbats av MS. I 

denna studie vill vi därför belysa den problematik som sjukdomen och dess symtom ger 

på individens livsvärld. Vi har båda erfarenheter av att möta patienter med diagnosen 

MS och noterade svårigheter att förstå hur sjuksköterskan på bästa sätt kan hjälpa denna 

patientkategori.  

 

Denna studie strävar efter att nå ökade kunskaper samt förståelse för hur individer med 

MS upplever att sjukdomen påverkar deras livsvärld. Denna litteraturstudie kommer 

därför att utgå från ett patientperspektiv.  

 

BAKGRUND 

Sjukdomen Multipel Skleros 

Multipel Skleros (MS) är en kronisk sjukdom som drabbar nervceller i det centrala 

nervsystemet (CNS) som består av hjärnan och ryggmärgen. Ordet multipel skleros 

betyder "många ärr" och syftar på att det bildas ärr på flera olika ställen i CNS relaterat 

till inflammatoriska härdar så kallade plack (För dig som lever med MS, 2015). MS är 

en autoimmun sjukdom, vilket innebär att kroppens egna immunförsvar angriper 

kroppens egna celler. Inflammationer hos nervcellerna medför att nervimpulserna 

hämmas eller uteblir och det kan ta dagar eller veckor innan inflammationen dämpas 

och nervfibrerna återfår sin förmåga (Fagius, Andersen, Hillert, Olsson & Sandberg 

2007, ss. 23-24).  

 

Fagius et al. (2007, s. 25) skriver att det är när impulsledningen blockeras som 

symtomen visar sig. Om exempelvis signalen från hudens känselorgan inte når hjärnan 

leder det till att känselnedsättningar uppstår. Om signalen från hjärnan inte når fram till 

en muskelgrupp leder det till att musklerna inte aktiveras på normalt sätt och det uppstår 

förlamning. 

 

Symtomen inkluderar sjuklig trötthet, motorisk svaghet, värmekänslighet, nedsatt 

rörlighet, onormal gångmekanik, nedsatt balans samt kognitiv och autonom 

dysfunktion. Dessa symtom minskar kognitiva och fysiska funktionsförmågor hos 

individen samt ökar den dagliga risken för att vara inaktiv (Borkoles, Nicholls, Bell, 

Butterly & Polman 2008, s. 428).  

 

Symtom 

Multipel skleros (MS) är en av den vanligaste neurologiska sjukdomen bland unga och 

medelålders vuxna (Paltamaa, Sarasoja, Wikström & Mälkiä 2006, s. 38). Hos en 
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individ med MS kan symtomen variera mycket och är omöjliga att förutsäga i relation 

till prognosen. Symtomen varierar även kraftigt från individ till individ (Coenen, 

Basedow-Rajwich, König, Kesselring & Cieza 2011, s. 292). De initiala symtomen 

uppkommer vid tidig vuxen ålder, vanligtvis mellan tjugo- och femtioårsålder. 

Symtomen som upplevs av individer med MS varierar avsevärt beroende på vart och 

hur stor skadorna är i CNS. Skador på frontal- och parietalloben resulterar exempelvis 

ofta i kognitiva och emotionella effekter, medan skador i storhjärnan, hjärnstammen och 

ryggmärgen tenderar att orsaka problem i samband med fysisk funktion i extremiteterna 

(Bishop & Rumrill 2015, s. 727).  

 

Trots den variation i symtom som finns bland individer med MS är några symtom mer 

frekventa än andra. De mest frekventa symtomen är den sjukliga tröttheten, kronisk 

smärta, rörlighetsproblematik, nedsatt rörlighet, försvagad styrka och koordination, 

dysfunktion gällande elimination samt sexuelldysfunktion. Omkring 92 procent av 

individer med MS upplever den sjukliga tröttheten som det mest utmärkande symtomet 

(Bishop & Rumrill 2015, s. 727). 

 

Sjuklig trötthet är det vanligaste symtomet vid MS och tidigare forskning har visat att 

studiedeltagarna anser detta symtom som det viktigaste då den har en stor begränsande 

effekt på deras vardag (Mollaoglu & Ustun 2008, s. 1231).  En annan studie beskriver 

hur majoriteten av individer diagnostiserade med MS lider av sjuklig trötthet och att den 

ofta är närvarande vid eller nära tidpunkten för sjukdomens början och kvarstår under 

hela förloppet. Upplevelsen av den sjukliga tröttheten bland individer med MS 

rapporteras som ett av det mest handikappande och nedslående symtom (Flensner, Ek & 

Söderhamn 2003, ss. 707-708).  

 

Den sjukliga tröttheten har främst en karaktär av mental trötthet eller brist på energi vid 

vila som ökar vid mental eller fysisk ansträngning. Tröttheten kan också bero på andra 

orsaker som exempelvis kronisk värk och sömnstörning relaterat till depression eller 

spasticitet (Hillert & Lycke 2012, s. 389). 

 

En annan stor konsekvens som MS medför är försämrad mobilitet. Många symtom är en 

bidragande faktor till försämrad mobilitet som exempelvis sjuklig trötthet, försämrad 

balans, svaghet, smärta, nedsatt koordinationsförmåga samt skakningar (Finlayson & 

Van Denend 2003, ss.1168- 1169). Muskelstelhet är också ett annat vanligt symtom 

som begränsar den drabbade genom att den ger problem vid exempelvis promenader på 

grund av bland annat släpande fötter och haltande. När en individ vill utföra en rörelse 

sker ett sammarbete mellan det centrala nervsystemet och skelettet. Lillhjärnan 

korrigerar sedan informationen vilket resulterar i finare rörelser. Vid MS fungerar inte 

alltid detta sammarbete eftersom vägarna mellan hjärnan, ryggmärgen och musklerna är 

skadade (Leva med MS, 2016).  

 

Ett annat stort problem för individer med MS är smärta. Heckman-Stone och Stone 

(2001 s. 205) undersökte i sin studie olika smärthanteringstekniker samt grad av smärta 

hos individer med MS. I denna studie beskrivs hur smärtan förekommer i hela kroppen 

och är relaterad till förstörda nervtrådar, svaghet, spasticitet och bristfällig koordination. 

Vidare rapporterades att 90 procent av deltagarna har upplevt en viss grad av smärta. På 
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en skala från 1-10, där 1 stod för ingen smärta och 10 stod för den värsta tänkbara 

smärtan, låg medelvärdet på 4,6.  

 

Det är vanligt med både nociceptiv och neurogen smärta. Neurogen smärta vid MS kan 

exempelvis vara trigeminusneuralgi vilket innebär intensiva, huggande eller blixtrande 

smärtor i ansiktet som varar alltifrån sekunder till en halv minut. Trigeminusneuralgi 

utlöses av ansiktstvätt, tandborstning, rakning, tal, tuggning eller sväljning. En annan 

mer vanlig form av neurogen smärta är ihållande, dov, molande, brännande eller 

svårbeskrivbar smärta som kan uppträda efter många olika organiska skador i 

nervsystemet. Nociceptiv smärta som muskelsamandragningar i benen relaterat till 

spasticiteten är också en vanligt förekommande och väldigt plågsam typ av smärta vid 

MS (Hillert & Lycke 2003, ss.387 & 476).  

  

Tarm- och blåsstörningar är ett vanligt symtom vid MS. Fagius et al. (2007 ss. 30-31) 

menar att det vanligtvis handlar om en överaktiv blåsa. Detta är ett besvärande symtom 

som innebär att blåsan måste tömmas oftare, att det kan bli bråttom och att det kan bli 

svårt att hålla tätt. Detta kan i sin tur leda till att blåsan tömmer sig spontant och 

individen kissar på sig. En mindre vanlig variation är att det blir svårt att tömma hela 

blåsan, vilket leder till resurin, det vill säga att en del urin stannar kvar i blåsan. Detta 

resulterar på lång sikt till slitage på blåsan samt ökad risk för urinvägsinfektion. Hillert 

och Lycke (2012, s. 396) menar att det också är vanligt med kronisk obstipation, vilket 

kan förvärras av nedsatt intag av vätska. 

 

Fagius et al. (2007 s. 31) fortsätter med att sexuell dysfunktion är ett annat vanligt 

symtom som bör tas på allvar då det finns behandling som kan hjälpa. För att kunna 

genomföra samlag är förutsättningarna att mannen har erektion och kvinnan får en ökad 

fuktighet i slidan, dessa funktioner styrs av nervbanor. Hos individer med MS är dessa 

funktioner nedsatta vilket leder till ett försämrat sexliv som kan resultera i en försämrad 

livskvalité. Sexlivet kan även påverkas genom att diagnostiseringen av sjukdomen kan 

leda till nedstämdhet hos individen. 

 

Behandling 

Multipel skleros (MS) är en obotlig sjukdom vars behandling innebär 

sjukdomsmodifiering, hantering av återfall samt hantering av pågående symtom. Dessa 

terapier har till syfte att hämma det immunologiska angreppet på CNS och utövar effekt 

under den fas av sjukdomen där inflammatorisk aktivitet dominerar (Hillert & Lycke 

2012, s.392).  

 

Det finns inte några effektiva läkemedel, dock finns det bromsmedicin samt annan 

effektiv icke-farmakologisk behandling som exempelvis regelbunden rehabilitering. 

Bromsmedicinerna fungerar genom att hämma effekten på immunförsvaret, vilket gör 

att individen i bästa fall kan fortsätta sitt dagliga liv trots sin sjukdom (Hillert & Lycke 

2012, s. 392). 
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Farmakologisk behandling 

Interferon- beta är ett exempel på en bromsmedicin som visat sig dämpa 

sjukdomsaktiviteten vid MS. Studier har visat att behandlingen ger en minskning av 

skovintervallen med cirka 30 procent, men även minskad funktionsnedsättning efter 

skov. Det finns andra läkemedel som Natalizumab, Fingolimod som är effektivare men 

medför även större risker.  Natalizumab minskar skovintervallen med 70 procent och 

minskar funktionsnedsättningen med 45 procent efter skov. Fingolimod har i 

jämnföresle med Interferon- beta en kraftigare reducering av sjukdomsaktiviteten och 

minskar skovintervallen med 55 procent (Fredrikson 2014). 

 

Livsvärld 

Filosofen Edmond Husserl lanserade fenomenologin och var den första med att rikta 

uppmärksamheten mot människans upplevelsevärld. I detta sammanhang använde han 

sig av begreppet livsvärld. Fenomenologin intresserar sig för det som omedelbart visar 

sig för medvetandet och får betydelse, mening eller värde genom medvetandets 

förhållningssätt till objektet (Birkler 2007, ss. 31-32).  Det kan utifrån oss exemplifieras 

enligt följande att en blå blomma kan upplevas av en person som en vacker blomma, 

kanske till och med påminner den om ett barndomsminne, medan samma blomma 

upplevs av en annan person som en blå blomma och inget märkvärdigt med det.  

 

Livsvärlden är enligt Wiklund (2003, s. 40) den verklighet som vi lever i, inte den 

fysiska verkligheten utan verkligheten så som vi upplever den genom våra kroppar. Det 

vill säga världen så som vi lever den. Varje människa upplever det vi möter i världen på 

ett unikt sätt. Enligt Birkler (2007, ss. 31-32) sker inga frågesättningar eller reflektioner 

i livsvärlden utan den tas för given. Livsvärlden är inte varaktig utan den förändras hela 

tiden. Det enda som är beständigt i livsvärlden är dess intentionalitet, dvs. medvetandets 

riktning, att var och en alltid är medveten om något. Det är dock inte bara synfältet som 

utgör livsvärlden utan även din existens kan förändra din livsvärld. Världen uppfattas 

alltså annorlunda beroende på om man är gammal eller ung, frisk eller sjuk och så 

vidare. Ett återbesök till ett barndomsställe med barndomsminnen upplevs exempelvis 

på ett helt annorlunda sätt vid vuxen ålder (Birkler 2007, ss. 31-33). Människan 

upplever livsvärlden genom den levda kroppen som ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

förstås som bärare av människans livshistoria, mening och självbild. I vår kropp lever 

våra känslor och vårt medel för kontakt med världen (Wiklund 2003, s. 47). Kroppen är 

således mer än bara vår fysiska gestalt vilket innebär att vårdaren som sköter en sjuk 

eller skadad kropp bör se mer än bara skadan.  

 

Hälsa och välbefinnande 

 

Hälsa är ett begrepp som används för att beskriva en känsla av inre balans och en känsla 

av jämvikt i förhållande till andra människor och livet. Det är viktigt att förstå att hälsa 

inte innebär samma för varje människa utan är en subjektiv upplevelse. Hälsan kan 

exempelvis påverkas negativt genom att en individ drabbas av en obotlig sjukdom 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 49).  

 



 5 

Hälsa är ett begrepp som har många betydelser och olika djup. Hälsa betyder inte endast 

frånvaro av sjukdom (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, s.18). 

Hälsa är ett begrepp som inte går att definiera entydigt utan är ett begrepp med många 

tillämpningar. Ur ett biomedicinskt perspektiv innebär hälsa motsatsen till sjukdom där 

medicinens huvuduppgift är att försöka återställa hälsa genom att lindra eller bota 

sjukdomar. Det humanistiska perspektivet definierar hälsa som en process och inte som 

något tillstånd och människan har möjlighet att själv avgöra vad hälsa innebär. Detta 

innebär att upplevelsen av hälsa kan höra ihop med en individs situation och mål i livet. 

Om en individ är begränsad att nå sina mål i livet innebär det alltså någon form av 

ohälsa (Nordström Torpenberg 2008, ss.6-7). 

 

En diagnos är en faktor kan ge ökade svårigheter för den drabbade att uppleva hälsa. 

Med rätt resurser, som exempelvis utbildad vårdpersonal och anhöriga kan en individ 

som drabbats av en sjukdom ändå uppleva hälsa och välbefinnande. Resurser innefattar 

allt som en individ har tillgång till för att hantera ohälsa och för att kunna uppleva hälsa 

(Wiklund 2010, ss.80 & 88). 
 

Hälsa kan enligt Dahlberg och Segesten (2010 ss.48-49) tolkas som friskhet, sundhet 

och välbefinnande där friskheten är den komponent som står för god fysik, det vill säga 

att vår kropp fungerar som den ska. Sundhet beskrivs som den komponent där individen 

är orienterad till tid och rum, samt lever ett hälsosamt liv. Välbefinnande är en känsla 

som utgår från individens livsvärld och är samtidigt en subjektiv upplevelse.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Utifrån ett livsvärldsperspektiv möter varje individ världen ur ett subjektivt 

förhållningssätt. Att leva med Multipel skleros (MS), en sjukdom som förändrar 

livsvärlden, beskrivs som en kamp att behålla kontrollen och att vara fånge i sin egen 

kropp. I takt med att sjukdomen går framåt kan det bli svårt för patienten, anhöriga och 

närstående att hitta sina nya roller utifrån de förändrade omständigheterna.  

 

Enligt livsvärldsperspektivet möter människan världen genom sina kroppar. Vid MS 

förändras den levda kroppen och individen kan känna sig främmande. Den sjuke kan 

exempelvis finna sig i en situation där hjälp från andra är nödvändig, men svår att fråga 

om. Hälsa och välbefinnande upplevs olika för olika människor. Hälsa innebär inte 

endast frånvaro av sjukdom utan kan exempelvis innebär att kunna gå i trappor, något 

som man tidigare inte uppskattat på samma sätt.  

  

Att bli bemött annorlunda på grund av funktionsnedsättningar är inte ovanligt och leder 

till att den drabbade känner sig kränkt, arg eller frustrerad. Genom att få en ökad 

förståelse för varje individs unika upplevelse och erfarenhet genom att beakta 

livsvärlden kan sjukvårdspersonal samt allmänheten bemöta och hjälpa den sjuke bättre.  

  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att utifrån ett patientperspektiv beskriva hur individer med 

MS upplever att sjukdomen påverkar deras livsvärld. 
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METOD 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie som enligt Axelsson (2012, ss. 203-204) 

innebär att den baseras på primärkällor publicerade som vetenskapliga artiklar eller 

rapporter. En systematisk litteraturstudie definieras av att valet av texter utförs 

systematiskt samt att metoden är tydligt beskriven. Den ska även innehålla en tydlig 

frågeställning, beskrivande sökstrategi för identifieringen av artiklarna samt på vilka 

grunder artiklarna har inkluderats respektive exkluderats. Ytterliggare en analys av de 

ingående artiklarnas resultat bör ingå i studien.  

 

Till denna studie har författarna använt sig av både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Detta anser Axelsson (2012, s. 204) vara till en fördel inom hälsoområdet då det utgör 

en möjlighet att studera problem ur olika vinklar vilket ger en bättre möjlighet att förstå 

verkligheten.    

 

Urval 

Urvalet av studier har begränsats till publicerade vetenskapliga artiklar mellan år 2000-

2016. Förutom att artiklarna skulle vara vetenskapliga var de även tvungen att vara 

tillgängliga med fulltext, skrivna på antingen svenska eller engelska samt relevanta för 

syftet. Val av artiklar genomfördes med observation av titel samt granskning av 

abstrakt. De valda artiklarna granskades noggrant ett flertal gånger av författarna för att 

få en ökad förståelse av innehållet. 15 artiklar inkluderades i studiens resultat och 

analyserades samt sammanställdes i en tabell, se bifogad bilaga, för att få en tydlig 

överblick över studiens syfte och resultat.  

    

Datainsamling 

Till denna studie har vetenskapliga artiklar inhämtats via databaserna Cinahl, Pubmed 

och Summon. Enligt Axelsson (2012, ss. 208) är databasen Cinahl ett bra förstahandsval 

då den är inriktade på medicin, vård och omsorg. Även databasen Pubmed är ett bra 

alternativ då denna databas är inriktad på medicin, odontologi och omvårdnad. Axelsson 

(2012, ss. 208-209) hänvisar även till en fritextsökning (pilotsökning) som möjliggör 

precision inom sökningen och ger även information om det finns vetenskapliga 

publikationer inom det aktuella området (Axelsson 2012, ss. 208-209). 

 

Artikelsökningen till denna studie inleddes med en pilotsökning med sökordet ”Multiple 

sclerosis” vilket resulterade i ett brett urval. Författarna valde därefter att kombinera 

detta sökord med ett flertal andra sökord relaterat till studiens kategorier vilka redovisas 

i tabell 1. I tabell 1 framgår även det totala antalet träffar på sökningarna. Efter en snabb 

genomgång av sökresultaten fann författarna många artiklar som inte var relevanta till 

studiens syfte. Författarna valde då att precisera sig med sökord efter studiens 

arbetskategorier, exempelvis ”fatigue”, ”pain” och ”mobility” kombinerat med andra 

sökord (se tabell 1). Vid sökning användes termen AND för att ytterligare precisera 

sökningen samt kombinera olika sökord. Vid sökningar med högt antal träffar valde 

författarna att göra en avgränsning genom att ändra sökorden samt ändra 
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publikationsdatumet till mellan åren 2000-2016, för att på så sätt göra sökningen mer 

specifik och med mindre antal träffar.   

 

En artikelsökning bör vara så avgränsad att författarna har möjlighet att gå igenom alla 

abstract (Axelsson 2012, s. 210). När sökresultaten blev för många valde författarna att 

dela upp materialet och läsa igenom de abstract som fanns tillgängliga för att på så sätt 

spara tid. Alla Abstrakt till sökresultaten i tabell 1 lästes igenom och sammanlagt valdes 

femton artiklar ut för att ingå i studien.  

 

Tabell 1: Artikelsökning  

Databas Sökord Träffar Valda artiklar 

Pubmed  Multiple sclerosis, 

sexual problems, 

bladder problems 

32 1 

Cinahl  Multiple sclerosis, 

fatigue, in relation  to 

health 

15 

 

1 

Cinahl Multiple sclerosis, lived 

experience, fatigue 

3 1 

Cinahl Multiple sclerosis, 

fatigue, patient 

perspective 

19 0 

Cinahl Multiple sclerosis, 

fatigue, life world 

1 0 

Cinahl Multiple sclerosis,  

fatigue, in relation  to 

patient perspective 

3 1 

Cinahl Multiple sclerosis 

patient s, fatigue, 

experiences  

38 1 

Cinahl Multiple sclerosis, loss 

of mobility  

10 1 

Cinahl Multiple sclerosis, 

disability, patient 

perspective 

25 1 

Cinahl Multiple sclerosis, 

sexuality, experience 

15 1 
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Pubmed Multiple sclerosis, 

disabilities, quality of 

life 

79 1 

Cinahl  Multiple sclerosis 

patients, quality of  life, 

qualitative study  

25 1 

Cinahl Multipel sclerosis, 

experiences, life 

changes 

48 1 

Cinahl Multipel sclerosis, pain, 

depression, sleep  

17 1  

Pubmed Multiple sclerosis, 

chronic pain, 

experiences 

7 1 

Cinahl  Multiple sclerosis, 

chronic pain, 

experiences 

19 1  

Cinahl Multipel sclerosis,  loss 

of mobility, change 

4 1 

 

Dataanalys 

En kvalitativ studie har som syfte att skapa ett resultat med ökad förståelse för en person 

och dennes livssituation som utgår från patientens upplevelser, erfarenheter, 

förväntningar och behov (Segesten 2012 s. 99). Enligt Andersen och Gamdrup (1994, 

ss. 70-71) har en kvalitativ studie utgångspunkt i att varje fenomen består av unika 

kombinationer av egenskaper och att det därför inte går att mäta eller väga det som vid 

en kvantitativ studie. 

 

Det är viktigt att hitta en bra struktur i resultatet då det underlättar för läsaren att se 

helheten (Axelsson 2012, s. 212). Analyseringen av studiens material gick till på det sätt 

att materialet lästes först en gång för att få en inblick i innehållet. Därefter läste 

författarna materialet ytterligare en gång och i samband med detta strök författarna 

under användbart material med överstrykningspenna och därefter skedde en diskussion 

författarna sinsemellan huruvida det funna materialet var användbart. Författarna har 

efter analysering av materialet valt att använda sig av sex arbetskategorier för att få en 

tydlig struktur som ändrades med tiden. Efter skapandet av arbetskategorier 

underlättades insamlingen samt analyseringen av data som inkluderades i studiens 

resultat. Arbetskategorierna formades efterhand till slutgiltiga kategorier efter att 

resultatet var skrivet.  

 

En tabell över artiklarna kan vara till hjälp i analysarbetet av innehållet i en 

litteraturstudie (Axelsson 2012, ss. 212-213). Författarna har sammanställt artiklarna i 

tabellform där innehållet blir tydliggjort och bifogas som en bilaga till studien.  
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RESULTAT 

Resultatet belyser att det finns många symtom som påverkar det dagliga livet negativt 

hos individer med multipel skleros (MS). Det sker många ofrivilliga förändringar som 

resulterar i en förändrad livsvärld samt en förändrad syn på hälsa.  Resultatet i denna 

studie kommer att presenteras genom följande kategorier; upplevelsen av att ha multipel 

skleros, att bevara sin autonomi, att lära sig leva med en förändrad livsvärld, att vara 

sjukligt trött, att sjukdomen sätter gränser för mobilitet, smärta och dess påverkan på 

livskvalitet, att kroppen sätter gränser för relationer och samliv.  

 

Upplevelsen av att ha Multipel Skleros 

När en individ diagnoseras med en långvarig sjukdom är det mycket som förändras. Det 

blir en livsomställning som innebär att ens livsvärld förändras. Det handlar i många fall 

om oväntade och oönskade förändringar (Kneck 2013, ss. 20-21 ). 

 

I en studie där den levda upplevelsen hos individer med multipel skleros (MS) 

undersöktes beskriver deltagarna hur dramatiskt deras livsvärld förändrades efter 

diagnostisering av MS. Sjukdomen bidrar med svårigheter som en individ utan 

sjukdomen aldrig kan tänka sig. En av de utmaningar som dessa individer uttryckte att 

de upplevde var att ingen förstår de när de försöker att förklara om deras symtom. En 

annan utmaning som dessa individer har utsatts för är att de blivit fel diagnostiserade 

med ett flertal andra diagnoser. Det var allt från hjärntumör till fibromyalgi ( Courts, 

Buchanan & Werstlein 2004, ss.43-44).  

 

Majoriteten av deltagarna har någon gång i kontakt med sjukvården fått höra att det inte 

är något fel på dem, utan att det sitter i deras huvuden. Att ständigt bli ignorerad och 

inte bli tagen på allvar skapade ilska, ledsamhet, frustation samt smärta. En deltagare 

uttryckte att känslan av att inte bli tagen på allvar, feldiagnoseringen samt de nedlåtande 

kommentarerna ledde till nedstämhet, desperation samt depression ( Courts, Buchanan 

& Werstlein 2004, ss.43-44).  

 

Flera av deltagarna uttryckte vetskapen om att det inte fanns någon riktig lösning på 

deras problem. Det enda individerna önskade var att någon professionell tog sig tid att 

sätta sig ner och lyssna på vad som bekymrar individerna, det vill säga att bli sedd och 

att bli tagen på allvar (Courts, Buchanan & Werstlein 2004, s.44).  

 

I en annan studie där effekten av MS-relaterat funktionshinder på livskvaliteten 

undersöktes visade resultatet hur särskilt begränsningar i de dagliga aktiviteterna 

påverkar den sociala funktionen, mentala hälsan och den fysiska funktionen (Wynia, 

Middel, Dijk, Keyser & Reijneveld 2008, ss. 4-6).     

   

Att bevara sin autonomi i en förändrad livsvärld 

Att få en diagnos kan i många fall leda till rädsla för döden och oro över att inte längre 

ha kontroll över sitt liv. Att vara sjuk skapar också svårigheter att ens tänka på hälsa. 

Med goda hälsoresurser som sjukvårdspersonal kan individen dock ändå uppleva hälsa 
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och välbefinnande. Resurser kan också bestå av anhöriga, vänner eller resurser inom 

patienten själv (Kneck 2013, ss. 20-21).  

 

Att kunna påverka sitt liv och bevara sin autonomi visade sig i en studie, där 

livskvaliteten och påverkande livsaspekter undersöktes, vara viktigt för att kunna 

utveckla en god livskvalitet hos individer med MS. Det kunde handla om små eller stora 

beslut som att bland annat flytta till boende. En deltagare uttryckte att den psykiska 

påfrestningen kunde medföra att man bli svag och nedtryckt. För att kunna bevara sin 

autonomi, självrespekt samt själv bestämma vad man vill göra var man tvungen att vara 

stark och så stå upp för sig själv (Somerset, Sharp & Campbell 2002, ss. 154-155).  

 

Att kunna sammanfläta sjukdomens konsekvenser och det dagliga livets rutiner i 

individens liv är en avgörande faktor. En avgörande faktor för en hälsosam 

förändringsprocess som diagnosen leder till. Vetskapen om att ha en sjukdom har en 

viktig funktion för att kunna tillgodose kunskapen som behövs för att kunna hantera den 

förändrade livsvärlden på bästa sätt (Kneck 2013, s.19).  

 

I en studie, vars syfte var att öka förståelsen för hur individer med multipel skleros erfar 

deltaganden i olika arbeten, uttryckte deltagarna hur de inte kan utöva sysselsättningar 

på samma sätt som innan sjukdomen. De kan inte längre utföra saker och ting så som de 

själva föredrar utan är begränsade i sina utföranden (Lexell, Lund & Iwarsson 2009, s. 

772 & s. 775).  

 

Deltagarna uttrycker vidare hur dem ofta fått ge upp sysselsättningar på grund av 

begräsningarna samt att de har upplevt svårigheter med att ersätta sysselsättningarna. 

Sysselsättningarna beskrivs av deltagarna som fysiskt och psykiskt krävande samt mer 

tids- och energikrävande än förut. Deltagarna uttryckte även en känsla av att vara ett 

hinder för sina medkollegor eller vänner (Lexell, Lund & Iwarsson 2009, s. 775).   

 

Många av deltagarna uttryckte trots dessa förändringar i livet att de ändå kunde njuta av 

livet samtidigt som några uttryckte att de enbart levde för att överleva (Lexell, Lund & 

Iwarsson 2009, s. 776). Att diagnostiseras med en långvarig sjukdom beskrivs dock inte 

alltid som något negativt. Många ser det som en gåva och med det menar de att de får en 

chans att se på sitt liv ur ett annat perspektiv (Klang- Söderkvist 2013, s.21). En 

deltagare beskrev att hon till följd av sjukdomens konsekvenser var begränsad till 

hemmet och hur detta ledde till att hon istället fick en chans tillbringa mer tid med sina 

barn. Familjerelation förbättrades och hon fick ett rikare familjeliv (Lexell, Lund & 

Iwarsson 2009, s. 778). 

 

Att vara sjukligt trött 

I en studie, där den sjukliga tröttheten hos individer med Multipel skleros (MS) samt 

vilka faktorer som kan påverka symtomet beskrevs, uppgav ca femtio-sextio procent att 

sjuklig trötthet är deras största problem. Utöver påverkan på dagliga aktiviteter och 

sociala liv har den sjukliga tröttheten också en negativ effekt på kognitiva funktioner 

som reducerad uppmärksamhet och koncentration, vilket resulterar i reducerad 

livskvalitet (Mollaoglu & Üstün 2009, s. 1231).  
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I en studie undersöktes sambandet mellan sjuklig trötthet och upplevelsen av hälsa 

mellan en grupp individer med MS samt en jämförelsegrupp. Denna studie beskrev att 

den subjektiva upplevelsen av sjuklig trötthet inte korrelerar med objektiva fysiska 

tecken och andra vanliga symtom eller neurologisk försämring men kan dock interagera 

med och förvärra andra symtom. Den sjukliga trötthetens subjektiva karaktär gör det 

svårt för andra än den drabbade att förstå sig på. Exempelvis beskriver individer med 

MS att deras erfarenheter av den sjukliga tröttheten feltolkas (Flensner, Ek, Landtblom 

& Söderhamn 2008 s. 391).  

 

I en annan studie där upplevelsen av den sjukliga tröttheten hos individer med MS 

undersöktes upplevdes sjuklig trötthet av MS-individer som annorlunda i jämförelse 

med upplevelsen av ”vanlig” trötthet hos friska individer (Flensner, Ek & Söderhamn 

2003 s. 708). Individer med MS indikerar en lägre upplevd hälsa och det finns ett 

samband mellan denna upplevelse och förekomsten av symtom och effekter av den 

sjukliga tröttheten (Flensner et al. 2008, s. 394).  

 

En deltagare i Flensner, Ek och Söderhamns studie (2003 s. 710) uttryckte att den 

sjukliga tröttheten får henne att känna som ett urladdat batteri av energi, något som 

inträffar snabbt från ena minuten till den andra. Den sjukliga tröttheten upplevs ha en 

förlamande effekt över hela kroppen. Tilliten till den egna kroppen försvinner och 

känslor av osäkerhet uppstår. Deltagaren uttrycker också att den sjukliga tröttheten 

framträder vid olika tillfällen, exempelvis när hon känner sig varm, orolig, nervös och 

rädd. Oron att inte klara av något och rädslan av att falla leder till att hon exempelvis 

inte kan gå ur bilen. Hennes ben försvagas och hon ramlar ihop, vilket leder till att hon 

känner sig hjälplös. 

 

Nittio procent av deltagarna i Mollaoglu och Üstüns studie (2008 s. 1234) uttryckte att 

nivån av den sjukliga tröttheten ökade när de hade ett skov, feber, varmt/fuktigt väder, 

varmt bad/dusch, ökning av dagliga aktiviteter, problem samt stressfulla situationer. 

Hälften av deltagarna upplevde också att den sjukliga tröttheten utlöstes av träning. I 

studien fann man även en högre nivå av sjuklig trötthet hos de äldre deltagarna, hos 

kvinnorna, hos de gifta, hos hemmafruarna, hos de deltagare som arbetade hela dagarna 

samt hos de som haft sjukdomen under en längre period.  

  

Flensner et al. (2008 s. 395) uttrycker i sin studie att upplevelsen av hälsa påverkar 

effekten av den sjukliga tröttheten. Studien beskriver vidare att individer med diagnosen 

MS i över 10 år och med dålig upplevelse av hälsa klassade den sjukliga trötthetens 

effekter som en måttlig eller ett stort problem i den fysiska miljön. Individer som i 

denna studie hörde till kategorin ”god hälsa” rapporterade istället att den sjukliga 

tröttheten sågs som ett litet eller måttligt problem.  

 

Att sjukdomen sätter gränser för sexualitet 

I en studie där MS relaterad funktionsnedsättning och dess påverkan på livskvaliten 

undersöktes visade resultatet att begränsningar i aktiviteter i livet var det näst 

allvarligaste funktionshindret.  Begränsningar i grundläggande rörelser i aktiviteter samt 

försämringar i muskler och rörelsefunktion visade sig också vara allvarliga 
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funktionshinder. Graden av nedsatt rörlighet är också individuellt och påverkas av hur 

långt gången patienten är i sjukdomsförloppet (Wynia et al. 2008, s. 4).  

 

Enligt en studie, där förlusten av mobilitet undersöktes i relation till MS, är det många 

olika symtom som påverkar rörligheten hos en individ med Multipel skleros (MS). Av 

27 deltagare var det 26 individer som uttryckte att det symtom som påverkade 

rörligheten mest var nedsatt balans samt den sjukliga tröttheten. Av dessa 26 individer 

var det 14 som uttryckte att den nedsatta balansen påverkade det dagliga livet kraftigt 

(Finlayson & Van Denend 2003, s. 1171).  

 

En annan deltagare uttryckte att hon i underkroppen känner sig som nittio år gammal 

medan i överkroppen känner hon sig som trettio. Hon talar även om att hon ibland har 

full kontroll över kroppen, medan att hon ibland inte har någon kontroll alls. Vissa 

dagar har hon fått ligga kvar i sängen på grund av den sjukliga tröttheten. En annan 

deltagare uttrycker att det värsta med sjukdomen MS är den nedsatta rörligheten. 

Deltagaren saknar att kunna gå utan användning av gånghjälpmedel då deltagaren 

tidigare inte har behövt använda sig av det (Finlayson & Van Denend 2003, s. 1173 & s. 

1175).  

 

För övrigt var det symtom som svaghet, spasticitet samt problematik med koordination 

som påverkade rörligheten mycket. 21 individer uttryckte att de är mycket begränsade i 

deras förmåga att gå samt att de upplevde att de inte klarade av att gå i flera trappsteg 

utan begränsning (Finlayson & Van Denend 2003, s. 1171). 

 

 

Smärta och dess påverkan på livskvalitet 

Amtmann, Askwe, Kin, Chung, Bombardier, Kraft, Jones och Johnson (2015, s. 82) har 

i sin studie, där sambandet mellan smärta och depression undersöktes, uttryckt att 

individer med MS som upplever smärta rapporterar en sämre mental hälsa, social 

funktion och deltagande i värderade aktiviteter. Smärtan som individer med MS 

upplever har också visats ha en negativ effekt på livskvalitet och associeras med ökad 

psykisk stress så som depression och ångest. 

 

En annan studie undersökte smärta i relation till funktionsnedsättning. Smärta i 

kombination med andra MS symtom påverkar det dagliga livet kraftigt vilket orsakar 

betydande förluster och begränsningar. Många upplever smärtan dagligen och konstant. 

En deltagare uttryckte hur den kroniska smärtan påverkar personligheten, man blir 

introvert, nedstämd och deprimerad (Douglas, Windsor & Wollin 2008, s. 160). 

 

Khan och Pallant (2007 s.617) utvärderar och beskriver egenskaperna hos kronisk 

smärta, smärtrelaterad funktionshinder, smärtbehandling samt dess inverkan på 

livskvalitet. Sextiofem procent av deltagarna rapporterade kronisk smärta, varav 

trettiofem av dessa led av konstant smärta. Den vanligaste smärtlokaliseringen var i de 

nedre extremiteterna där fyrtiotvå procent av deltagarna uttryckte bilateral (tvåsidig) 

smärta och arton procent uttryckte unilateral (ensidig) smärta.  
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Vidare beskrev majoriteten av deltagarna att de upplevde en episodisk ökning av 

smärtintensiteten där 54 procent indikerade att smärtintensiteten ökade med fysisk 

aktivitet och 36 procent rapporterade en ökning av smärtintensitet med tiden (Khan & 

Pallant 2007 s. 617). 

 

Douglas, Windsor och Wollin (2008 s. 161) definierar smärtan vid MS som 

kontrollerande och begränsande. Deltagarna i deras studie uttryckte sig vara inkapabla 

att njuta av aktiviter eller förhindrade från att samarbeta med andra. Smärtan tog 

exempelvis bort motivationen till att göra saker och ting. En deltagare definierar MS 

som att varje dag vakna med känslan av att ha influensa. Det gällde att kämpa igenom 

barriären som skapas av smärtan eller bli kvar liggandes i sängen.   

 

Att kroppen sätter gränser för relationer och samliv 

Nortvedt, Riise, Frugård, Mohn, Bakke, Skår, Nyland, Glad och Myhr (2007 ss. 110-

111) beskriver i sin studie den problematik en individ med Multipel skleros (MS) kan 

uppleva när det kommer till elimination och sexualitet. Trots att samlevnads- och 

elimations problematik är bland de symtom som påverkar det sociala livet mest förbises 

ofta dessa. Det kan bero på olika anledningar men en av dem är att det ofta ses som ett 

tabubelagt ämne, även hos vårdpersonal.  

 

I en studie där syftet var att beskriva funktionsnivån samt hinder som kan uppstå vid 

MS visade resultatet att eliminations- samt sex- och samlevnadsproblematik bidrar till  

en reducerad livskvalitet bland MS patienter (Coenen, Basedow- Rajwich, König, 

Kesselring & Cieza 2011, s. 304). Det är därför viktigt att uppmärksamma dessa 

symtom då det finns olika behandlingsmetoder som kan reducera dem, även om de inte 

kan botas helt (Fagius et.al 2007, s.31).   

 

I en annan studie där syftet var att få en ökad förståelse för hur individer med MS upplever 

sin sexualitet visade resultatet att det sexuella umgänget ansågs vara en viktig del av 

individens identitet. Det största problemet hos män var att få och bevara en erektion 

medan kvinnor upplevde problematik med att få orgasm. Deltagarna upplevde även en 

nedsatt sexlust (Gagligard 2003, ss. 572-574). 

 

Många symtom har en bidragande faktor till ett försämrat sexliv. Depression, ångest, 

sociala faktorer som arbete och utbildningsnivå är några exempel. Den sjukliga 

tröttheten är också en viktig faktor och påverkar genom att personen inte har någon 

energi för att utföra samlag. Sjuklig trötthet påverkar också personens energi för jobb, 

vilket påverkar det sociala nätverket negativt och minskar chanserna att möta en 

potentiell partner (Gagligard 2003, s. 576).  

 

I en studie undersöktes olika problem som individer med MS är påverkade av uttrycker 

en deltagare svårigheterna med att skapa nya relationer på grund av att det inte bara är 

med henne som individen kommer att ha en relation till utan även med sjukdomen. Hon 

uttrycker att hon saknar den intima delen (Edmonds, Vivat, Burman, Silber & Higginson ( 

2007) s, 105).  
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Eliminationsproblematiken är en annan bidragande faktor till ett försämrat sexliv. 

Många individer har problematik som förstoppning, urin- och avföringsinkontinens, 

diarré och resurin (Nortvedt et.al 2007, ss. 110-11). En individ som diagnoserats med 

MS uttrycker i Glagligards studie att hon drabbats av ökad torrhet i underlivet, 

avföringsinkontinens samt blivit kateterbärare och att detta har skapat stora svårigheter 

vid utförandet av samlag (Gagligard 2003, ss. 575-576). 

  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Valet av att genomföra en litteraturstudie grundar sig i studiens syfte. En litteraturstudie 

möjliggör en överblick över aktuell forskning inom området. Ett annat alternativ för 

denna studie och dess syfte hade varit att genomföra en empirisk studie. En empirisk 

studie hade tydliggjort studiens syfte ytterligare med hjälp av exempelvis en 

intervjumetodik, men ansågs inte vara möjligt relaterat till tidsramen samt 

utbildningsnivån. En annan fördel med en litteraturstudie är att den ger författarna samt 

läsarna en möjlighet att nå fördjupad kunskap som även kan vara praktiskt användbar 

(Axelsson 2012, s.205). Detta anser författarna vara motiveringen till valet av metod i 

relation till syftet.   

 

En blandning av kvalitativa och kvantitativa artiklar bidrar till ett bredare perspektiv 

samt kan vara en fördel särskilt inom hälsoområdet där vissa områden är sparsamt 

utforskade Axelsson (2012, s.204). Författarna inkluderar därför både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar i studien. Nackdelen med att använda två olika forskningsmetoder 

upplevde författarna delvis problematiskt då det var svårt att förstå den individuella 

upplevelsen i dem. Kvantitativa artiklar rapporterar resultat i form av siffror och tabeller 

och visar inte varje individs egen upplevelse så som den erfars. De kvantitativa 

artiklarna har i denna studie i första hand använts för att styrka resultatet med dess 

statistiska data.  En annan nackdel med de inkluderade artiklarna var att de publicerades 

på engelska. Vid översättning till svenska förloras en del av innebörden. En uppskattad 

fördel med artiklarna var att alla innehöll fångande rubriker och innehållsrika 

sammanfattningar vilket underlättade valet av inkluderande artiklar.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar tydligt att det är många olika symtom som en individ med MS drabbas 

av och att dessa symtom påverkar individen negativt. Multipel skleros bidrar till en 

förändrad livsvärld. Resultatet belyser också hur viktigt det är att sammanfläta 

sjukdomens konsekvenser och det dagliga livet för att denna förändrigen ska ske på ett 

hälsosamt sätt.  

 

Många av individerna med MS påbörjar sin vårdprocess med ett flertal 

feldiagnostiseringar vilket kan resultera i ett vårdlidande. Dahlberg och Segesten (2013, 

s. 215) definierar vårdlidande som en situation som uppstår i mötet mellan sjukvård och 

patient där patienten försummas. I denna studies resultat bekräftas denna försummelse 

hos individerna samt vikten av att bli sedd.  
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Resultatet i denna studie visar också tydligt att det finns många olika faktorer som 

påverkar det dagliga livet hos individer med Multipel skleros (MS). Det framgår även 

att det blir en stor förändring som resulterar i en förändrad livsvärld. Kneck (2013 s.19) 

menar att det är en avgörande faktor att kunna sammanfläta sjukdomens konsekvenser 

med det dagliga livet för att på så sätt möjliggöra försoning med sjukdomen. Ghafari, 

Fallahi-Khoshknab, Nourozi och Mohammadi (2015 ss. 40-41) undersökte hur patienter 

med MS upplever att de anpassar sig till sjukdomen. En deltagare i studien uttryckte hur 

ökad kunskap om sjukdomen samt om sig själv bidrog till en försoning med diagnosen. 

Flera av deltagarna uttryckte att de inte hade någon som helst kunskap om vad MS 

innebär och sökte sig till information för att förstå hur de skulle handskas med 

sjukdomen.  

 

För att kunna sammanfläta sjukdomens konsekvenser med det dagliga livet har lärandet 

en viktig roll för att individen får den kunskap som krävs för att på bästa sätt kunna 

hantera den förändring av livsvärld som sker. Resultatet nämner också att många 

individer i mötet med sjukvården upplevde missnöje med informationen de fick på 

grund av att den inte var tillräckligt individanpassad. Detta behov av ökad kunskap om 

sjukdomen bekräftas av deltagarna i Ghafari, Fallahi-Khoshknab, Nourozi och 

Mohammadis studie (2015 ss. 40-41).    

 

Autonomi är ett begrepp som resultatet belyser och att kunna bevara autonomin har 

visat sig vara väldigt viktigt för att kunna uppnå en god livskvalitet hos dessa individer. 

Det vill säga möjligheten att kunna påverka sitt egna liv och fatta egna beslut. Enligt 

Månsson Lexell, Larsson Lund och Iwarsson (2009, s. 778) är det många deltagare som 

upplevde att deras privatliv reducerades och att de ofta var tvungna att diskutera beslut 

med anhöriga eller närstående. Å andra sidan ansågs anhöriga och närstående bidra med 

fysisk och psykisk stöttning. Ghafari, Fallahi-Khoshknab, Nourozi och Mohammadi 

(2015 ss.41-42) nämner i sitt resultat hur deltagarna i studien sökte sig till sina 

närstående och anhöriga för stöd.  

  

Resultatet till denna studie belyser vidare att upplevelsen av hälsa förändras och att 

hälsa är en subjektiv upplevelse. God hälsa innebär inte längre enbart frånvaro av 

sjukdom. Trots att en individ har en långvarig sjukdom uttrycks detta inte alltid som 

något negativt. Studien kom även fram till att den förändrade livsvärlden går att påverka 

på ett positivt sätt med hjälp av goda hälsoresurser. Därför anser författarna återigen 

vikten av kunskap om sjukdomen bland alla berörda. Anhöriga är ett exempel på en 

hälsoresurs och för att kunna effektivisera denna hälsoresurs är det viktigt med 

sjukdomsinsikt. Enligt Ghafari, Fallahi-Khoshknab, Nourozi och Mohammadi (2015 

s.41) sökte sig deltagarna till sina närstående och anhöriga för stöd. Deltagarna sökte sig 

även till övriga hälsoresurser som läkare och sjuksköterskor för rådgivning. En 

deltagare uttryckte särskild tacksamhet till MS-sjuksköterskorna som lyssnar till på 

patienterna, till skillnad från läkarna som bara skriver ut recept.   

 

De symtom som hade den största påverkan på individens livsvärld var sjuklig trötthet, 

minskad rörlighet, smärta samt samlevnads- och eliminationsproblematik. Sjuklig 

trötthet är en av de kategorier som denna studie har behandlat, något som har visat sig 

ha stor påverkan på det dagliga livet hos individer med MS. Sjuklig trötthet har också 



 16 

behandlats i tidigare forskning. En studie undersöker sambandet mellan några av de 

vanligaste MS-relaterade problemen och hälsorelaterad livskvalitet samt fysiska 

sjukdomar.  93 procent av deltagarna i den studien rapporterade sjuklig trötthet som det 

mest påverkande på livsvärlden (Forbes, While, Mathes & Griffiths 2004 ss.70-71).  

 

Individer med MS rapporterar i en annan studie, vars syfte var att mäta livskvaliteten 

hos patienter med MS och utvärdera dess koppling till funktionsnedsättning samt 

depression och sjuklig trötthet, betydligt lägre livskvalitet än den övriga befolkningen 

(Göksel Karatepe, Kaya, Günaydın, Ce, & Gedizlioglu 2011, s. 293). Detta bekräftar 

även denna studies resultat. En individ med MS uttrycker i ytterligare en studie där 

sjukdomen är osynlig utifrån. En person med gips eller kryckor blir oftast tillfrågad vad 

som har hänt eller om de behöver något. MS är å andra sidan en sjukdom där symtomen 

inte är ”synliga” vilket kan resultera till att individerna feltolkas. Den sjukliga tröttheten 

kan exempelvis tolkas som lathet (Lohne, Aasgaard, Caspari, Slettebö, Nåden 2010, ss. 

305-306).   

 

Resultatet belyser också hur många individer med MS har smärtproblematik. Detta är 

något som också skapar en begränsning genom att smärtan påverkar deras mentala 

hälsa, sociala funktion samt deltagande i olika aktiviteter. Resultatet belyser även att 

smärtan påverkar livskvaliteten negativt. Smärta i kombination med andra MS symtom 

kan resultera i försämring av symtomen. Douglas, Windsor och Wollin (2008, s. 161) 

belyser hur en deltagare beskriver att smärta i kombination med sjuklig trötthet 

förvärras av varandra. När den sjukliga tröttheten slår till vill man lägga sig ner, något 

som kan vara problematiskt när man upplever att smärtan förvärras vid sängliggande.    

 

Ett annat symtom som har visat sig påverka livsvärlden hos en individ med MS var 

nedsatt rörlighet. Nedsatt rörlighet är ett symtom som är väldigt vanligt vid sjukdomen 

och skapar begränsningar i vardagen. Resultatet belyser också att den nedsatta 

rörligheten påverkas mycket genom kombination med andra symtom. De symtom som 

påverkar den nedsatta rörligheten mest var den sjukliga tröttheten samt nedsatt balans.  

Finlayson och Van denend (2003, s. 1171) uttrycker i sin studie att sjukdomen skapar 

svårigheter  att ens kunna gå i trappor. Svårigheterna med rörligheten kan börja tidigt, 

vilket Isaksson och Ahlström (2006, s. 231 ) bekräftar i sin studie där de undersöker det 

känslomässiga lidande som uppkommer vid initial skede i sjukdomen i relation till  

olika symtom, att exempelvis en av deltagarna hade i initalt skede svårigheter att gå. 

Detta uttryckte deltagarna skapar sorg samt ledsamhet och att de skämdes när den 

nedsatta rörligheten resulterade i fall, då individer runt omkring uplevde dem som fulla.  

 

Lohne et al. (2010, s. 304) nämner i sin studie hur en deltagare beskriver sjukdomen MS 

som en hemsk sjukdom som stjäl energi, balans, psykisk styrka och kraft som med tiden 

resulterar i hjälplöshet. Sjukdomen leder även till användning av hjälpmedel som 

kryckor eller rullstol (Lohne et al. 2010, s.304).  

 

Det är även vanligt med elimination- och samlevnadsproblematik vid MS. Resultatet 

belyser att det är svårt för individer att tala om dessa problem. Detta tycker författarna 

skapar onödigt lidande hos dessa individer då detta är ett symtom som går att lindra. 

Orasanu, Frasure, Wyman och Mahajan (2012, s. 119) bekräftar i sin studie där de 

undersöker förekomsten av olika symtom rörande sexuell dysfunktion, att det vanligaste 



 17 

problemet var att få eller bevara en orgasm,  att kunna erhålla en erektion samt nedsatt 

sexlust.  Resultatet i denna studie beskriver också hur eliminationsproblematik också 

kan vara en bidragande faktor till samlevndasproblematik, detta bekräftas av Orasanu et 

al. (2012, s. 19).  
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SLUTSATSER 

Slutsatsen som kan dras av denna studie är att sjukdomen multipel skleros påverkar det 

dagliga livet kraftigt hos individer som fått diagnosen. Sjukdomen leder till många 

ofrivilliga förändringar på grund av de symtom som sjukdomen medför. De symtom 

som har viast ha stor påverkan på det dagliga livet och som bearbetas i denna studie är 

den sjukliga tröttheten, smärta, nedsatt rörlighet, elimination- och 

samlevnadsproblematik.  

 

Studien visar att många symtom påverkar varandra, exempelvis att den sjukliga 

tröttheten påverkar samlevnadslivet. Många som diagnostiserats med sjukdomen 

upplevde att de inte blev sedda eller tagna på allvar samt att de fick många feldiagnoser. 

Därför är det viktigt att få kunskap om hur de olika symtomen påverkar individens 

livsvärld för att på bästa sätt kunna hjälpa dem och minska risken för onödigt lidande. 

Det är viktigt att sjuksköterkan har denna kunskap med sig i mötet med denna 

patientgrupp och att våga ta upp frågor gällande exempelvis elimination och sexualitet. 

 

MS patienter uttrycker ett behov av ökad förståelse hos vårdpersonal. Sjuksköterskan 

kan med denna studie få en möjlighet att bättre se till patientens behov samt våga lyfta 

de tabubelagda frågor som denna studies resultat belyser.  Vidare studier angående 

exempelvis elimination och samlevandsproblematik i Sverige hade varit intressant och 

lärorikt, eftersom de studier vi har funnit inom detta område har varit internationella, 

exempelvis gjorda i Turkiet.  
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Att få en ökad förståelse 

för hur individer med MS 

upplever sin sexualitet. 

Studien använde sig av 

en intervjumetodik med 

semistrukturerade 

frågor, som tog plats tre 

gånger om året via 

telefon.  

 

Urvalet bestod av fem 

kvinnor och tre män 

med diagnosen MS. 

Deltagarna skall ha 

diagnoserats med MS 

inom två år till tjugo år 

innan studien. 

Deltagarna hade åldrar 

mellan 47-71 år och alla 

hade slutfört högstadiet. 

Resultatet visar att 

sexualiteten är lika 

viktigt som innan 

sjukdomen trots den 

begränsningen som den 

medför. Det är ett 

vanligt symtom som 

tyvärr ses förbi, men 

som dock måste 

uppmärksammas då det 

finns behandling som 

kan dämpa detta 

symtom.   

Mollaoglu & Ustun, 

2008. Fatigue in 

multipel sclerosis 

patients. Journal of 

clinical nursing.  

Att beskriva sjuklig 

trötthet och dess 

påverkande faktorer. 

Data samlades in med 

frågeformulär och en 

skattningsskala för 

sjuklig trötthet.  

120 individer med 

multipel skleros deltog i 

studien. 40 procent av 

deltagarna var under 30 

årsåldern och 

majoriteten var gifta och 

hade barn. Mer än 

hälften var arbetslösa 

och den andra hälften 

var hemmafruar. 

Många faktorer påverkar 

sjuklig trötthet, som 

varma temperaturer och 

smärta.  

 

Månsson Lexell, 

Larsson Lund & 

Iwarsson, 2009. 

Constantly changing 

lives: Experiences of 

people with multipel 

sclerosis. American 

journal of occupational 

therapy.  

Syftet med denna studie 

är att undersöka hur 

individer med MS 

upplever deras 

deltagande i olika 

engagemang.  

Data samlades in genom 

interjuver som sedan 

analyserades med 

forskningsmetoden 

grundad teori. 

  

Resultatet visar att 

deltagarna upplevde 

minskat deltagande i 

olika engagemang som 

resulterar i att de 

ständigt får kämpa för 

att kunna fortsätta med 

att delta i olika 

engagemang trots 

sjukdom.  
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Mohn, Bakke, Skår, 

Nyland, Glad och Myhr., 

2007. Prevalence of 

bladder, bowel and 

sexual problems among 

multiple sclerosis 

patientens two to five 

years after diagnosis. 

Multipel sclerosis.  

 

Syftet är att beskriva den 

problematik en individ 

med MS kan uppleva 

gällande elimination och 

sexualitet. 

Patienterna blev 

undersökta klinisk, 

fyllde i en EDSS skala 

samt fick svara på ett 

frågeformulär.  

 

Urvalet bestod av 56 

deltagare som levt med 

sjukdomen i minst tre år 

samt bosatt i Hordaland 

County, Norge. 

Resultatet visar att en 

stor del av deltagarna 

upplevde problematik 

inom de berörda 

områdena. 

Somerset, Sharp, 

Campbell 2002. 

Multipel sclerosis and 

quality of life: a 

qualitative investigation. 

Journal of health 

services research & 

policy.  

Huvudsakliga syftet med 

denna studie är att 

identifiera vilka 

livsaspekter som bidrog 

till livskvaliteten hos 

människor med en 

kronisk sjukdom som 

Multipel skleros. 

Studiens sekundära syfte 

är att använda resultatet 

av denna studie till att 

belysa de områden där 

det finns potential för 

effektiva ingripanden 

från hälsovård och 

socialtjänst.  

16 individer med 

multipel skleros som 

levde under olika 

omständigheter och 

funktionsnedsättningar 

intervjuades på djupet.  

 

Studien undersökte 

individernas personliga 

erfarenheter av kronisk 

sjukdom, diagnos, 

funktionshinder samt 

konventionella och 

alternativa 

behandlingar.   

Analysen av 

intervjuerna visade att 

glädje och ett aktivt 

socialt liv spelar en 

central roll för att nå en 

accepterande 

livskvalitet. 

Omfattningen av den 

egna kontrollen som 

deltagarna kunde utöva 

samt deras individuella 

sjukdomsförlopp visades 

också påverka huruvida 

detta mål uppnåddes.  
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Dijk, De Keyser och 

Reijneveld., 2008. The 

impact of disabilities on 

quality of life in people 

with multipel sclerosis. 

Multipel sclerosis.   

Syftet är att undersöka 

huruvida MS relaterad 

funktionsnedsättning 

påverkar livskvalitén. 

Studien har använt sig 

av postenkäter som 

skickats till två olika 

grupper av individer 

med multipel skleros. 

Den ena MS gruppen 

bestod av individer som 

är medlem i MS 

föreningen i norra 

Nederländerna.  Den 

andra gruppen bestod 

individer från 

Groningen MS center 

som är en del av 

neurolog avdelningen på 

universitet sjukhuset. 

Urvalet bestod av 172 

postenkäter som 

skickades ut och det var 

153 enkäter som kom 

tillbaka och som 

användes i studien.  

 

Resultatet visar att det 

inte var stor skillnad 

mellan grupperna. Den 

svåraste och den mest 

dominerande 

funktionsnedsättningen 

var den sjukliga 

tröttheten. 

Douglas, Windsor och 

Wollin., 2008. 

Understanding Chronic 

Pain Complicating 

Disability: Finding 

Meaning Through Focus 

Group Methodology. 

Journal of Neuroscience 

Nursing. 

Denna studie utforskade 

smärta relaterat till 

funktionsnedsättning hos 

individer med multipel 

skleros.   

32 individer med 

multipel skleros 

inkluderades i studien 

och delades upp i fyra 

fokusgrupper. Varje 

fokusgrupp bestod av 5 

till 12 deltagare och 

gruppdiskussionerna 

varade i ungefär 60-90 

minuter. Diskussionerna 

var relativt 

ostrukturerade med 

förbestämda frågor. 

 

  

Studiens resultat kom 

fram till värdefulla 

insikter i 

tillvägagångsättet för att 

få förståelse för kronisk 

smärta i relation till 

funktionsnedsättning.  
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Khan och Pallant., 

2007, Chronic Pain in 

Multiple Sclerosis: 

Prevalence, 
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Studien består av flera 

syften. Det primära syftet 

var att beskriva 

prevalensen av kronisk 

smärta samt dess 

karaktär. Det sekundära 

syftet var att fastställa 

smärtans påfrestningar 

och dess följder, 

inkluderat smärtrelaterad 

funktionshinder. Det 

tredje syftet av att 

redogöra för de 

vanligaste 

smärthanteringsmetoder 

och få tillgång till 

användandet av hälso- 

och sjukvårdsresurser. 

Det slutgiltiga syftet var 

att fastställa smärta i 

relation till depression 

och livskvalitet.  

Urvalet bestod av 101 

individer med multipel 

skleros i åldrarna 18-65, 

varav 94 intervjuades 

och utvärderades i 

denna tvärsnittsstudie.  

 

Sju personer ingick inte 

i analysen.  

 

Omfattande intervjuer 

och utvärderingar 

utfördes.  

  

Kronisk smärta är en 

viktig fråga hos personer 

med multipel skleros. 

Studien kom fram till att 

två tredjedelar av 

deltagarna rapporterade 

kronisk smärta. 

Resultatet kom även 

fram till att det inte 

enbart är 

sjukdomskaraktären som 

påverkar 

smärtupplevelsen.   

Smärtupplevelsen är 

komplex, 

mångdimensionell och 

påverkar alla aspekter av 

livet enligt ICF. 

Smärtbedömningar och 

utvärderingar bör därför 

ingå rutinenligt inom 

omfattande MS-vård.    

 

 


