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Sammanfattning  
 
Bakgrund:  Multipel skleros (MS) är en neurologisk sjukdom som påverkar hela centrala 
nervsystemet, hjärnan och ryggmärgen. De individer som får diagnosen MS kan känna 
förtvivlan av sjukdomen och utveckla ihållande depressioner. Symtomen av sjukdomen kan 
göra så att individerna påverkas både psykiskt och fysiskt. Sjuksköterskan har en central roll 
att vårda individer med sjukdomen MS och försöka minska obalansen av hälsan som kan 
påverkas av den förändrade livssituationen.   
Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med MS. 
Metod: Metoden som användes för att besvara studiens syfte var en kvalitativ litteraturstudie 
baserad på patografier. Dataanalysen i studien gjordes med hjälp av Graneheim och 
Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Fyra huvudkategorier framkom och åtta stycken underkategorier: Motstridiga 
tankar och känslor, sjukdomens påverkan, när vardagen kommer tillbaka och när livet 
vänder. Kvinnorna upplevde att livet inte kunde fortsätta som tidigare, de kunde inte undvika 
att sjukdomen påverkade deras liv och de upplevde ibland att sjukdomen höll på att sluka 
dem helt och hållet. Gemensamt för kvinnorna var att de började känna en rädsla över vilka 
konsekvenser sjukdomen skulle medföra i deras liv och då var kvinnornas närstående ett stort 
stöd för dem. Två av kvinnorna påbörjade en behandling vilket gav dem hopp och tacksamhet 
för framtiden. Sjukdomen MS krävde en omställning i livet och kvinnorna behövde nu 
försöka anpassa sig till sin nya vardag. 
Slutsats: Att insjukna i MS gav kvinnorna olika upplevelser i stort mångfald där de handskas 
med olika tankar och känslor som resulterar i ett nytt perspektiv om livet. Trots kvinnornas 
nya omställning i livet menade de att livet ändå kunde levas bra i förhållande till sjukdomen 
MS. Denna litteraturstudie visar på att kvinnorna behöver stöd från andra för att klara av det 
dagliga livet. Mer forskning behövs för att sjuksköterskan skall kunna tillgodose individens 
behov utifrån personcentrerad omvårdnad. 
 
 
Nyckelord: Att leva med, Kvalitativ innehållsanalys, kvinnor, MS, omvårdnad, Roys 
adaptionsmodell och upplevelser 
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Inledning 
I Sverige är det cirka 1000 personer som insjuknar i Multipel Skleros (MS) varje år 

(Socialstyrelsen, 2016). MS är en neurologisk sjukdom vilken påverkar flera hälsofaktorer 

hos individer med MS. De individer som insjuknar i MS kan få en del bestående 

funktionsnedsättningar och kvinnor insjuknar oftare än män (Holmes, Kilpatrick, Kiropoulos 

& Threader 2016). Det finns även en risk att de individer som lever med MS blir försjunkna i 

sig själva och kan utveckla hälsoproblem. En av orsakerna till detta kan vara att individerna 

inte känner tillräcklig stöttning av vårdpersonalen (Flensner & Rudolfsson, 2016). MS kan 

påverka kvinnornas liv både psykiskt, fysiskt och socialt, vilket kan leda till negativa 

konsekvenser för deras hälsa och dagliga liv (Akkurt, Gumus, Odabas, Yilmaz & Yilmaz, 

2016). Det har rapporterats att hög grad av ångest och depression är vanligt vid ett tidigt 

skede av sjukdomen och detta kan pågå i flera år om inte individerna får tillräcklig stöttning 

av vårdpersonalen. Processen med att få en MS diagnos kan dra ut på tiden, och det kan 

medföra att individen upplever ångest och oro vid diagnostillfället (Holmes et.al, 2016). 

 

Enligt en studie av Lexell, Olsson och Söderberg (2008) saknar kvinnor som insjuknar i MS 

ofta kunskap och förståelse av vad det innebär att leva med MS. Kvinnorna sökte sig därför 

till vårdpersonal för att få svar på sina obesvarade frågor. Dock tyckte kvinnorna att det fanns 

en brist hos vårdpersonalen. Vårdpersonalen har inte tillräckligt med kunskap om hur det är 

att leva det dagliga livet med sjukdomen MS. En del av kvinnorna kändes sig därför 

ensamma och övergivna med sina obesvarade frågor (ibid.). MS är en kronisk sjukdom som 

gör att kroppens funktionella förmågor förloras och varieras från dag till dag. Det kan uppstå 

känslor som sorg, skam och att kroppen sviker (Flensner & Rudolfsson, 2016). Ytterligare 

forskning behövs som är baserat på kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen. Detta 

för att stärka utvecklingen av välmående och värdighet hos kvinnor trots sjukdom (Lexell 

et.al, 2008). Sannolikheten att möta individer med MS är vanligt förekommande inom 

sjukvården och sjuksköterskan har en central roll i att vårda dessa individer. Forskning bör 

fokusera på individens upplevelse av hur det är att leva med en kronisk sjukdom som MS, för 

att sjuksköterskan ska få mer kunskap. Genom mer kunskap kan sjuksköterskan bli mer säker 

i sitt vårdande och kan på alternativt sätt hjälpa och stötta individen till att få en större 

förståelse hur det är att leva med MS. 
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Bakgrund 

Multipel skleros  
Lexell et.al. (2008) menar att leva med MS innebär att livet styrs av den sjukliga kroppen då 

kroppen inte längre känns igen. I Sverige lever uppemot 18 500 personer med MS och 

epidemiologiska studier antyder på att det kan vara ännu fler (Socialstyrelsen, 2016). World 

Health Organization (WHO) (2002) definierar kronisk sjukdom som ett hälsoproblem, som 

under decennier eller flera perioder i livet kräver vård och hantering på ett kontinuerligt sätt. 

Kroniska hälsoproblem har ökat, eftersom livslängden bland befolkningen världen över är 

längre än förut (ibid.). MS ger inflammation på nervsystemet och är en autoimmun sjukdom 

(Weiner 2009). MS orsakar skador i hjärnan samt ryggmärgen, eftersom myelinet som finns 

på axonerna blir skadat, så kallat demyelinisering. Demyelinisering gör att det bildas 

ärrvävnad på myelinskidorna vilket leder till att nervimpulser störs som vanligen leds genom 

axonen. Detta gör att kommunikationen mellan hjärnan och de andra delarna i kroppen blir 

sämre. Resultatet kan bli att impulsöverföringen förändras genom att det kan ta längre tid att 

överföra impulserna eller blir impulserna helt frånvarande. MS påverkar olika delar av det 

centrala nervsystemet beroende på var skadan uppstår i hjärnan. Det kan vara skillnad i hur 

individer uppfattar de olika symtomen. Symtom som uppenbarar sig på samma sätt kan 

kännas olika för individerna (Ruto, 2013). Enligt Almås (2002) kan vanliga förändringar vara 

skador i sensoriska nervbanor, motoriska nervbanor, cerebellära skador och skador i 

frontalloben när personer drabbas av MS. Det yttrar sig genom symtom vilket kan påverka 

känseln, rörligheten, balansen samt kan leda till psykiska förändringar (ibid.). De individer 

som får sjukdomen är oftast i åldern 20–40 år gamla när sjukdomen utvecklas. Det är oftast 

vid den tidpunkten där de flesta i livet vanligtvis berikar sig karriär och relationer samt 

skaffar familj (Lexell et al., 2008). 

 

Det finns fyra olika typer av MS, den vanligaste är så kallad skovvis MS, vilket 90% av de 

som insjuknat i MS får. Vid skovvis MS kan försämringar påverka olika delar av kroppen 

som sedan övergår till en tillfällig förbättring när sjukdomens symtom försvagas eller 

försvinner helt över en tid. Primär-progressiv MS innebär att det inte finns några skov utan att 

sjukdomen påverkas med oavbrutna tilltagande försämringar av symtom som pågår sakta. 

Sekundär progressiv MS börjar med tydliga tecken på symtom av sjukdomen där individen 

inte får en chans till återhämtning och blir hela tiden sämre med utbrott som kan vara 
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allvarliga (Ruto, 2013). Den fjärde typen av MS är sällsynt och kallas för progressiv-

återfallande MS. I början utvecklas symtomen stadigt men tilltar sedan och blir bara värre 

(Miller och Leary, 2007). Orsaken till varför sjukdomen bryter ut är fortfarande okänd. För 

att sjukdomen MS ska bryta ut krävs både en genetisk bakgrund och ett stimulerande ämne, 

samt att immunförsvaret påverkas av faktorerna (Ericson och Ericson, 2012).  

 

Behandling för sjukdomens MS har utvecklats med symtomlindrande medicin men 

botemedel finns inte (Flensner och Rudolfsson, 2016). Nazarko (2013) beskriver vidare att de 

förebyggande och symtomlindrande medicinerna som ges vid behandling, ska underlätta vid 

symtom, mildra inflammationerna från sjukdomen samt försöka skydda kroppen mot skov. 

De läkemedel som syftar till att mildra sjukdomsprocessen, ger effekt genom att den bromsar 

inflammationen som orsakar demyelinering. I förhållande till medicin finns även 

förebyggande behandlingar som erbjuds inom vården. Det kan vara former av samtalsteknik 

och stöttning med syfte att minska funktionshinder som kan uppkomma av sjukdomen MS. 

Terapi är en viktig del av behandlingen för att individen ska kunna bearbeta sitt tillstånd och 

bevara sin livskvalitet (ibid.).  

 

Att leva med MS  
Flensner och Rudolfsson (2016) poängterar att upplevelsen av att leva med MS uttrycker sig 

som att kroppen inte längre fungerar normalt. När sjukdomen MS framträder för första 

gången känns kroppen opålitlig samt skrämmande för individen som insjuknar. Enligt 

Langemar (2008) förklaras ordet upplevelse som en livsvärld för individen. Livsvärlden är de 

förklaringar individen gör av det den upplever. Den präglas av tidigare erfarenheter och den 

framtid som uppfattas. Alltså hur individerna ser på resultatet av mål och önskningar, men 

också på hur omvärlden tolkas och relationer individerna har till varandra är (ibid). Eriksson 

(1991) poängterar att upplevelser är individens egna och det betyder att upplevelserna kan 

vara komplicerad för en annan individ att helt förstå eller tolka (ibid). Flensner och 

Rudolfsson (2016) menar att individer som lever med MS känner rädsla eftersom tecken på 

nytt skov är präglat av tidigare erfarenheter och symtom (ibid.). Olsson, Skär och Söderberg 

(2010) beskriver att kvinnor fortfarande behöver hitta en inre styrka för att klara av det nya 

dagliga livet som den kroniska sjukdomen medför. Det är viktigt att välja att vara stark och 

uppmuntra sig själva för att uppleva välbefinnande (ibid.).  
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Flensner och Rudolfsson (2016) skriver att sjukdomen MS kan framkalla känslor som 

ovisshet om hur framtiden blir, då kroppen kan kännas opålitlig när den normala förmågan 

förloras. Känslorna kan leda till tankar om framtida karriär, försörjning och hur livet ska bli. 

När sjukdomen förändrar kroppen till det sämre kan känslor av sorg, skam och skuld 

uppträda eftersom kroppen sviker och inte fungerar som tidigare (ibid). Akkurt et.al. (2016) 

menar att somliga kvinnor som insjuknar i MS upplever domningar i kroppsdelar, afasi och 

bortfall av känsel. Kvinnor klagar även ofta över sämre balans och syn efter insjuknandet 

(ibid.).  

 

Eftersom sjukdomen uppträder olika hos de individer som lever med MS ter sig upplevelsen 

olikt. Skoven förändras och kan komma att bete sig olika när dem väl uppträder. Det 

personliga och sociala livet påverkas av fysiska förändringar eftersom livet begränsas och 

inte kan tillfredsställas som tidigare. Det gör att skoven kan påverka individerna psykiskt 

(Akkurt et.al, 2016). Individer med MS tycker att det största bekymret är att den kroniska 

sjukdomen lägger sig som en tung skugga över deras liv. Individerna upplever att deras 

mänskliga aspekt blir förbisedd. Av den här orsaken bör sjuksköterskors fokus snarare ligga 

på att uppmärksamma det individerna upplever av att leva med sin sjukdom än hur 

sjukdomen i sig ter sig (Masoudi, Abedi, Abedi och Mohammadianinejad, 2015). Genom mer 

kännedom om hur individers upplevelser är att leva med MS, kan sjuksköterskan ge rätt stöd 

och kunskap till andra individer om de upplever att sjukdomen tar över deras nya situation i 

livet.  

 

Roys adaptionsmodell och sjuksköterskans roll 
Roy (2009) förklarar att adaption handlar om att anpassa sig och bearbeta den nya 

livssituationen, där fokus finns på individen i omvårdnaden. Syftet med den här 

omvårdnadsteorin är att främja till adaption, därför är denna omvårdnadsteori vald i den här 

litteraturstudien. Vidare innebär teorin att vid en allvarlig livsförändring måste individen 

fortsätta utvecklas i det dagliga livet och på så sätt bemöta den nya situationen för att behålla 

sin integritet. Det handlar om att skapa en balans för det inre och det yttre, när individen 

exempelvis insjuknar i en kronisk sjukdom som MS, vilket kan leda till ohälsa och lidande. 

Omvårdnadsteorin skapades av den orsaken att individer har en naturlig styrka till att anpassa 

sig vid en skiftande miljö samt att påverka trivseln i sin miljö. Här är sjuksköterskans roll 

viktig att stötta om individen inte anpassar sig till sin nya situation i livet. Anpassar sig inte 
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individen kan dennes hälsa hotas och då är det viktigt att få stöd för att kunna återfå och 

bevara balansen i livet. Adaption kopplas till olika aspekter av mänskligt liv, i detta fall inte 

bara till anpassning utan även utveckling, reproduktion, bemästrande och förändring av 

individen och dennes miljö (ibid.). 

 

Omvårdnadsåtgärder i förhållande till Roys adaptionsmodell fokuserar på beteenden och 

vilken grad av stimuli som påverkar adaptionen. Grunden i omvårdnaden är att använda sig 

av bedömningar och åtgärder som mönster för att hantera påverkan av stimuli. Dock kan 

uppfattningen av vad sjuksköterskan tror individen har för behov till välmående och vad som 

egentligen är individens behov vara i obalans. När en individ insjuknar i en sjukdom som 

förändrar dennes livssituation, måste sjuksköterskan göra ett ingripande så adaption gör det 

bästa möjliga trots omständigheterna. Sjuksköterskan bör då vara observant om att fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande inte alltid är möjligt för alla individer. Att främja 

individens upplevelse av livskvalitet behövs alltid göras av sjuksköterskan i den mån det går. 

Roy menar att sjuksköterskan har en styrka för att hjälpa och främja individens anpassning 

till en ny situation. Det beror på sjuksköterskans förståelse av olika situationer samt den 

relaterade kunskap som hon eller han redan besitter (ibid.). Genom en förståelse för vad 

omvårdnadsteroin innebär och den kompetens sjuksköterskan besitter kan hon eller han 

hjälpa individen att anpassa sig till en sin nya livssituation med hjälp av individens 

upplevelser av hur det är att leva med MS. 

 

Eftersom det är ungefär 1000 personer som insjuknar i MS varje år, är det mycket troligt att 

sjuksköterskan kommer träffa dessa individer i vården. En kronisk sjukdom som MS kan vara 

oförväntad och kräver ibland omställning och en ny anpassning från individen för att kunna 

fortsätta det dagliga livet. Roys adaptionsmodell är därför ett sätt för individen att försöka 

anpassa sig till sin nya livssituation. Tidigare studier har visat på att kvinnor känner att det 

finns brister hos vårdpersonal när det gäller att besvara frågor om hur det är att leva med MS. 

För att kunna möta och stötta individer med MS på bästa möjliga sätt, behöver individens 

tankar och känslor förstås. Sjuksköterskan kan utföra en bättre omvårdnad där personen står i 

centrum om hon får kännedom om hur individen upplever det att leva med MS i det dagliga 

livet.  
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Syfte 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med Multipel Skleros. 

Metod 

Design 
En kvalitativ ansats valdes då syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med MS. 

Segesten (2012b) menar att en kvalitativ studie brukar användas för att kunna ge en bättre 

förståelse för personers situation i livet. Tack vare kvalitativ design ökar kunskapen för vald 

företeelse och har att göra med individers erfarenheter, upplevelser, förväntningar eller 

behov. I ett vårdsammanhang blir det valda fenomenet relaterat till vissa individer, i detta fall 

kvinnornas upplevelser av sin sjukdom MS (ibid). Metoden var en litteraturstudie baserad på 

patografier. Patografier valdes för att få fram kvinnornas egna ord om hur det är att leva med 

sjukdomen MS. Dahlborg-Lyckhage (2012) poängterar att patografier ger en insikt på djupet 

av hur upplevelser kan upplevas och det var anledningen till att patografier användes i den 

här studien.  

Urval 
I denna litteraturstudien har både inklusions- och exklusionskriterier används. Kristensson 

(2014) menar att genom att ange inklusions- och exklusionskriterier identifieras de individer 

som anses vara i fokus för studien. Chekol (2012) beskriver också att i början av studien bör 

fenomenet avgränsas vilket har betydelse för processen och resultatet i forskningen (ibid.). 

Inklusionskriterie för litteraturstudien var att patografier skulle vara skrivna av kvinnor som 

själva insjuknat i MS eller inskrivet med hjälp av annan författare. Detta för att MS kan leda 

till att skador uppstår så att kvinnorna inte längre kan skriva själva. Anledningen till att 

kvinnorna skulle ha insjuknat i MS själva var för att finna deras egna upplevelser, tankar, 

känslor och erfarenheter av att leva med sjukdomen. Vidare var inklusionskriterier att 

patografier skulle vara skrivna på 2000-talet och att dem var skrivna på svenska av svenska 

författare. Anledningen till att böckerna skulle vara skrivna under 2000-talet var för att fånga 

kvinnornas upplevelser i nutid samt kunna relatera enklare till böckernas författare. 

Patografierna skulle vara skrivna på svenska av svenska författare för att undvika 

översättning från ett annat språk samt undvika att innehållet påverkats av översättningen. 

Ytterligare var ett av inklusionskriterie för patografier att dem skulle finnas inom området 
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Blekinge län och Hallands län för att underlätta avhämtning. Exklusionskriterierna för 

litteraturstudien var att patografier inte skulle vara skrivna av anhöriga då kvinnornas egna 

upplevelser inte hade lyfts fram. Därtill att kvinnorna inte skulle leva med andra sjukdomar 

då det skulle kunna komma att påverka kvinnornas upplevelser att leva med sjukdomen MS. 

Olsson och Sörensen (2011) hävdar att genom att använda kriterier blir sökningen 

systematiskt och patografierna blir textnära till syftet.  

Datainsamling 
Sökmotorn som användes var Libris, vilket är en katalog för alla svenska bibliotek som 

uppdateras kontinuerligt (Libris, u.å). Det första sökordet som användes var “multipel 

skleros” vilket gav 231 träffar. Då första sökningen gav träffar som inkluderade studier, 

samlingar, artiklar och böcker om MS lades sökordet “biografi” till. Sökningen blev då ” 

“multipel skleros” + biografi” vilket gav 28 träffar. Sökningen gjordes för att få fram 

patografier om hur det är att leva med MS. De 28 sökträffarna granskades först på titelnivå 

och 8 böcker exkluderades för att de var skrivna innan 2000-talet. Ytterligare 6 föll bort 

eftersom det var filmer eller talböcker. 14 patografier lästes på referatnivå men sedan 

exkluderades 11 böcker till för att de inte fanns i Blekinge län eller Hallands län, de var inte 

relevanta till syftet och var skrivna av män. Det återstod då tre patografier, vilka var “Att få 

tillbaka sin framtid - en berättelse om att vara kronisk sjuk och ändå bli frisk”, “En näve 

grus” och ”Mitt år med MS -  är jag botad nu?” (se Bilaga 1 & 2). Två patografier söktes 

sedan upp på Blekinge Tekniska Högskola biblioteket Gräsvik. Den tredje patografin fanns 

inte i Blekinge län utan söktes upp på ett bibliotek i Hallands län. Alla tre patografier stämde 

överens med inklusionskriterierna för studien och verkade svara på studiens syfte. 

Kristensson (2014) förklarar datainsamling som en sökstrategi för att hitta relevant litteratur. 

För att utföra en litteratursökning måste en sökstrategi genomföras, sedan kommer litteratur 

att väljas ut som anses vara relevant utifrån valt inklusions- och exklusionskriterier. Detta för 

att förhålla sig till rätt ämne och syfte eftersom litteraturen som eftersöks kommer ligga till 

grund för resultatet och slutsatsen (ibid.).  

Dataanalys 
Analysmetoden som genomfördes till den här studien gjordes genom en kvalitativ 

innehållsanalys av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning. Kristensson (2014) beskriver 

att en dataanalys innebär en granskning av litteraturen på ett kritiskt sätt. För att resultatet ska 

bli av hög kvalitet behövs ett kritiskt granskat urval av de sökta patografierna (ibid.). Enligt 
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Graneheim och Lundman (2004) görs analys av en text för att kunna använda de 

beståndsdelar som finns i texten till att bilda resultatet som svarar på syftet studien har. 

Eftersom studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med MS valdes det 

att göras med en manifest tolkning med latenta inslag. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att en manifest tolkning innebär att analysen hålls så textnära som möjligt. Men de 

poängterar också att det är svårt i analysen att inte tolka underliggande fynd i texten, därför 

finns viss latenta inslag i kategoriseringen. En kvalitativ innehållsanalys ska innefatta 

meningsenheter, kondensering, koder, underkategorier och kategorier (ibid). 

 

Det tre patografierna lästes enskilt i fulltext två gånger. Meningsbärande enheter markerades 

under läsningen för lättare hitta tillbaka till dem. Därefter valdes meningsbärande enheter ut 

gemensamt vilket är delar i texten som svarar på syftet (Graneheim och Lundman, 2004). 

Fem meningsenheter valdes gemensamt bort då dem inte svarade på studiens syfte. 

Resterande meningsenheter som svarade på syftet skrevs sedan gemensamt ner på ett Word 

dokument. Därefter gjordes kondensering av alla meningsenheterna, vilket Graneheim och 

Lundman (2004) förklarar som en förkortning av meningsenheterna utan att förlora kärnan i 

texten. Nästa steg var att göra koder på kondenseringarna och koder används som en etikett 

på den meningsbärande enheten (Graneheim och Lundman, 2004). Kondenseringen och 

kodningen lästes igenom och granskades noga så att det viktiga fanns kvar och de skulle 

svara på syftet (se bilaga 3). Nästa steg i analysprocessen var att meningsenheterna, 

kondenseringar och koderna skrevs ut och klipptes i remsor. Remsorna lades ihop i olika 

högar för att klargöra vilka som hade likheter och skillnader, detta upprepas tre gånger för att 

säkerställa att de var gemensamma. Det ledde då till att bli underkategorier som sedan 

resulterade i huvudkategorier i studiens resultat (se Figur 1.). Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att kategorier och underkategorier är kärnan i kvalitativ innehållsanalys, 

eftersom kategorier delar något gemensamt.  

Etiskt övervägande 
Sandman och Kjellström (2013) beskriver tre villkor vilka behöver uppfyllas vid en etisk 

studie. Det rör sig om betydelsefulla frågeställningar, att studien utförs på ett etiskt sätt samt 

att den hålls av vetenskaplig kvalité (ibid.). Patografierna är tillgängliga för allmänheten, 

författarna till patografierna har själva valt att deras berättelse ska leva vidare och inte vara 

anonyma. Därför ansågs det att författarna till patografierna har givit sitt samtycke. Olsson 

och Sörensen (2011) påpekar att forskaren ska vara väl medveten om ämnet och det ska 
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finnas ett fört resonemang ifall studien ger nytta för framtida förståelse eller risk för 

kränkning hos individerna (ibid.). Sandman och Kjellström (2013) stärker detta genom att 

olika forskningsetiska problem kan uppkomma vid användning av olika metoder och 

tillvägagångssätt. Det är dock av stor vikt att den data som samlas in sker på ett respektfullt 

vis så att författarna till patografierna inte utsätts för kränkning eller skador. Detta i beaktning 

med den etiska principen att inte skada (ibid.). Vidare beskriver Olsson och Sörensen (2011) 

att det finns flera grundläggande etiska principer inom forskning. En annan av dessa är 

godhetsprincipen, som strävar efter att varje individ ska göra gott, förebygga eller förhindra 

skada. Det menas med att sträva efter gott för att så effektivt som möjligt komma fram till ny 

kunskap. Denna kunskap ska i sin tur förbättra omvårdnad, prevention, behandling eller 

diagnostik (ibid.). Ett resonemang har förts om att individers upplevelser bör ingå i forskning 

för att kunna hjälpa individen att anpassa sig till den nya livssituationen samt främja 

hälsoutvecklingen. Detta kan i sin tur ge nytta och berätta hur viktig utvecklingen inom 

vårdpraxis är. 

Resultat 
Kvinnors upplevelser av att leva med MS resulterade i fyra kategorier “Motstridiga tankar 

och känslor”, “Sjukdomens påverkan”, “När vardagen kommer tillbaka” och “När livet 

vänder” med åtta underkategorier för att kunna redovisa syftet så tillförlitligt som möjligt. 

Kategorierna presenteras i löpande text med några utvalda citat för att stärka förståelsen av 

upplevelsen av att leva med MS.  

 
Figur 1. Illustrativ beskrivning av huvud- och underkategorier 
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Motstridiga tankar och känslor 
Kvinnorna i studien upplevde olika tankar och känslor i frågan om att leva med sjukdomen 

MS som ofta var negativa. Känslorna uppenbarade sig trots allt ganska likt hos kvinnorna och 

de undrade varför just de fått sjukdomen. Kvinnorna uttryckte sig som att ångesten och ilskan 

kunde slå till med en hård kraft då känslor inte gick att kringgå (Berner, 2017; Hoffsten, 

2015; Sigvardsson, 2016). Som en av kvinnorna beskrev det fanns en ständig närvarande och 

bubblande ilska, vilket gjorde henne sjuk både fysiskt och psykiskt (Berner, 2017). Att leva 

med MS gjorde kvinnorna besatta av att veta allt om vad sjukdomen innebar (Hoffsten, 2015; 

Sigvardsson, 2016). Det kunde handla om att kvinnorna behövde anpassa sig till en ny roll i 

deras liv, att livet inte kunde fortsätta helt och hållet på samma sätt som tidigare. 

Identitetskrisen var mycket påfrestande för kvinnorna då de ofta upplevde att inget skulle bli 

som förr, samtidigt som de upplevde att de var besvärliga för andra. Kvinnorna var beslutna 

att sjukdomen inte skulle få bestämma över deras liv eller förändra dem, att de ändå skulle 

klara av livet som tidigare. Trots detta kände de sig många gånger som en skugga av sig 

själva (Berner, 2017; Hoffsten, 2015; Sigvardsson, 2016) En av kvinnorna ville fortsätta vara 

den som alltid levererar och ville inte anpassa sig till sjukdomens krav (Sigvardsson, 2016). 

  

“Det nya blodprovet bekräftade misstanken, och Tysabri hade helt enkelt 

inte längre någon effekt för mig. Återigen var jag tvungen att byta 

behandling. Varför är det inget som fungerar för mig? Varför i helvete 

kan de inte gå lite enkelt för en gång skull?” (Sigvardsson, 2016, s. 37). 

  

Många gånger uttryckte kvinnorna sig om att de var upptagna av sig själva och trötta på sin 

bitterhet. Kvinnorna poängterade även att det inte hjälpte att hata sjukdomen eftersom den 

inte försvinner för det. Men ibland upplevde kvinnorna en positivitet som gjorde det lättare 

att leva med sjukdomen (Berner, 2017; Hoffsten, 2015; Sigvardsson, 2016). En av kvinnorna 

kände kontroll över sjukdomen när hon ammade sitt barn längre än vad sjukdomen egentligen 

tillät. Hon upplevde då glädje trots att det var en risk för hennes mående (Sigvardsson, 2016). 

  

Rädsla och död 

Kvinnorna i studien upplevde en rädsla över att leva med MS. Rädslan beskrivs på flera sätt 

och ibland förknippas den med smärta och sorg. I början av sjukdomen MS upplevde 

kvinnorna rädsla i form av att något var allvarligt fel i deras kroppar men det gick inte att 
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sätta ord på vad. Efter en tid övergick rädslan i vilka konsekvenser sjukdomen skulle medföra 

i deras liv. Konsekvenser som att behöva använda hjälpmedel efter nya skov, bli lämnad 

ensam eller tankar på att behöva lämna sina närstående kvar i livet. Kvinnorna dolde ofta sin 

rädsla, för att kunna distansera sig från den (Berner, 2017; Hoffsten, 2015; Sigvardsson, 

2016). En av kvinnorna beskrev rädslan som en sten i magen som gjorde det svårare att 

andas. Hon upplevde också att de närstående var rädda, men kände ändå att det var hon själv 

som var räddast för sjukdomen (Berner, 2017). 

  

“Jag gråter mot hans axel under hela färden mot sjukhuset. Jag är rädd 

och jag har ont.” (Sigvardsson, 2016, s. 70). 

  

Två av kvinnornas rädsla gick snabbt över i en upplevelse av att döden kallade. Livet kändes 

skört och att döden var inom nära räckhåll. Kvinnorna upplevde att fler förmågor förlorades, 

och de klarade inte av att leva med de känslorna och ovissheten. Att inte veta om de skulle 

överleva och hur långsam döden skulle bli, var en mödosam känsla av rädsla. De beskrev att 

de var livrädda för att dö ensamma och vågade tänka tanken på att de kanske inte skulle 

överleva för att kunna ta farväl till sina älskade (Berner, 2017; Sigvardsson, 2016). Två av 

kvinnorna uttryckte en förtvivlan såsom att välja döden direkt, då deras liv bara gick ut på att 

bli sämre och sämre (Berner, 2017; Hoffsten, 2015). En kvinna beskrev att hon försökte 

skapa strategier för hur hon skulle dö om hon inte blev bättre av sin behandling. Detta 

eftersom hon hoppades gå en snabb död till mötes istället för en långsam där hon sakta skulle 

ruttna bort. Kvinnan beskriver sitt sammanbrott, när allting kändes uppgivet och meningslöst, 

tillochmed till den gräns när hon bad sin fästman om att skjuta henne (Berner, 2017). 

  

 “Jag bryter ihop, förlorar mitt förstånd, min vilja, allt mitt hopp. “- 

Snälla”, ber jag sammanbitet, “hämta ditt gevär och skjut mig! Jag kan 

skriva något, förklara att det är min egen önskan. Snälla gör det bara!” 

Min bön upprepas, om och om igen. “Snälla, skjut mig. Jag orkar inte 

mer!”” (Berner, 2017, s. 113). 

Förnekelse och skam 

Kvinnorna försökte undvika och förneka sjukdomen MS så mycket som möjligt samt att de 

kämpade mot sjukdomen. Precis vid insjuknande reagerade de med förnekelse, att det inte 

kunde handla om dem. Kvinnorna ville bli kvitt med sjukdomen så mycket att de försökte 
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inbilla sig att inte känna av sjukdomen (Berner, 2017; Hoffsten, 2015; Sigvardsson, 2016). 

En av kvinnorna förde länge ett personligt krig mot sjukdomen och förnekelsen. Förnekelsen 

påverkade kvinnans psykiska mående så mycket att hon drogs ner i ett tablettmissbruk med 

tunga preparat som inte heller gjorde livet bättre (Hoffsten, 2015).  

  

“Jag har visserligen varit tydlig utåt om att jag har MS ända sedan jag 

första gången hamnade på sjukhus med den diagnosen. Men problemet 

har länge varit att jag fortsatt låtsas för mig själv.” (Hoffsten, 2015, s. 

144). 

  

De tre kvinnorna upplevde ofta en skamsenhet över sin sjukdom och vilka konsekvenser den 

medfört. Känslor av skam fanns då kvinnorna trodde att det var deras fel att sjukdomen fanns 

och att kroppen inte längre fungerade som tidigare (Berner, 2017; Hoffsten, 2015; 

Sigvardsson, 2016). Det fanns en skam bakom att inte kunna vara självständig och att inte ha 

någon lust till att sköta sina behov, såsom urintappning (Berner, 2017). När två av kvinnorna 

får en chans till att bli bättre och eventuellt fria från sjukdomen upplevs också skam. Skam 

över att just de fått livets chans och hur de ska kunna gottgöra den (Berner, 2017; 

Sigvardsson, 2016).  

 

Sjukdomens påverkan 
De tre kvinnorna kunde inte undvika att sjukdomen påverkade dem själva och deras liv. De 

kroppsliga förändringarna var påfrestande för dem och skräcken för att nya skov skulle 

komma var ständigt närvarande. Många gånger undrade kvinnorna hur de skulle orka med allt 

var livet innebär, och beskrev tröttheten som att den sakta gick utför åt alla håll. Att leva med 

MS innebar även för kvinnorna att de var tvungna att genomgå en rad olika behandlingar. 

Många gånger upplevde de att sjukdomen tog över deras liv trots medicinering. 

Symtom och skov 

Symtomen och skoven var individuella för kvinnorna och många gånger väldigt olika. En av 

kvinnorna levde med progressiv MS då skoven aldrig släppte medan de andra två kvinnorna 

hade skov som kom och försvann (Berner, 2017; Hoffsten, 2015; Sigvardsson, 2016). De två 

kvinnorna som hade övergående skov beskrev det som att något inte var bra i kroppen, och 

att det var svårt att tolka tecknen om nya skov uppstått. Skoven gjorde att den ena av 
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kvinnorna inte längre kunde använda sin högra hand då skoven satte sig på höger sida av 

kroppen. Hon plågades även av svåra och mörka depressioner efter alla skov. Medan den 

andra kvinnan upplevde outhärdliga smärtor som gjorde henne helt omtumlad den smärtan 

hon kände, främst i huvudet, gjorde henne bedövad. De två kvinnorna visste även att 

infektion kunde förvärra symtomen betydligt. De hade även svårt att veta ifall det var 

symtom och om de skulle tas på allvar. Vissa symtom visste de inte ifall det var ihopblandat 

med när de mådde dåligt psykiskt eller om det var ett riktigt skov (Hoffsten, 2015; 

Sigvardsson, 2016). Många gånger poängterade alla tre kvinnorna att där fanns en ständig 

yrsel vilket de jämförde med åka båt vid sjögång (Berner, 2017; Hoffsten, 2015; Sigvardsson, 

2016). 

  

Den tredje kvinnan som hade progressiv MS upplevde att det var mycket mödosamt att leva 

med. Hon beskrev att i början av sjukdomen blev synen allt sämre samtidigt som hon fick 

svårt att gå. Där fanns också en bubblande känsla av kolsyra i kroppen, vilket gjorde att hon 

upplevde att en ständig känsla av oro var närvarande. Kvinnan kände även att inte något var 

som förut, sexlusten hade avtagit och därtill blev det allt svårare att ens lyckas gå på toaletten 

för att kissa. Hon nämnde ofta att hon upplevde att allting blev sämre för varje dag som gick. 

Hennes upplevelse av att leva med MS förvärrades när hon blev förlamad från bröstet och 

nedåt. Hon beskrev det som att allt alltid kan bli värre och att sjukdomen slukade henne 

(Berner, 2017). 

  

“Jag märker hur jag hela tiden blir fortsatt sämre. Varje dag, varje timme 

sker förändringar. Ska det aldrig sluta? Kan inte tiden gå fortare? Varje 

dygn har 24 timmar, 18 timmar ångest och 6 timmar dålig sömn. Kan 

någon hjälpa mig att andas?” (Berner, 2017, s. 46). 

  

Kvinnorna beskrev ofta hur det var att leva med en ständig trötthet som också är en del av 

symtomen. Tröttheten kunde inte sovas bort utan var mer eller mindre närvarande hela tiden. 

Varje steg kändes ibland som en kraftansträngning vilket gjorde att de drömde om att kunna 

försvinna bort en stund för att försöka lätta på trycket. Tröttheten påverkade deras 

personlighet, en av kvinnorna beskrev att hon inte orkade vara en trevlig fru eller glad 

mamma. Hon hade inte någon ork till att ägna sig åt roliga saker längre, tröttheten gjorde 

henne tom inombords. Hon beskriver när hon var tvungen att lägga sig ner, av den orsaken att 

tröttheten slog till som en förlamning både i kropp och tankar (Sigvardsson, 2016). En av 
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kvinnorna beskrev hur hon försöker förebygga tröttheten och att hon ibland kan känna igen 

tecken på hjärntrötthet innan den slår till helt. Hon låtsas inte längre att sjukdomen inte sätter 

några spår, därför att förneka sjukdomen kostar all hennes ork. Hon upplever även att 

tröttheten minskar efter motion och då brukar hon också vara mentalt närvarande längre. 

Genom att undvika situationer som förvärrar tröttheten känner hon att hon har en bättre 

kontroll över den förlamande tröttheten (Hoffsten, 2015). 

  

“Ibland är jag så trött att jag vill sova när jag går. Har du känt så någon 

gång? Att tröttheten är så övermäktig för dig att varje steg du tar är en 

kraftansträngning. Att du medans du går - säg från jobbet till bussen - 

funderar över möjligheten att faktiskt somna till lite i något steg. Att 

slutna ögonen och bara försvinna i någon nanosekund för att lätta på det 

jävla trycket från tröttheten. Bara försvinna en liten stund, å det skulle 

vara så skönt.” (Sigvardsson, 2016, s. 29). 

Känslor av behandling och omvårdnad 

Behandlingarna som kvinnorna gick igenom gav oftast gott resultat, trots detta upplevde en 

av kvinnorna ändå att hennes kropp var stulen och söndertrasad under behandlingen (Berner, 

2017: Sigvardsson, 2016). Efter behandlingarna undrade kvinnan ofta om hon var utan skov 

eller om hon förträngde sjukdomen. När tröttheten var påtaglig funderade hon också om det 

var en reaktion efter behandlingarna eller om det var tecken på MS-trötthet (Sigvardsson, 

2016). En kvinna beskrev att hon var på väg att explodera av alla goda råd hon fick. Hon 

menade att ibland syntes inte alla problem men hon behövde ändå ställa villkor. Detta för att 

klara av det vardagliga livet på ett någorlunda sätt. Kvinnan kände att medicinen gjorde så att 

hon fick fler biverkningar, som sedan behandlades med ännu mer medicin. Vilket i sin tur 

urartade sig som en ond cirkel i hennes fall (Hoffsten, 2015).  

  

En av kvinnorna blev så pass sjuk att hon spenderade en lång tid inlagd på sjukhus. Trots en 

rad olika behandlingar blev hon inte bättre och hon upplevde att hon bara blev sjukare av att 

stanna. Kvinnan kände ofta ett stort obehag vid MR-röntgen, vilket ofta gjordes för att 

kontrollera sjukdomsaktivitet i hjärnan. MR-röntgen kom till att bli en ångestfylld upplevelse 

och hon våndas alltid inför undersökningen och vilket svar hon skulle få av den. Hon 

förlorade många självständiga förmågor som att inte kunna urinera själv. Fastän hon ville 

vara självständig kände hon ändå ett starkt motstånd till att vilja tappa sig själv på urin. Under 
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tiden på sjukhuset behövde hon allt mer hjälp kring den dagliga omvårdnaden. Kvinnan 

beskrev det som att det inte längre fanns något som var privat och blev särskilt förnedrande 

för kvinnan under hennes menstruationer (Berner, 2017). 

 

“Har jag otur kommer en sköterska efter en stund in och säger något 

käckt som att “här luktar det inte smultron precis!” Vilket jag redan har 

känt, för luktsinnet är det inget fel på. Nu har jag nog nått förnedringens 

gräns, tänker jag tyst för mig själv där jag sitter och får rumpan torkad.” 

(Berner, 2017, s. 88–89). 

När vardagen kommer tillbaka 
Kategorin innefattar två underkategorier som beskriver den nya vardagen samt hur relationen 

till andra blir. Den nya vardagen handlar om hur livet blir när sjukdomen MS blir en del av 

vardagen. Kvinnorna behöver lära sig att leva i en vardag med nya utmaningar och 

förhållningssätt. Relationen till andra beskriver hur kvinnorna upplever att relationen 

påverkas av den nya gäst som flyttat in i deras kroppar. Dem kände sig tacksamma mot sina 

närstående trots att de ändå upplevde att de stod ensamma i allt det nya. 

Den nya vardagen 

Att leva med MS krävde mycket av kvinnorna och de upplevde även att det var svårt att få 

livet vardagligt igen. När nya situationer uppkom i vardagen behövde kvinnorna nya 

förhållningssätt för att kunna hantera dem. Dessutom krävdes det att de skulle anpassa sig för 

att vardagen skulle fungera igen. Sjukdomen hade även gjort dem mer stresskänsliga och de 

behövde mer tid på sig för att klara av saker. Kvinnorna kunde inte heller förutse i vilket 

skick de skulle vara (Berner, 2017; Hoffsten, 2015). 

  

“Sedan dess har jag vartefter tvingats lära mig nya sätt att tänka, nya sätt 

att bete mig. Jag måste lära mig nya förhållningssätt i en helt ny situation 

och gamla kunskaper håller inte särskilt länge.” (Hoffsten, 2015, s. 189). 

  

Att anpassa sig efter sjukdomen var inte lätt i verkligheten eftersom de stötte på utmaningar 

varje dag. Det kunde vara motgångar såsom att orka laga mat och sköta hygienen (Berner, 

2017; Sigvardsson, 2016). Men det fanns de gånger det var lättare att anpassa sig till den nya 

vardagen beskriver en av kvinnorna. Hon mådde bättre av att motionera och använda sig av 
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sina muskler. Dessutom såg hon fördelar med att använda sig av hjälpmedel för livet lättare 

skulle flyta på (Hoffsten, 2015). 

Relation till andra 

Många gånger upplevde en av kvinnorna att leva med MS var som att stå kvar och stampa på 

samma ställe medan andra i deras närhet levde vidare (Berner, 2017). Två av kvinnorna 

kände även sorg i förhållande till sina barn. Kvinnorna uttryckte en sorg över att deras barn 

aldrig kommer ha en frisk mamma (Hoffsten, 2015; Sigvardsson, 2016). Kvinnan beskrev att 

hon inte klarade av att höra på andras vardagliga gnäll och klagande, kvinnan menade att de 

andra inte visste vad lidande var eftersom de var friska (Sigvardsson, 2016). Närståendes 

känslor var svårt för en av kvinnorna att ta sig an och hon beskrev det som att hon blev 

känslokall mot dem. Hon visste inte hur hon skulle förhålla sig mot deras känslor och sina 

egna. Kvinnan kunde också förstå att hennes närstående ibland behövde utrymme. Men om 

de närstående inte fanns där kände kvinnan att allt skulle vara meningslöst för att försöka leva 

vidare med sin MS (Berner, 2017). Trots det upplevde kvinnorna en enorm tacksamhet för 

allt deras närstående gjort för dem och för att de fortfarande ville veta hur de mådde. (Berner, 

2017; Hoffsten, 2015; Sigvardsson, 2016).  

  

“Jag känner för att skrika ut det, ställa mig upp i fikarummet, på bussen, i 

mataffären och bara skrika rakt ut. Jag är sjuk! Hör ni vad jag säger, jag 

är sjuk och jag blir bara sjukare! Jag går sönder om ni klagar mer på era 

futtiga krämpor. Jag exploderar om jag hör en enda till privilegierad 

klagan - ni skulle bara veta vad lidande är! Jag vill kasta det rakt i era 

ansikten.” (Sigvardsson, 2016, s. 36). 

  

När livet vänder 
När kvinnorna började uppleva tacksamhet, lycka och hoppfullhet kunde de börja använda 

det som en styrka i livet. Det skulle komma att bli en mycket betydelsefull faktor för dem, då 

detta hjälpte dem framåt mot en acceptans av vad sjukdomen MS orsakat för dem. När två av 

kvinnorna blev bättre av sin behandling började de tillslut våga tänka på hur framtiden skulle 

bli. 
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Hoppfull och accepterande 

Efter en tid när de har levt med sjukdomen MS upplever kvinnorna en hoppfullhet och 

acceptans i livet. Kvinnorna beskrev det först som att acceptera sjukdomen var som att ge 

upp. Det tog lång tid att acceptera den stora förändringen som sjukdomen MS innebar. 

Kvinnorna poängterar idag att det tar tid att hitta balans i livet och väljer att fokusera på de 

ljusa punkter som livet medför (Hoffsten, 2015; Sigvardsson, 2016). 

  

“Jag var illa ute och behövde hjälp av ett proffs, min tanke med att träffa 

en psykoterapeut var att jag kanske kunde börja arbeta mig fram emot en 

insikt om att MS var en kronisk sjukdom.” (Hoffsten, 2015, s. 131). 

  

Under de svåra tiderna med sjukdomen tycktes kvinnorna ibland uppleva hoppfullhet, att de 

ändå kan leva ett bra liv trots MS. Förutom detta nämner de att livet väntar när allt det 

jobbiga försvunnit (Berner, 2017; Hoffsten, 2015; Sigvardsson, 2016). En av kvinnorna hade 

hoppet att kunna använda sina kroppsdelar igen utan smärta och vara självständig även om 

hon var mycket sjuk. I vissa stunder kunde hon även finna humor vilket gav hopp om att 

hennes mänsklighet fortfarande fanns kvar. Men också att kanske kunna hitta tillbaka till sig 

själv (Berner, 2017).  

Tacksamhet för framtiden 

Två av kvinnorna blev erbjudna en behandling, som innebar stamcellstransplantation med 

cellgifter, vilken eventuellt innebar bot av MS. De upplevde en overklig känsla och en 

tacksamhet över att fått den möjligheten. Den nya behandlingen gav dem tro om framtiden 

och en av kvinnorna hoppades att den skulle rädda hennes liv. Hon tyckte dessutom att det 

var en underbar känsla att längta efter att stå och gå själv igen. Hon gladdes över sitt positiva 

besked om att det inte längre fanns en sjukdomsaktivitet i hjärnan och kände sig lättad 

(Berner, 2017; Sigvardsson, 2016). De tre kvinnorna upplevde en tacksamhet för att bli 

omhändertagna och lovade sig själva att nu vara mer tacksamma mot allt och alla. Kvinnorna 

upplevde att de bar på tankar om framtiden och hur den skulle kunna bli, men kände att det 

var svårt att prata med närstående om det. Men de hittade ändå livsglädje för olika saker och 

var lyckliga över att de lever (Berner, 2017; Hoffsten, 2015; Sigvardsson, 2016). En av 

kvinnorna upplevde en tacksamhet att förändring i det vardagliga livet inte är ett lika stort hot 

längre. Hon uttryckte det som att ha fått mer än vad hon har förlorat (Hoffsten, 2015). 
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“Under den lilla promenaden blir jag överfallen, totalt överkörd av ett 

lyckorus! Det bubblar i hela kroppen, och bubblorna går som en tornado 

nedifrån tårna och upp i huvudet. Jag är så förbannat lycklig att jag 

lever! Hoppas den här lyckan håller i sig länge, länge.” (Berner, 2017, s. 

235). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Studiens ansats har varit en kvalitativ design vilket oftast brukar besvara syftet på individers 

upplevelse, tankar och känslor (Henricson och Billhult, 2012). För att nå fram till syftet 

användes en kvalitativ litteraturstudie baserat på patografier. Syftet med studien var att 

beskriva kvinnors upplevelse av att leva med MS. I studien valdes det att fokusera på enbart 

kvinnor, då det är dubbelt så många kvinnor som insjuknar i MS än män (Holmes et al., 

2016). Valet till att använda patografier i datainsamling i studien var för att få fram ett större 

perspektiv på hur kvinnorna upplever hälsa, ohälsa, lidande och vård i det dagliga livet som 

sjukdomen MS kan medföra vilket Dahlborg-Lyckhage (2012) styrker. När individens liv och 

hälsa stöter på ett hot blir behovet att få berätta starkt poängterar Skott (2012). Viktiga teman 

i muntliga berättelser och litteraturer har alltid varit sjukdom, vård och bot. Därtill finns det 

en strävan i berättelsen att göra upplevelser begriplig både för sig själv och andra (ibid.).  

  

Anledningen för den valda metoden var till största del att det var kvinnornas egna berättelser 

i form av upplevelser och ord. Men också för att patografier utgår från individens vardagliga 

liv som hon lever i, vilket Dahlborg-Lyckhage (2012) understryker. Det kan vara en nackdel 

att analysera patografier av den orsaken att det innehåller livsberättelser där vissa delar i 

texten kan vara irrelevanta till syftet menar Olsson och Sörensen (2011). Upplevelserna och 

erfarenheterna som kvinnorna gick igenom var lika viktiga att få fram även när det ibland 

skiljde sig åt. En patografi skrivs inte för att ge något nytt forskningsläge utan skrivs för att 

berätta en livsberättelse. Dahlborg-Lyckhage (2012) styrker att studier som baseras på 

litteratur kan utveckla omvårdnaden då trovärdigheten finns i form av att det är individens 

upplevelser (ibid.).  
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För att söka efter patografierna användes databasen Libris, eftersom det är den största 

svenska databasen för litteratur (Libris, u.å). Sökträffarna i Libris gav tre patografier vilka 

besvarade studiens syfte. Det ansågs att tre patografier var tillräckligt stor mängd data för 

studien, då fler än 200 meningsenheter passade in på syftet som studien hade. Hade inte 

materialet i patografierna ansetts vara tillräckligt hade en annan kvalitativ metod valts att 

användas för att besvara studiens syfte, såsom vetenskapliga artiklar (Olsson och Sörensen, 

2011). Valet till att inte använda sig av vetenskapliga artiklar i resultatet var för att artiklarna 

redan har författare som studerat och tolkat individers livsvärld från deras förförståelse. Hade 

vetenskapliga artiklar använts till resultatet i studien hade det ytterligare blivit nya tolkningar 

av artiklarnas färdiga resultat. Segesten (2012a) nämner att en fördel att använda 

vetenskapliga artiklar som metod i analysförfarandet kan vara att de vetenskapliga artiklarna 

strävar efter att andra ska bygga vidare på resultatet artiklarna fått fram. Genom att använda 

vetenskapliga artiklar kan detta möjliggöra forskningens resultat i praxis (ibid.).  

 

Tiden var väsentlig att räcka till för denna litteraturstudie och planerades att skrivas och 

bearbetas under tio veckor. Tre patografier valdes ut då dem passade in på 

inklusionskriterierna till studien syfte. Inklusionskriterier hjälper studien att fokusera på rätt 

information och exkludera det som inte kan ge svar på det syfte som vill uppfyllas 

(Kristensson, 2014). Hade fler patografier används kanske ett större perspektiv till att leva 

med MS kunnat studeras. Men studien blev med hjälp av inklusionskriterierna mer relaterad 

till nutid och ger då bättre forskningsläge om hur upplevelsen är att leva med sjukdomen MS 

idag. En nackdel kan vara att några artiklar som använts som forskningsläge i bakgrunden 

och resultatdiskussionen inte är huvudfynd från Sverige, utan de har studerat från andra delar 

i världen. Detta har diskuterats i litteraturstudien, men det övervägdes att artiklarna kan 

relateras till syftet då det är upplevelser av att leva med MS som studerats. Den härkomst som 

individerna har i artiklarna bedömdes att inte påverkas då det fanns gemenskaper i artiklarna.  

 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att en hel livsberättelse eller en unik tid i en individs 

liv kan återges av en personberättelse. Med personberättelse menas att informationen om 

företeelsen som ska beskrivas måste vara så klar och tydlig som möjligt. Detta för att 

företeelsen inte ska bli missförstådd av eventuell medförfattare. En personberättelse kan inte 

kompletteras på samma sätt som vid en intervju. Av den orsaken kan inte heller vissa 

oklarheter redas upp (ibid.). Hade intervjuer genomförts skulle det kunnat ge en mer 

genomgripande förståelse för kvinnornas dagliga liv samt möjlighet till att ställa följdfrågor. 
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En nackdel med intervjuer skulle kunna vara att fokus läggs endast på förutbestämda 

samtalsämnen (Olsson och Sörensen, 2011). I studien valdes det endast att fokusera på hur 

kvinnor upplever det att leva med MS för att arbetet inte skulle få ett för brett resultat. Hade 

mäns upplevelser valts att undersökas om hur det är att leva med MS kanske det hade uppstått 

en viss skillnad mellan kvinnornas och männens upplevelser. Däremot kan en nackdel vara 

att resultatet inte kan generaliseras för alla individer med MS, vilket resultatet av en kvalitativ 

studie inte behöver betonar Kristensson (2014). Vidare kan en fördel vara att försöka främja 

olika upplevelser i urvalet, för att få fram bredare omfattning av olika upplevelser, tankar och 

känslor som syftet skall beskriva (ibid.).  

  

Problemområdet analyserades utifrån patografierna, vilket är att sjuksköterskor idag har för 

lite kunskap om hur det är att leva med MS (Lexell et al., 2008). Båda författarna till studien 

har läst det tre böckerna individuellt och materialet diskuterades, jämfördes och reflekterade 

emellan relaterat till syftet, därmed har trovärdigheten kunnat förstärkas. När båda författarna 

läser patografierna blir meningsenheterna bättre sammanställda och mindre chans att material 

som kan svara på syftet blir missat. Graneheim och Lundman (2004) menar att när studien 

hålls så textnära som möjligt blir trovärdigheten i studien stärkt (ibid.). Studien analyserades 

med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys. Studien gjordes 

med en manifest tolkning samt med latenta inslag eftersom författarna till studien ansåg det 

kändes mest relaterat till det valda analysförfarandet för att få fram upplevelsen av 

sjukdomen MS. Graneheim och Lundman (2004) menar att då görs en analys av det 

uppenbara i texten utan att tolka för mycket vilket ger trovärdighet, därför hölls detta i åtanke 

hela tiden att inte tolka meningsenheterna (ibid.). Meningsenheterna skrevs in tillsammans på 

ett Word dokument och lästes igenom tre gånger för att säkerställa trovärdigheten. Vissa av 

meningsenheterna delades upp för att betydelsen skulle bli mer konkret eftersom de hade 

olika upplevelser i en meningsenhet. Graneheim och Lundman (2004) vill dock förtydliga att 

meningsenheter inte ska bestå av för få ord i analysen. Korta meningsenheter gör det svårare 

för författarna att hitta den viktiga innebörden, vilket då istället kan gå förlorat (ibid.).  

 

Därefter gjordes kondenseringar och koder gemensamt av de båda författarna. Graneheim och 

Lundman (2004) poängterar att en kondensering och kod kan endast placeras i en kategori 

(ibid.). Kondenseringarna och koderna lästes igenom fyra gånger för att bibehålla dem så 

textnära som möjligt, vilket ansågs vara vissa svårigheter med då det var svårt att inte tolka 

för mycket. Huvudkategorier och underkategorier tog längst tid att utforma och krävde 
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mycket engagemang, för att inte missa viktigt innehåll för att beskriva hur kvinnor upplever 

det att leva med MS. En av huvudkategorierna var svårt att få fram ett namn på eftersom det 

beskrev tankar och känslor. Detta diskuterades flera gånger eftersom huvudkategorierna ska 

beskriva vad resultatet vill få fram utan att missvisa vad innehållet är. I resultatet användes 

också citat från de tre kvinnorna för att få ett så tillitsfullt resultat som möjligt. 

 

Studiens syfte valdes eftersom det ansågs att det behövs mer studier och forskning kring 

ämnet. Dock fanns en viss förförståelse av det valda ämnet sedan tidigare. Henricson och 

Billhult (2012) poängterar att resultatet kan få en påverkan när författaren har en 

förförståelse. I ett tidigt skede av studien diskuterades det vilken förförståelse det fanns sedan 

tidigare och det framkom att den var mycket liten. Detta gjordes för att inte skapa förutfattade 

meningar om hur det är att leva med MS. Det resultat som framkom gav tankar om hur 

mycket sjukvården spelar roll i hur sjukdomen MS kan upplevas. Men även att MS kan ge 

liknande tankar och upplevelser hos olika individer, trots att sjukdomen inte ger samma 

symtom hos dem olika individerna. I resultatet lyfts även att sjukdomen MS kan påverka 

kroppen starkt både psykiskt och fysiskt, därtill också individens närstående.  

 

Resultatdiskussion 
I resultatet har det framkommit fyra huvudkategorier hur upplevelsen är att leva med MS i 

det dagliga livet. Något som utmärkte sig i resultatet var att kvinnornas tankar och känslor 

påverkade deras syn på livet och sjukdomen MS. Deras tankar och känslor var oftast negativa 

och i samband med detta upplevde kvinnorna att deras identitet försvann allt mer. Ingen av 

kvinnorna förstod hur de skulle förhålla sig till sjukdomen. Kvinnorna var fast beslutna att 

sjukdomen MS inte skulle ta över deras liv och skulle fortsätta livet som om sjukdomen inte 

fanns. Precis som kvinnorna i resultatet poängterade, bekräftar även Flensner och Rudolfsson 

(2016) att identiteten känns förlorad eftersom kvinnorna inte längre har någon kontroll över 

kroppen samt att de måste lära känna kroppen på nytt. Roy (2009) understryker att när en 

individ exempelvis insjuknar i kronisk sjukdom, behövs det skapas en inre och yttre balans 

för att undvika ohälsa och lidande. Detta är för att individen behöver fortsätta att utvecklas 

även i en förändrad tillvaro. Om kvinnorna inte tar till sig den kroniska sjukdomen gör 

kvinnorna det svårare för sig själv att behålla sin integritet och utvecklas som individ (ibid.). 

En kvinna i resultatet beskrev det som att hon hade det svårt att anpassa sig till den kroniska 

sjukdomen, då hon fortfarande ville vara den som presterade. Kvinnorna försökte anpassa sig 
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till den nya livsomställningen men kände ändå att de var som skuggor av sig själva. De 

menade också att sjukdomen inte försvann trots hatet de hade mot den. Reynolds och Prior 

(2003) menar att hälsan kan främjas av vissa strategier som är positiva, och då kan även 

livskvaliteten öka. Oftast pågår strategier i samband med sjukdomens negativa konsekvenser, 

därför krävs ansträngning och en kapacitet för att ens självbild och identitet inte ska förloras. 

Det olika strategierna till att uppnå livskvalitet kan vara engagemang i meningsfulla 

intressen.    

 

I resultatet var skov och symtom en av upplevelserna som ständigt funnits närvarande hos 

kvinnorna och påverkade det dagliga livet. Ett av symtomen som kvinnorna upplevde var 

trötthet som alltid var närvarande. Tröttheten påverkade inte dem enbart fysiskt i det dagliga 

livet utan även psykiskt, såsom att deras personlighet påverkas då det inte fanns krafter kvar 

till att bry sig om sina närstående. Olsson, Lexell och Söderberg (2004) beskriver fatigue som 

att kroppen blir spärrad av tröttheten samt att kroppen istället blir som en motståndare i det 

dagliga livet. Känslor av att vilja finns oftast men tröttheten, behov att återhämta sig och hitta 

energi gör det svårt för kvinnorna att förhålla sig till tröttheten. Kvinnorna uttrycker 

tröttheten som en känsla av att vara närvarande men samtidigt som att vara borta (ibid). Den 

ständiga tröttheten kan påverka strategier som kan främja till livskvalitet. Att engagera sig i 

meningsfulla intressen var mycket svårt för kvinnorna på grund av deras trötthet. Som den 

ena kvinnan beskrev det orkade hon inte längre vara en glad mamma eller en bra fru för att 

den kroniska tröttheten gjorde henne helt utmattad samt att hon upplevde att hon var helt tom 

inombords. Tröttheten var bara ett av alla symtom kvinnorna upplevde. Symtomen och 

skoven var individuella hos kvinnorna, dock var det gemensamt att kvinnorna upplevde en 

ständig yrsel. Akkurt et. al (2016) bekräftar att ofta ger skov kroppsliga förändringar men kan 

också yttra sig som ångest och depression vilket även Holmes et. al (2016) styrker. Holmes 

et. al (2016) menar att sjukdomen MS ger oftast funktionsnedsättningar vilket i sin tur 

påverkar det psykiska måendet som kan ge ångest och depression och kan fortsätta att pågå i 

flera år.  

 

De tre kvinnorna i studien upplevde ett försämrat psykiskt välmående och ibland upplevde 

kvinnorna att det var svårt att veta vilka tecken de skulle ta på allvar. En del symtom visste 

kvinnorna inte om det var ihopblandat med när de mådde dåligt psykiskt eller om det var ett 

riktigt skov. En av kvinnorna upplevde mycket svåra depressioner i samband med sina skov. 

Reynolds och Prior (2003) har i sin studie också beskrivit upplevelser från kvinnor där de 
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hade svårigheter med att komma ur depressionerna och återfå en mening med livet. Blundell-

Jones, Walsh och Isaac (2014) poängterar att skoven från sjukdomen MS är förknippat med 

att känna sig utanför omgivningen och inte längre som sig själv. Även att en del individer 

från studien kräver hjälp från andra för att kunna bearbeta skoven. Roy (2009) menar att 

sjuksköterskan måste vara observant på och försöka främja individens upplevelse av 

livskvalitet samtidigt som sjuksköterskan hjälper individen att anpassa sig till den nya 

situationen i livet som sjukdomen MS medfört.  

 

Resultatet beskrev en rädsla som yttrade sig hos kvinnorna gemensamt över att leva med MS. 

Kvinnorna påverkades av en rädsla eftersom de först inte visste vad som var fel på deras 

kroppar. Rädslan övergick sedan till att vara rädd för sjukdomens konsekvenser skulle 

medföra i deras liv, rädslan fanns ständigt närvarande på ett sätt att det blev svårt att andas. 

Flensner och Rudolfsson (2016) menar att när sjukdomen MS ger kroppen konsekvenser kan 

känslor uppträda i form av sorg, skam och skuld, eftersom kroppens funktion är försämrad 

(ibid.). Akkurt et. al (2016) beskriver också att kvinnor som lever med MS kan uppleva 

känslor som osäkerhet och oro då MS oftast uppträder i skov (ibid.). Detta beskrev även 

kvinnorna som en anledning till rädsla eftersom kroppen inte längre fungerade som tidigare 

och kunde försämras på olika sätt. Rädslan lyfte även fram tankar om att de trodde döden var 

inom räckhåll. Edwards, Barlow och Turner (2007) menar på att rädsla oftast uppträder när 

tankar om framtiden uppstår eller när individen möter något okänt. Det okända är att inte veta 

vad sjukdomen MS kommer medföra (ibid.). För att inte rädslan ska ta över det dagliga livet 

till fullo, är det mycket viktigt att kvinnorna får uppleva att de behövs och att de känner sig 

älskade. Olsson et.al (2010) beskriver att rädslan är lättare att hantera genom att träffa andra 

som har liknande erfarenheter av sjukdomen MS. Gemenskapen med andra gjorde det mer 

naturligt att leva i vardagen och undvika rädsla. Precis som Olsson et.al (2010) beskriver, 

poängterar också kvinnorna i resultatet att familj och närstående har en betydande roll för att 

kvinnorna ska hitta livskraft i livet samtidigt som sjukdomen finns kvar.  

 

Gemenskapen och stöd från andra individer lyfts i resultatet, vilket förklaras som när 

vardagen kommer tillbaka och när livet vänder. Två av kvinnorna upplevde hopp och 

tacksamhet då de fick en behandling som gjorde att sjukdomsaktiviteten i hjärnan slutade 

vara aktiv. Kvinnorna beskrev att de också kände en enorm tacksamhet för de närstående har 

funnits hos dem när det var som svårast i det dagliga livet. Ghafari, Fallahi-Khoshknab, 

Nourozi och Mohammadi (2013) påpekar att det emotionella stödet för att anpassa sig till 
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sjukdomen var oerhört viktigt att få av sin familj, närstående, vänner och vårdpersonal (ibid.). 

Roy (2009) styrker att sjuksköterskans stöd till att anpassa sig till sjukdomen är lika viktigt, 

för att bevara balans i livet och minska lidande (ibid.). Kvinnorna i resultatet menade att om 

de inte hade fått allt stöd från närstående hade det känts meningslöst att försöka leva vidare 

med sjukdomen MS. Olsson et.al. (2010) menar på att när kvinnorna känner sig meningsfulla 

när de kunde hjälpa andra, såsom deras barn och familj, gav dem hopp och en tacksamhet till 

livet. De upplevde att de var värdefulla trots sjukdom (ibid.). I resultatet framkom det att 

kvinnorna inte alltid kände att de var så lätt i verkligheten och de stötte på nya utmaningar 

varje dag med sjukdomen MS. Det kändes som att de stod kvar och stampade medan 

omgivningen levde vidare. Ghafari et.al (2013) menar samtidigt som att få tillbaka hopp om 

livet behöver individer med sjukdomen MS försöka uppnå uppsatta mål (ibid.). För att få 

tillbaka hopp om livet krävdes också att acceptera den nya livssituationen som sjukdomen 

MS medfört. En av kvinnorna fann svårigheter till att acceptera och behövde professionell 

hjälp att acceptera. Dennisona, Moss-Morrisb, Yardleya, Kirbya och Chalderc (2013) styrker 

detta då möjligheten till att få dela med sig av tankar i terapi och bli sedd av en professionell 

främjar till acceptans och välmående (ibid.). Kvinnorna i resultatet fann livsglädje för olika 

saker i livet och var lyckliga över att de levde.  

 

Att leva med sjukdomen MS resulterade i att kvinnorna var tvungna att genomgå olika 

behandlingar för att sjukdomen skulle vara under kontroll. Under behandlingen beskrev 

kvinnorna att det kändes som deras kroppar inte tillhörde dem längre då behandlingen gjorde 

dem sönderfallna. Därtill upplevde en av kvinnorna att hon blev sämre av sjukhusvistelsen 

samtidigt som behandlingar inte fick henne att bli bättre. Olsson, Skär och Söderberg (2011) 

poängterar att när vårdpersonalen lyssnar och tar kvinnorna på allvar kan det upplevas som en 

lättnad för kvinnorna och att vårdpersonalen kan förstå deras situation. En av kvinnorna i 

resultatet behövde omvårdnad. Hon uttryckte det som att hon nådde förnedringens gräns av 

vårdpersonalen och inget av det privata av henne fanns kvar. Där finns studier som visar på 

att MS-sjuksköterskornas kunskaper och bemötande varierar (Blundell-Jones et.al, 2014; 

Lexell et.al, 2008). Blundell-Jones et.al. (2014) beskriver också att vissa MS-sjuksköterskor 

emellertid är oersättliga när de kommer till att få stöd för deras skov. Roy (2009) menar att 

det kan vara skillnad mellan vad sjuksköterskan tror är kvinnornas behov och vad det 

egentliga behovet är enligt kvinnorna till välmående. För alla individer som insjuknar i en 

sjukdom är det inte alltid möjligt att uppnå ett fysiskt, psykiskt eller socialt välbefinnande 

(ibid.). Det kan också underlätta vid behandling att träffa samma vårdpersonal, så kvinnorna 
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inte behöver upprepa vad de behöver ha hjälp med och vad som känns bäst för dem, vilket 

också Olsson et.al (2011) styrker. Roy (2009) menar att individen samverkar med miljön 

omkring sig, vilket även är fokus i omvårdnaden. Sjuksköterskan försöker leda individen till 

största möjliga välbefinnande genom att underlätta den miljö som individen befinner sig i 

(ibid.). Det är också viktigt att sjuksköterskan ser hela individen då upplevelserna av 

sjukdomen MS inte alltid syns på utsidan.  

 

Trots att kvinnorna i resultatet genomgick behandlingar upplevde de ändå att sjukdomen tog 

över deras liv. Kvinnorna klarade inte av att leva med ovissheten som sjukdomen MS drog 

med sig och de var dessutom livrädda för att dö, de var mest rädda för att dö ensamma. Här 

har sjuksköterskan en betydande roll för individen, genom att ge emotionellt stöd och 

utrymme för individen finns en större chans till bättre vård. Olsson et. al (2011) bekräftar att 

det kan leda till att individen delar med sig av privata problem i det dagliga livet som kan ha 

en betydande roll i anpassningen till den förändrade livssituationen. Sjuksköterskan i 

förhållande till Roys adaptionsmodell försöker använda olika mönster och bedömningar för 

att hantera negativa upplevelser av en sjukdom. Användningen av adaptionsmodellen kräver 

att sjuksköterskan har erfarenhet och kunskap som är relaterat till sjukdomen, för att kunna 

hjälpa individen att anpassa sig till sin nya livssituation. Edwards et.al. (2007) menar att 

individer med MS ger intryck av en tacksamhet för den behandling de går igenom. 

Individerna visade på att en lättsamhet på att hantera sjukdomen MS samt att deras 

välmående blev bättre av att söka och testa nya behandlingar (ibid.). Adaptionsmodellen 

menar att när sjuksköterskan gör utvärderingar och reflektioner över sitt egna uppförande blir 

samarbetet med andra individer bättre, detta gällande olika situationer som sjuksköterskan 

kan ställas inför. Därtill poängteras det vilken styrka sjuksköterskan har för att hjälpa och 

främja individens anpassning till en ny situation i livet (Roy, 2009).   

Slutsats 
I studiens resultat framgår kvinnornas upplevelser i en stor mångfald. Mycket av 

upplevelserna handlade om en förlorad identitet som väckte mycket tankar och känslor som 

rädsla och död. Det framkom upplevelser av förtvivlan från kvinnorna, då de kände sig sämre 

och sämre trots behandling. Här är sjuksköterskans roll av vikt för att kvinnorna ska kunna 

bevara sin livsglädje, behålla relation till närstående samt att ha hopp och tro om framtiden. 

Sjuksköterskan kan ha nytta av Roys adaptionsmodell när individer insjuknar i MS eftersom 

en kronisk sjukdom kräver en omställning till den nya livssituationen. Med hjälp av 
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sjuksköterskan kan kvinnorna dela med sig av tankar och på så sätt främjar detta välmående 

och acceptans. Kvinnorna menade att livet kunde levas bra trots sjukdom, men hjälp 

behövdes för att komma till den insikten och acceptera omställningen som sjukdomen MS 

medför. Både tidigare studier och denna litteraturstudie visar på att kvinnorna upplever en 

tacksamhet över att ha blivit omhändertagna, men mer forskning behövs för att få större 

helhetsperspektiv på kvinnors upplevelser av att leva med MS. Detta i syfte att förbättra 

vårdandet av individer med MS och tillgodose individens behov utifrån personcentrerad 

omvårdnad. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Libris 

 
Sökord i 

Libris 

Antal 

träffar 

Sökdatum Lästa på 

titelnivå 

Lästa på 

referatnivå 

Antal valda 

böcker 

Multipel 

skleros 

231 18-01-05 0 0 0 

Multipel 

skleros, 

biografi 

28 18-01-05 28 14 3 
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Bilaga 2 Beskrivning av patografier 
 

 

Författare Titel Utgivningsförlag- 
och år 

Handling 

Louise Hoffsten, 
inskrivet av Lena 
Katarina 
Swanberg. 

En näve grus. Bokförlaget Forum, 
2015. 

Louise Hoffsten fick sin diagnos för 20 år sen, 
när hon var i 30 års åldern, då trodde hon att 
livet var kört. Att leva med MS sjukdom kan 
vara riktigt jobbigt, men det behöver inte vara så 
hela tiden. En berättelse om Louise Hoffsten 
efter MS diagnosen och hur det är att leva med 
en kronisk sjukdom. 

Kajsa 
Sigvardsson, 
medförfattare 
Hans Hägglund. 

Att få tillbaka 
sin framtid – 
en berättelse 
om att vara 
kronisk sjuk 
och ändå bli 
frisk. 

Carlsson, 2016. Kajsa Sigvardsson insjuknar vid 31 års ålder i 
MS efter hennes dotter föds, mitt i livet. Plötsligt 
föll synen på Kajsas vänstra öga bort, och hon 
anade att något var fel när kroppen allt längre 
uppgav flera olika symtom på sjukdomen. Här 
får läsaren följa med i Kajsas alla steg från dagen 
hon blir diagnostiserad tills dagen hon blir fri 
från sin kroniska sjukdom. Det är en skildring på 
hur det är att vara ung mamma och bli kronisk 
sjuk. 

Ida Berner. Mitt år med 
MS: är jag 
botad nu? 

Idus förlag, 2017. Mitt i livet, när Ida Berner är som allra lyckligast 
upplever hon mer trötthet, svårt att hålla 
balansen, och vid något tillfälle tappar hon även 
känseln i ansiktet. När Ida är 32 år gammal 
insjuknar hon i MS. Sjukdomen uppträder 
väldigt aggressiv då det går snabbt utför och hon 
blir då förlamad från bröstet och nedåt. Läsaren 
får följa Idas berättelse från dem allra första 
symtomen, genom sjukhusvistelser och 
rehabiliteringen. Dessutom möter läsaren alla 
hennes känslor och tankar under tiden från start 
till slut. Såsom ilska, frustration, sorg och 
självmordstankar, samtidigt möta hennes styrka 
och glädje som finns kvar långt där inne. 



 

 
 

35 

Bilaga 3 Meningsenheter 
 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

Varför skulle jag inte välja 

döden direkt … om resten 

av mitt liv ändå skulle gå ut 

på att bli sämre och sämre? 

Varför inte dö om 

livet ändå blir 

sämre. 

Varför inte välja 

döden direkt. 

 

 

 

 

Rädsla och död. 

 

 

 

 

 

Motstridiga tankar 

och känslor. 

Tanken på att dö skrämmer 

inte, det gör däremot tanken 

på att lämna. Jag är inte 

redo för det.  

Tanken på att dö 

skrämmer inte 

men tanken på att 

lämna gör.  

Tanken på att 

lämna skrämmer. 

Jag skäms över att jag inte 

orkar göra något, att jag 

faktiskt inte vill göra något 

mer än att sova. 

Jag skäms över att 

jag inte orkar göra 

något, vill sova. 

Skäms och vill 

bara sova. 

Förnekelse och 

Skam. 

Min svärmor försökte mata 

mig med klinikens lunch- 

och middagsmat men jag 

har ingen aptit. Jag vill bara 

sova bort huvudvärken och 

vila bort all smärta. 

Min svärmor 

försökte mata mig 

men har ingen 

aptit, vill sova bort 

huvudvärken och 

all smärta. 

Ingen aptit och 

vill bara sova 

bort all smärta. 

Symtom och 

skov. 

Sjukdomens 

påverkan.  

Vilken pärs matlagningen 

blir! Hacka lite lök, vila, slå 

på plattan, vila. Så håller 

det på, i en evighet. Det tar 

mig två timmar att få maten 

på bordet, en maträtt som i 

mitt liv innan MS tog cirka 

20 minuter att tillaga. 

Vilken pärs 

matlagningen blir, 

det tar mig två 

timmar att göra en 

maträtt som innan 

MS tog 20 minuter 

att tillaga. 

Ansträngande att 

laga mat. 

Den nya 

vardagen. 

När vardagen 

kommer tillbaka.  


