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Sammanfattning 
Idag lever ett stort antal människor med Multipel Skleros (MS) av varierande grad i 
Sverige. MS påverkar livskvaliteten negativt genom att personen kan få 
koordinationsstörningar, känselnedsättning, miktionsbesvär samt problem med 
gångfunktionen och den sexuella funktionen. Det finns många studier gjorda på 
livskvalitet hos personer med MS men dock ingen gemensam litteraturöversikt och 
sammanställning av dess resultat. Syftet med studien var att analysera den 
hälsorelaterade livskvaliteten hos personer med MS utifrån granskning och 
sammanställning av studier där mätinstrumentet MSQOL-54 använts. En 
litteraturöversikt med fem studier har genomförts där det kvantitativa mätinstrumentet 
MSQOL-54 använts. Inom fysisk funktion, rollfunktion fysiks orsak, energi, generell 
hälsa, lidande, generell livskvalitet, vitalitet och sexuell tillfredställelse visar studierna 
en försämrad livskvalitet hos personer med MS. En god livskvalitet upplevs inom 
områdena smärta, social funktion, kognitiv funktion, sexuell funktion samt emotionell 
och mental hälsa. Resultatet visar även att en svårare grad av MS påverkar den 
samlade livskvaliteten negativt, men att smärta är en av de upplevelser som bidrar 
minst till en livskvalitetsförsämring hos personer med MS.  
Nyckelord: Livskvalitet, MSQOL-54, Multipel Skleros, mätinstrument. 
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INTRODUKTION 
Idag lever cirka 12000 personer med Multipel Skleros (MS) av varierande grad i 
Sverige, dessutom insjuknar c:a 400 personer varje år. Studier har visat att personer 
med MS upplever en hög grad av lidande vilket i sin tur kan påverka både personer 
med MS men även de anhörigas livskvalitet negativt (Murphy, Confavreux, & Haas. 
1998; Nortvedt, Riise, Myhr, & Nyland. 1999; Rothwell, McDowell, Wong, & 
Dorman. 1997; Rudick, Miller, Clough, Gragg, & Farmer. 1992). För att som 
sjuksköterska och vårdpersonal ha möjlighet att långsiktigt behandla och bemöta 
denna försämring krävs bland annat metoder för att bedöma livskvaliteten genom 
relevanta och ackrediterade mätmetoder. Det råder delade meningar om det går att 
mäta en persons livskvalitet. Forskare och författare så som Naess, Mastekaasa, 
Moum och Sörensen, (2001) samt Brülde (2003) menar att det inte går att mäta 
livskvalitet. Svårigheterna ligger bland annat i att mäta en persons livskvalité dels på 
en och samma skala men även vid olika tidpunkter. Brülde (2003) anser dock att det 
av praktiska skäl är relevant med en mätning av livskvalitet då det kan hjälpa till att 
finna lösningar eller fördela resurser, till exempel för biståndsbedömare inom 
äldrevården Andra forskare menar att det är möjligt och har därför utarbetat 
instrument för att mäta livskvalitet. Det finns ett antal olika instrument för att mäta 
livskvalitet men endast ett fåtal som mäter livskvalitet hos personer med MS. Med 
bakgrund av detta så producerade Vickery, Hays, Harooni, Myers & Ellison (1995) 
Multiple Sclerosis Quality of Life- 54 (MSQOL-54) som är ett validerat 
mätinstrument för livskvalitet specifikt för personer med MS (Amato, Ponziani, 
Rossi, Liedl, Stefanile, & Rossi 2001; Cella, Dineen, & Arnason 1996; Miller & 
Dishon 2005; Solari, Filippini, Mendozzi 1999; Vernay, Gerbaud & Biolay 2000; 
Vickrey et al 1995). Det finns många studier gjorda om livskvalitet med 
mätinstrumentet MSQOL-54 men dock ingen gemensam litteraturöversikt och 
sammanställning av dess resultat. För att erhålla en samlad bild av livskvaliteten hos 
personer med MS kommer denna studie att presentera en översikt av vilka 
forskningsresultat som finns publicerade i nutid. 

 

BAKGRUND 
Att leva med MS kan upplevas besvärligt då personen aldrig kan veta hur hon 
kommer att må från den ena stunden till den andra. Individen kan vara trött i kroppen 
men vara pigg i huvudet och tvärtom. De flesta har skov i sin sjukdom vilket gör det 
ytterligare svårt att planera sin tid (Neurologiskt Handikappades Riksförbund, 2008). 
MS är en sjukdom som fortfarande inte går att bota och när det då inte gjorts något 
genombrott på forskningsfronten när det gäller sjukdomens patogenes, betyder det att 
den kliniska behandlingen fortfarande är symptomatisk (Höök, 2001).  
 
Epidemiologi inom Multipel Skleros 
MS är en inflammatorisk, progredierande kronisk sjukdom i det centrala 
nervsystemet. Funktionshinder uppkommer av att hjärnans och ryggmärgens signaler 
till övriga kroppsdelar försämras eller inte når fram (Höök, 1998). 
Sjukdomen debuterar huvudsakligen hos unga och medelålders personer och hos 
kvinnor ungefär dubbelt så ofta som hos män. (Fagius, Andersen, Hillert, Olsson, 
Sandberg, 2007).  Professionen idag nämner ett antal olika grader av MS. Relapsing 
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Remitting Multiple Sclerosis (RRMS) är den vanligaste formen av MS. Det är en typ 
av MS som karaktäriseras av skov med nya eller förvärrade befintliga symptom. Ett 
skov kan pågå i dagar eller veckor och följs av en återhämtningsperiod. Primary 
Progressive Multiple Sclerosis (PPMS) är en form av MS som är vanlig hos 
människor som utvecklar sjukdomen efter 40 års ålder (ca 25 % av alla MS-patienter). 
Människor med denna typ av MS upplever normalt inte tydliga skov, remissioner eller 
tillfrisknanden utan blir fortlöpande alltmer handikappade. Secondary Progressive 
Multiple Sclerosis (SPMS) utvecklas hos vissa personer med skovvis förlöpande MS. 
Antingen kan de kvarstående symtomen efter varje skov förvärras eller så kan det 
skovformade mönstret ersättas av ett progressivt mönster (MS Metodhandboken, 
2005). Drygt 75 % är i åldern 20-40 år då sjukdomen gör sin debut. Prevalensen i 
Sverige anses vara minst 130/100 000 och den årliga incidensen cirka 5-6/100000. 
MS är därför den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos unga vuxna (Fagius, 
Andersen, Hillert, Olsson & Sandberg, 2007). 
 
Symtom 
Symtomen vid MS beror på vilka delar av nervsystemet som drabbas och den kliniska 
bilden kan därför vara mångsidig. Initialt, och hos somliga under hela förloppet, 
uppträder symtomen i skov, omväxlande med symtomfria eller symtomfattiga 
perioder (Fagius et al 2007). Vanliga symtom som kan påverka livskvalitén är 
svaghet, koordinationsstörning, känselnedsättning med bedövade hudområden, yrsel 
och synstörning, värk i t ex leder och muskler samt abnorma smärtimpulser, påverkan 
på urinblåsa och sexuella funktioner samt en tilltagande spastisk och/eller ataktisk 
gångstörning (Höök, 2001). Personer med MS blir fortare uttröttade och behöver 
därför ofta spara sina krafter till de aktiviteter som de anser vara viktigast (Brunes & 
Bergli, 1996). Utöver ovanstående symtom påträffas ofta psykiska förändringar, som 
kan upplevas minst lika plågsamma och handikappande för den MS sjuke som för 
deras familj. De vanligaste psykiska symtomen är påverkat känsloliv med sänkt 
stämningsläge samt instabila affektyttringar och ångest. Symtomen kan vara så 
uttalade att det uppfattas som en förändring av hela personligheten. MS leder oftast på 
lång sikt till ett ökande handikapp och många patienter pensioneras i förtid. Den 
genomsnittsliga livslängden påverkas dock i mindre omfattning (MS 
Metodhandboken, 2005). 
 
Livskvalitet   
Termen ”livskvalitet” kan användas på flertal olika sätt, dvs. den kan stå för ett flertal 
olika begrepp. Ur ett traditionellt filosofiskt perspektiv uppfattas termen livskvalitet 
som en ren värdeterm. Enligt denna snäva filosofiska användning av termen är en 
persons livskvalitet hög om och endast om hon har det bra, medan en persons 
livskvalitet är låg om hon har det dåligt. Det är också viktigt att tillfoga att det värde 
som avses inte är av moralisk eller estetisk natur: Att en persons livskvalitet är hög 
betyder inte att hennes liv är moraliskt högtstående eller estetisk tilltalande, utan att 
hon upplever att hon har det bra, att hon lever ett liv som är bra för henne själv, att 
hon upplever att hennes liv är (i hög grad) värt att leva. Att en persons livskvalitet är 
låg betyder då, på liknande sätt, att hennes liv är dåligt för henne själv, t.ex. att hon 
lever ett torftigt eller fattigt liv (Brülde, 2003).  
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World Health Organisation (WHO):s definition av livskvalitet är: 
 

”   the individuals’ perception of their position in life in the context of the 
culture and value system and in the relation to their goals, expectations, 
standards and concerns. It incorporates in a complex way individuals’ 
physical health, psychological state, level of independence, social 
relationships, personal beliefs and their relationships to salient features of the 
environment”. (WHOQOL Group, 1995, s.1403-1409)  

 
 
Psykologen och livskvalitetvetaren Siri Naess skriver och definierar begreppet 
livskvalitet i en rapport (1986) utifrån fyra punkter.  

• Är aktiv 
• Känner samhörighet 
• Har självkänsla 
• Har en grundstämning av glädje 

Att vara aktiv sträcker sig över många aspekter i livet som att ha livsaptit och livslust, 
att vara intresserad och engagerad i något som upplevs meningsfullt utanför sig själv, 
att inte känna trötthet och utslitenhet, att ha kontroll över sina egna handlingar och 
kunna utveckla sina förmågor och resurser. Att känna samhörighet är att ha goda 
förhållanden till andra människor och samtidigt kunna känna gemenskap, 
grupptillhörighet, vänskap och lojalitet. Ha självkänsla är att må bra som människa. 
Personen behöver ha tilltro till sin egen förmåga och duglighet och ska känna av att 
han klarar av situationer och är nöjd med sina insatser. Det är viktigt att acceptera sig 
själv och inte känna skuld eller skamkänslor. Grundstämning av glädje kännetecknas 
av trygghet, harmoni, att vara fri från oro, bekymmer, rädsla, rastlöshet och att 
uppleva glädje, lust, välbefinnande och inte tomhet, isolering, rädsla, nedstämdhet, 
obehag och smärta (Naess, 1986). I en efterkommande och uppdaterad rapport skriver 
Siri Naess tillsammans med sociologerna Arne Mastekaasa och Torbjörn Moum samt 
Tom Sörensen, professor i psykiatri (2001) om livskvalitet. De anser att människan 
har det bra genom att ha goda känslor och positiva bedömningar av sitt eget liv.  
Deras definition av livskvalitet är: 
 

”En persons livskvalitet är hög i den mån som personens medvetna 
kognitiva och affektiva upplevelser är positiva, och låg i den mån som 
personens medvetna kognitiva och affektiva upplevelser är negativa.” 
(Naess et al, 2001, s.10) 

 
För att få en djupare förklaring av vad Naess med flera (2001) menar kan definitionen 
brytas ner i 4 olika punkter: 

1. Livskvalitet knyts definitionsvis till individen och inte till samhället. Detta på 
grund av att samhället i sig inte är bra eller dåligt utan avhängigt hur de som 
bor där har det. Detta betyder inte att samhällsstrukturen är oviktig, tvärtom så 
kan samhällets organisation och utveckling ha stora konsekvenser för 
individens livskvalitet. 

2. Definitionen knyter livskvalitet till individens inre upplevelser och inte till 
objektiva resurser. Det betyder att livskvalitet i grunden inte har något att göra 
med något som du har, något du gör, något som du omges av och inte till 
personliga egenskaper. Naess med samförfattare säger däremot att dessa 
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punkter kan vara väsentliga för livskvaliteten men är inte i sig grunden till en 
god eller dålig livskvalitet. 

3. Livskvalitet knyts till positiva och negativa upplevelser. Detta kan tolkas 
deskriptivt utan att sätta något värde vid svaret (normativt). Som exempel kan 
en person berätta om en positiv och/eller negativ upplevelse. Normativt sett 
skulle det därför inte nödvändigtvis vara bra att en person är glad eller att det 
är dåligt när en person gråter. Naess menar enligt definitionen att livskvalitet 
är ett värdebegrepp och att det inte ska tolkas deskriptivt utan att det är bra när 
människor är glada och dåligt när de är ledsna. 

4. Med kognitiva aspekter menas individens tankar och värderingar när det gäller 
graden av tillfredsställelse i livet. Den affektiva aspekten står för positiva eller 
negativa känslor som upplevs. Båda aspekter påverkar varandra och ses som 
två sidor av samma sak. Det är dock svårt att klart skilja mellan kognitiva och 
affektiva upplevelser pga. att de flesta positiva och negativa upplevelser har 
värderingsmässiga och känslomässiga värderingar. 

 
Mätning av livskvalitet 
Det finns ett stort behov av att mäta livskvalitet då målet med vården av patienter med 
MS bör vara att den skall vara vårdvetenskapligt evidensbaserad det vill säga att med 
ett kritiskt förhållningssätt bygga innehållet i vårdarbetet på befintlig vetenskaplig 
dokumentation (forskning, rapporter och utvärderingar). För att ha möjlighet att 
långsiktigt följa patienten i sin sjukdom och se skillnader över tiden så krävs metoder 
för att bedöma livskvalitet. Genom mätningar kan frågor ställas som: Vilket 
sjukdomsförlopp föreligger? Är sjukdomen aktiv eller stabil för närvarande? Hur 
påverkar symtomen patientens funktionella kapacitet i det dagliga livet? Vilka 
resurser och behov av hjälp har patienten i sin sjukdom? Hur kan jag som 
sjuksköterska bistå/stödja i sjukdomen? (MS Metodhandboken, 2005). Författare och 
livskvalitetsvetare som Naess (2001) och Brülde (2003) menar att det finns stora 
svårigheter att mäta livskvalitet eftersom livskvalitet är ett intrapsykologiskt begrepp 
det vill säga en upplevelse, värdering och/eller känsla som inte är direkt observerbar. 
Brülde (2003) menar att livskvalitet inte är mätbar i någon högre grad, och detta 
oavsett vilken teori som man utgår ifrån. Brülde (2003) menar trots detta att en 
mätning av livskvalitet är relevant då det kan hjälpa till att finna lösningar eller 
fördela resurser, till exempel för biståndsbedömare inom äldrevården. Då det idag 
råder en stor diskussion om mätning av livskvalitet så lämnar författarna till 
föreliggande studie upp till läsaren, att självständigt ta ställning till om mätning av 
livskvalitet är möjlig. 
 
Mätinstrument 
Efterhand som upplevelsen av hälsa har blivit en del av livskvalitet har det utarbetats 
instrument för att mäta hälsorelaterad livskvalitet. Flera av dessa är specifika för 
personer med MS, exempel på instrument är Functional Assessement of MS (FAMS), 
MS Quality of Life-54 (MSQOL-54) samt MS Quality of Life Inventory (MSQLI). 
MSQOL-54 är ett hälsorelaterat livskvalitetsinstrument som kombinerar både 
generiska och MS specifika livskvalitetsfrågor i ett och samma instrument. När 
instrumentet utvecklades utgick det från SF-36 och frågor som är specifika för MS 
lades därefter till (Vickrey et al, 1995). SF-36 är en hälsoenkät som är ett 
vetenskapligt utprovat instrument för att mäta självrapporterad fysisk, psykisk hälsa 
samt livskvalitet. Instrumentet är högt strukturerat och kan användas som en 
självrapporteringsenkät eller besvaras genom en intervju. Enkäten består av 36 frågor 
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som mäter fysisk samt mental hälsa inom 8 områden. Fysisk hälsa inkluderar fyra 
skalor som mäter faktorerna; fysisk funktion, ”fysisk roll”, kroppslig smärta och 
välbefinnande. Mental hälsa inkluderar fyra skalor som mäter faktorerna; vitalitet, 
social funktion, emotionell rollfunktion och mental hälsa.  I MSQOL-54 utökas SF-36 
med 18 (36+18=54) specifika frågor samt fler underrubriker i syfte att erhålla en mer 
specifik bedömning av livskvaliteten hos personer med MS. För att få fram ett värde 
på livskvalitet så får MS patienten besvara och gradera varje fråga med ett nummer. 
Svaren i MSQOL-54 omvandlas till siffror enligt en särskild fastställd 
omvandlingstabell. Dessa data summeras och transformeras från råvärden till 
skalpoäng som sedan sätts in i en formel som utmynnar i ett numeriskt svar mellan 0-
100 där ett högre värde tyder på en bra livskvalitet (Vickrey et al, 1995). 
Poänggivningen är snarlik SF-36 och en av fördelarna är att i och med att MSQOL-54 
bygger på SF-36, så kan resultatet jämföras med dess data och därmed jämföras med 
en specifik eller generell population. Enligt Heiskanen, Meriläinen & Pietilä (2007) 
samt Vickrey et al (1995) så är MSQOL-54 ett validerat instrument för mätning av 
livskvalitet. 
  

“According to results the MSQOL-54 is a structurally stable instrument 
and can, therefore, be used for measuring health related quality of life 
among MS-patients.” (Heiskanen, Meriläinen, Pietilä, 2007, s.205) 
 

 
Mätinstrumentet MSQOL-54 är valt för att det är välvaliderat (Amato et al, 2001; 
Cella et al, 1996; Miller et al 2005; Solari et al, 1999; Vernay et al, 2000; Vickrey et 
al, 1995) samt att det är uppbyggt på samma punkter som SF-36 vilket möjliggör 
jämförelser med andra populationer i SF-36 populationsdatabaser. MSQOL-54 är 
även översatt till 17 olika språk/dialekter samt att det är ett MS specifikt 
mätinstrument som är väl använt inom professionen. 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att analysera den hälsorelaterade livskvaliteten hos personer 
med MS utifrån granskning och sammanställning av studier där mätinstrumentet 
MSQOL-54 använts. 

 

METOD 
Studien är en litteraturöversikt av fem vetenskapliga artiklar där den hälsorelaterande 
livskvaliteten studerats hos personer med MS. Studierna har utgått från 
mätinstrumentet MSQOL-54. Vetenskapliga studier har systematiskt analyserats samt 
kvalitetsbedömts. Efter granskning och analysering av studierna kommer:  

• Statistiska livskvalitetsvärden att sammanställas. 
• Den hälsorelaterade livskvaliteten beskrivas utifrån det framtagna 

medelvärdet. 
• Vissa rubrikers likheter och olikheter belysas, för att förstå eventuella orsaker 

till dessa. 
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Urval  
Artikelsökning genomfördes i databaserna Academic Search Elite, CINAHL, 
Cochrane, Elin@, Medline, PubMed samt SweMed+. Det sökord som användes var; 
MSQOL-54. I första steget anlades ett helikopterperspektiv som gav 133 träffar. I det 
andra steget i översikten avgränsades och kvalitetsgranskades träffarna, de artiklar 
som inte svarade upp till syftet exkluderades. Detta renderade i de fem slutgiltiga 
studier som ingår i litteraturöversikten. Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån 
Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) bedömningsprotokol för kvantitativa studier 
som modifierats. Litteratursökningen ses som bilaga 1. 

Inklusionskriterier: 
• Artiklarna skulle vara publicerade från år 1995 och framåt, 
• Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och godkända. 
• Artiklarna skulle finnas tillgängliga i fulltext samt vara publicerade i 

vårdvetenskapliga tidskrifter och publicerade på engelska. 
• Livskvalitetsinstrumentet MSQOL-54 skulle ha använts. 

 
Exklusionskriterier: 
Studier som inte presenterade värden enligt MSQOL-54 och SF- 36 exkluderades. 
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Litteraturöversikt 
 

Artikel Land Syfte Metod Resultat och slutsats Evidenstyp Evidenskraft 

Quality of Life 
(QoL) Is 
Favorable for 
Most Patients 
With Multiple 
Sclerosis. Arch 
Neurol. Pittock 
m. fl.  
 

USA Studera livskvaliteten hos patienter 
med MS och jämföra med den 
generella amerikanska befolkningen 

Populationsbaserad cohortstudie 
på 201 patienter med MS I 
Olmstead County. Intervju 
gjordes i huvudsak i en klinisk 
miljö. Mätinstrument som 
användes var förutom Multiple 
Sclerosis Quality of Life-54 
(MSQOL-54)även Expanded 
Disability Status Score (EDSS) i 
syfte att få en uppfattning om 
patienternas sjukdomstillstånd.  
 
 

Patienter med MS hade sämre 
livskvalitetssvärden vad gäller 
fysisk funktion, Vitalitet och 
generell hälsa. 
Livskvalitetsvärden för smärta, 
emotionell rollfunktion, mental 
hälsa och Social funktion var 
dock likställda den generella 
befolkningen i USA. Majoriteten 
av patienterna med MS (77 %) 
var glada och nöjda med sin 
livskvalitet. 

Icke 
randomiserad 
tvärsnitts/ 
cohortstudie. 

Bra 

Health status of 
people with 
multiple 
sclerosis: 
A community 
mail survey. 
Neurol Sci. 
Solari, A & 
Radice, D. 

Italien Bedöma den upplevda hälsan hos 
patienter med MS, samt att uppskatta 
konsekvenserna på familjen, arbete 
och på umgängeslivet. De 
utvärderade även den upplevda 
hälsan hos patienten med dess 
närmsta anhörig 

Randomiserad Cross-studie där 
hemskickade frågeformulär 
besvarades av 205 patienter med 
MS i provinsen Milan. 
Patienterna fyllde i MSQOL-54 
samt ett formulär innehållande 
frågor av demografisk/klinisk art. 
Anhöriga fyllde i Short form 36 
(SF-36). 
 

MSQOL-54 är ett välaccepterat 
verktyg med undantaget på 
frågorna som berör sexuell 
funktion och tillfredställelse. 
Inom alla punkter så har MS 
populationen sämre värde än den 
generella italienska med sämst 
värde inom den fysiska 
funktionen. 64,9% var kvinnor, 
medelåldern var 42 år, 41 % var 
arbetslösa. Det finns ett klart 
samband mellan fysiskt 
handikapp och arbetslöshet. 

Randomiserad 
tvärsnitts/ 
cohortstudie. 

Bra 

Quality of life in 
multiple 
sclerosis: the 
impact of 
depression, 
fatigue and 
Disability. 

Italien Utvärdera livskvaliteten hos patienter 
med MS samt mätinstrumenten som 
används till detta. 

Crosstudie som genomförts med 
103 MS patienter vid 
Universitetssjukhuset i Florence, i 
en klinisk miljö (29% av 
populationen var hospitaliserade). 
Mätinstrumenten MSQOL-54, 
EDSS, Mini-Mental State 

HRSD var det bästa instrumentet 
för att utmäta dålig fysisk 
funktion följt utav FSS och 
HRSD. HRSD var även det bästa 
instrumentet vad gäller psykisk 
hälsa, följt utav FSS. Fatigue och 
depression var starkt associerade 

Icke 
randomiserad 
tvärsnitts/ 
cohortstudie. 

Medel 
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Multiple 
Sclerosis. 
Amato et al. 

Examination (MMSE), Hamilton 
Rating Scale for Depression 
(HRSD) och Fatigue Severity 
Scale (FSS) användes. 

med en sämre livskvalitet. 
MSQOL-54 var det bästa 
instrumentet för att utmäta sexuell 
funktion och lidande. 

Assessing 
quality of 
 life in people 
with multiple 
sclerosis.  
Disability and  
Rehabilitation. 
Disability and 
Rehabilitation. 
Nicholl et al 

UK Att fastställa vilket mätinstrument 
som var bäst lämpat att använda vid 
mätning av livskvalitet hos personer 
med MS. MSQOL-54 tillsammans 
med (EuroQoL-5D) Europe of quality 
of life och (FAMS) Functional 
Assessment of Multiple Sclerosis var 
dessa mätinstrument. 

Frågeformulär skickades hem till 
96 personer med MS som hade 
fått sin diagnos ställt på 
Chatworths Rehabliterings-center.  
I frågeformuläret ingick det 
(GHQ-12, GHQ-28) General 
health questionnarie scale, (HAD) 
Hospital anxiety and depression 
scale, MSQOL-54, (EADL) 
Extended activities of daily living 
scale.    

Det fanns ett starkt samband 
mellan FAMS och MSQOL-54. 
EuroQoL mätte inte samma 
aspekter på livskvalitet som 
FAMS och MSQOL-54. EuroQoL 
var därför inte lämpligt att 
använda. 

Icke 
randomiserad 
tvärsnitts/ 
cohortstudie 

Medel 

A healthrelated 
quality of life 
measure for 
multiple 
sclerosis. Qual 
Life Res. 
Vickrey et al 
 

USA Skapa samt validera ett för MS 
specifikt mätinstrument för 
livskvalitet. Mätinstrumentet 
namnges till MSQOL-54. 

Livskvalitetsinstrumentet SF-36 
användes som grund. Till det 
lades ytterligare 18 frågor inom 
områdena lidande, sexuell 
funktion, generell livskvalitet, 
kognitiv funktion, energi, smärta 
och social funktion. 231 personer 
med MS fick hemskickade 
MSQOL-54 samt en kupong för 
15$ för att öka svarsration. 
Svarsdata från 179 personer 
kunde användas.  

Patienter med MS hade avsevärt 
lägre livskvalitetspoäng än den 
generella populationen i USA. De 
hade 48 poäng lägre inom fysisk 
funktion samt 25 poäng lägre 
psykisk funktion än den övriga 
populationen. Studien påvisar 
tillförlitlighet och validitet för 
MSQOL-54 

Icke 
randomiserad 
tvärsnitts/ 
cohortsstudie 

Bra 
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Analys  
I denna studie har Fribergs (2006) metod för att göra en litteraturöversikt använts.  
Genom att läsa igenom de utvalda studierna har likheter och olikheter framkommit så som 
analysgång, resultat, resultattolkning, mätdata samt dess presentation. I och med att avsikten med 
studien har varit att beskriva den hälsorelaterade livskvaliteten hos personer med MS har särskild 
hänsyn tagits till att mätdata och medelvärden har presenterats enligt punkterna i MSQOL-54 eller 
SF-36.  
 
Analysmetod 
Studiernas presenterade medelvärde sammanställdes i tabellform (tabell 1) med en kolumn för var 
och en av de sexton livskvalitetsrubrikerna. Utifrån de fem studierna räknades ett gemensamt 
medelvärde fram för var och en av de 16 rubrikerna, detta presenteras som medelvärde i den 
nedersta raden i tabell 1. Medelvärdet räknades fram i syfte att få en bild av den samlade 
livskvaliteten utifrån de kvalitetsgranskade studier som finns publicerade idag. Medelvärdet 
jämfördes med studierna inom respektive livskvalitetsrubrik i syfte att erhålla eventuella skillnader 
i de olika resultaten. Det högsta respektive lägsta värdet är markerat i tabellen. I diskussionen lyfts 
skillnader gentemot medelvärdet fram och vissa rubriker lyfts fram för att belysa likheter och 
olikheter, för att förstå eventuella orsaker till dessa. 
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RESULTAT 
 
Tabell 1. Sammanställning av MSQOL-54 värden samt uträknat medelvärde. 
 

  
Fysik  
funktion 

Rollfunktion – 
fysisk orsak 

Rollfunktion – 
emotionel 
orsak Smärta 

Mental 
hälsa Energi 

Generell 
hälsa 

Social 
funktion 

Kognitiv 
funktion Lidande 

Generell    
livskvalite 

Sexuel 
tillfred-
ställelse 

Sexuell 
funktion Vitalitet 

Fysisk 
hälsa- 
samman
-ställning 

Psykisk 
hälsa- 
samman- 
ställning 

 
 
Population 

1.Pittock, m fl 50,6 60,1 89,7 77,1 78,6  59,9 78,5      48,4   201 

2. Solari,  m fl  55,5 47,5 55,2 72,2 56,2 46,2 50,5 59,3 72,5 59,4 54,4 56,2 70,9 55,7   205 

3. Amato m fl 52,6 45,39 59,6 71,59 57,91 52,82 46,24 72,16 71,97 61,94 61,91 63,29 71,12 44,17   103 

4. Nicoll m fl  12 19,9 51,8 56,6 61 35,5 39,8 54 68,8 53,7 52,5 42,3 72,3 35,6 38,8 57,5 96 

5. Vickrey m fl 36,7 32,9 60 74,2 65,6 42,2 53,3 61,7 73 54,4 60,1 50,5 61,7 46,1 48,6 62,9 179 

Medelvärde 41,48 41,16 63,26 70,34 63,86 44,18 49,95 65,13 71,57 57,36 57,23 53,07 69,01 45,99 43,70 60,20  
 
* Högsta värden respektive lägsta värden är markerade under varje rubrik.  
 
1. Pittock, S.J., Mayr, W.T., McClelland, R. L., Jorgensen, N.W., Weigand, S. D., Noseworthy, J.H., & Rodriguez, M. (2004). Quality of life is 

favourable for most patienys with multiple sclerosis. Arch Neurol, 61, 679-686.   
2. Solari, A & Radice, D. (2001). Health status of people with multiple sclerosis: a community mail survey. Neurol Sci, 22, 307-315. 
3. Amato, MP., Ponziani, G., Rossi, F., Liedl, CL., Stefanile, C., & Rossi, L. (2001). Quality of life in multiple sclerosis: the impact of 

depression, fatigue and disability. Multiple Sclerosis, 7, 340-344. 
4. Nicholl, C. R., Lincoln, N.B., Francis, V.M., & Stephan, T. F. (2001). Assesing quality of life in people with multiple sclerosis. Disability and 

Rehabilitation, 23, (14), 597-603.   
5. Vickrey, BG, Hays RD, Harooni R, Myers LW, Ellison GW. (1995). A healthrelated quality of life measure for multiple sclerosis. Qual Life 

Res, 4, 187– 206. 
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Beroende på de olika studiernas utseende och presentation där de ej har redovisat 
medelvärde så har det lett till att några medelvärden ej är uträknat på samtliga 5 
studier. Värdet inom parantes visar hur många studier medelvärdet är uträknat från.  
 
Fysisk funktion 
Den fysiska funktionen bedömer hur väl personerna kan utföra sina vardagliga fysiska 
aktiviteter. Låga värden innebär begränsningar så som svårigheter att duscha, klä på 
sig, promenera, gå i trappor dammsuga och att lyfta saker. Höga värden innebär 
möjlighet att självständigt kunna utföra fysiska funktioner på ett spänstigt och 
livskraftigt sätt. Nicoll et al (2001) hade lägsta värde med 12.0 och Solari et al (2001) 
hade högsta värde med 55,5. Det samlade medelvärdet för studierna (5/5) var 41,5. 
 
Rollfunktion – fysisk orsak 
Inom Rollfunktion – fysisk orsak mäts hur det fysiska handikapp som sjukdomen 
innebär påverkar arbetet eller liknande aktiviteter. Låga värden visar att de upplever 
stor påverkan på arbetet eller liknande aktiviteter och höga värden visar ingen eller 
liten påverkan av aktiviteter. Nicoll et al (2001) hade lägsta värde med 19,9 och 
Pittock et al (2004) hade högsta värde med 60,1. Det samlade medelvärdet för 
studierna (5/5) var 41,2. 
 
Rollfunktion – emotionell orsak 
Rollfunktion – emotionell orsak mäter hur det psykiska handikapp som sjukdomen 
innebär påverkar arbetet eller liknande aktiviteter på grund av känslomässiga 
svårigheter. Handikappet kan innebära känslomässiga problem som t ex nedstämdhet, 
ängslan och att inte kunna utföra sitt arbete optimalt. Låga värden visar stor påverkan 
på arbetet eller liknande aktiviteter och höga värden visar ingen eller liten påverkan 
av aktiviteter. Nicoll (2001) et al hade lägsta värde med 51,8 och Pittock (2004) et al 
hade högsta värde med 89,7. Det samlade medelvärdet för studierna (5/5) var 63,3. 
 
Smärta 
Smärtan omfattar hur ont de upplever att de har i kroppen och därmed begränsningar i 
livet som inkluderar arbete, hemmet och hushållssysslor. Låga värden påvisar mycket 
smärta samt stora begränsningar i det dagliga livet. Höga värden visar ingen smärta 
samt liten påverkan på det dagliga livet. Nicoll (2001) et al hade lägsta värde med 
56,6 och Pittock (2004) et al hade högsta värde med 77,1. Det samlade medelvärdet 
för studierna (5/5) var 70,3. 
 
Mental hälsa 
Inom området bedöms mental hälsa med frågor som: om patienten känner sig lugn 
och harmonisk, full av energi, glad och lycklig. Den innehåller även frågor om 
patienten upplever nervositet, depression eller trötthet. Höga värden innebär att 
patienten känner sig full av energi, glad och lycklig och låga värden visar hög grad av 
nedstämdhet och stress. Solari et al (2001) hade lägsta värde med 56,2 och Pittock et 
al (2004)  hade högsta värde med 78,6. Det samlade medelvärdet för studierna (5/5) 
var 63,9. 
 
Energi 
Under rubriken energi bedöms patientens upplevelser av trötthet, att känna sig utsliten 
eller utvilad på morgonen, om hon känner sig pigg och full av energi. Låga värden 
tyder på en trött, orkeslös och sliten människa. Höga värden tyder på ork, energi och 



12 
 

kraft. Nicoll et al (2001) hade lägsta värde med 35,5 och Amato et al (2001) hade 
högsta värde med 52,8. Det samlade medelvärdet för studierna (4/5) var 44,2. 
 
Generell hälsa 
Inom generell hälsa tillfrågas patienten om hur hon ser på sin egen hälsa samt hur hon 
tror att den kommer att se ut i framtiden. Låga värden innebär att den självbedömda 
hälsan är dålig samt att dålig utveckling spås. Höga värden betyder att den 
självbedömda hälsan är mycket god och att hon inte ser någon negativ utveckling av 
hälsan i framtiden. Nicoll et al (2001)  hade lägsta värde med 39,8 och Pittock et al 
(2004) hade högsta värde med 59,9. Det samlade medelvärdet för studierna (5/5) var 
49,9. 
 
Social funktion 
Den sociala funktionen innebär i vilken utsträckning hälsotillståndet eller de 
känslomässiga problemen stör det normala umgänget med familj, vänner och grannar. 
Låga värden påvisar stor påverkan av det sociala livet pga sjukdomen. Höga värden 
påvisar ett normalt umgänge utan påverkan av sjukdomen. Nicoll et al (2001) hade 
lägsta värde med 54 och Pittock et al (2004) hade högsta värde med 78,5. Det samlade 
medelvärdet för studierna (5/5) var 65,1. 
 
Kognitiv funktion 
Inom den kognitiva funktionen tillfrågas patienten om hur de upplever att deras minne 
och koncentrationsförmåga varit de senaste veckorna. Låga värden visar stora 
koncentrationssvårigheter samt problem med minnet. Höga värden innebär inga 
svårigheter med koncentration eller minnet. Nicoll et al (2001) hade lägsta värde med 
68,8 och Vickrey et al (1995) hade högsta värde med 73,3. Det samlade medelvärdet 
för studierna (4/5) var 71,6. 
 
Lidande 
Under rubriken lidande tillfrågas patienterna om hur frustrerade de är över sin hälsa, 
och om de känner sig nedstämda över sin hälsa. Låga värden visar ett stort lidande. 
Höga värden innebär normalt utan någon påverkan av sjukdomen, och heller inget 
lidande. Nicoll et al (2001) hade lägsta värde med 53,7 och Amato et al (2001) hade 
högsta värde med 61,9. Det samlade medelvärdet för studierna (4/5) var 57,4. 
 
Generell livskvalitet 
Inom ämnet tas frågor upp om hur patienterna upplever sin egen livskvalitet samt hur 
de beskriver livskvaliteten i sin helhet. Låga värden påvisar sämsta tänkbara 
upplevelser av livskvalitet och höga värden påvisar bästa möjliga livskvaliteten. 
Nicoll et al (2001) hade lägsta värde med 52,5 och Amato et al (2001) hade högsta 
värde med 61,9. Det samlade medelvärdet för studierna (4/5) var 57,2. 
 
Sexuell tillfredställd 
Inom ämnet tas frågor upp som hur pass nöjd patienten är med sitt sexualliv. Vid låga 
värden påvisar att patienten är missnöjd över situationen och vid höga värden visar 
det sig att man är mycket nöjd. Nicoll et al (2001) hade lägsta värde med 42,3 och 
Amato et al (2001) hade högsta värde med 63,3. Det samlade medelvärdet för 
studierna (4/5) var 53,1. 
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Sexuell funktion 
Under rubriken sexuell funktion tas det upp om det finns bristande intresse för sex, 
svårighet med att få orgasm samt om de upplever att de har tillräcklig förmåga att 
tillfredställa sin partner. Låga värden påvisar stora problem, höga värden visar att det 
inte finns några problem. Vickrey et al (1995) hade lägsta värde med 61,7 och Nicoll 
et al (2001) hade högsta värde med 72,3. Det samlade medelvärdet för studierna (4/5) 
var 69,0. 
 
Vitalitet 
Vitalitet beskriver hur hälsan upplevs jämfört med hur det var för ett år sedan. Låga 
värden visar att hälsan är mycket bättre nu än för ett år sedan. Höga värden visar en 
försämrad hälsa än för ett år sedan. Nicoll et al (2001) hade lägsta värde med 35,6 och 
Solari et al (2001) hade högsta värde med 55,7. Det samlade medelvärdet för 
studierna (5/5) var 46,0. 
 
Fysisk hälsa – sammanställning 
Inom sammanställningen av fysisk hälsa räknas medelvärde fram från punkterna 
fysisk, sexuell och social funktion samt generell hälsa, energi, roll funktion -fysisk 
orsak och lidande. Värdet påvisar en högre kontra lägre generell fysisk hälsorelaterad 
livskvalitet. Nicoll et al (2001) hade lägsta värde med 38,8 och Vickrey et al (1995) 
hade högsta värde med 48,6. Det samlade medelvärdet för studierna (2/5) var 43,7. 
 
Psykisk hälsa – sammanställning 
Inom sammanställningen av psykisk hälsa räknas medelvärde fram från punkterna 
lidande, generell livskvalitet, generell hälsa, rollfunktion- emotionell orsak samt 
kognitiv funktion. Värdet påvisar en högre kontra lägre generell psykisk 
hälsorelaterad livskvalitet. Nicoll et al (2001) hade lägsta värde med 57,5 och Vickrey 
et al (1995) hade högsta värde med 62,9. Det samlade medelvärdet för studierna (2/5) 
var 60,2. 
 

DISKUSSION 
Resultat diskussion 
Vi valde att diskutera de värden som visade störst skillnad i förhållande till det 
uträknade medelvärdet. Inom rubrikerna rollfunktion – fysisk orsak, rollfunktion – 
emotionell orsak, mental hälsa, generell hälsa samt social funktion har Pittock et al 
(2004) höga värden jämfört med det uträknande medelvärdet. I studien visade det sig 
att 65 % av patienterna hade den mildare formen av MS vilket kan vara förklaringen 
till Pittock`s höga värden. Inom rubriken fysisk funktion samt rollfunktion – fysisk 
orsak har Nicoll et al (2001) ett lågt värde jämfört med det uträknade medelvärdet. 
Detta skulle kunna bero på att patienterna i Nicholls studie (2001) hade en svårare 
grad av MS. Medelvärdet för antal år som de hade haft diagnosen MS var 11,8 år. I 
studien hade 14 % av patienterna Relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS), 45 
% Primary Progressive multiple sclerosis (PPMS) samt 19 % Secondary Progressive 
multiple sclerosis (SPMS). Detta tillsammans med att 66,6 % av patienterna var 
rullstolsbundna enligt mätinstrumentet GNDS styrker att de låga värdena beror på att 
flera av patienterna hade en svårare grad av MS. Det stora antalet med svår grad av 
MS i studien kan ge en förklaring på varför Nicoll et al (2001) har ett lägsta värde 
inom 12 av de 16 livskvalitetsrubriker. Det kan även förklara det låga värdet under 
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rubriken smärta. Med undantag av Nicoll et al´s (2001) studie har samtliga studier ett 
snarlikt värde under rubriken smärta med ett lägsta värde på minst 70. Detta skulle 
kunna innebära att även om livskvaliteten hos personer med MS är sämre än den 
generella populationen behöver det inte innebära att de upplever mycket smärta. Ett 
flertal studier (Miller, 2006; Nortvedt, 1999; Pittock, 2004) påvisar att den minsta 
skillnaden mellan personer med MS och en frisk kontrollgrupp var under rubriken 
smärta. Detta visar på ett enigt resultat att smärta är en av de upplevelser som bidrar 
minst till en sämre livskvalitet hos personer med MS. Nicoll et al (2001) studie visar 
på en sämre livskvalitet vid en svårare grad av MS. Detta stöds av ett flertal studier 
(Aronson, 1997; Solari, 2006). Samtidigt tyder Pittock et al (2004) studie på att 
personer med en mildare form av MS har en relativt hög livskvalitet även om den inte 
är lika bra som den generella populationen. I den enda longitudinella studien av 
livskvaliteten hos personer med MS som genomförts kom Solari, Radice & Ferrari 
(2006) fram till att under en femårs period ökade antalet med ett svårt neurologiskt 
handikapp i studiegruppen från 16 % till 33 %. Andelen personer med MS som 
krävde hemhjälp ökade från 19 till 28 %. Samma studie påvisar dock att 23 % hade en 
mild form av MS under en mediantid på 11 år (6-33 år). Med detta som bakgrund 
borde en konklusion om att livskvaliteten påverkas negativt av en svårare form av MS 
dras. Ett annat fynd i föreliggande studie var att rubriken sexuell funktion visade 
överlag bra värden. Detta även om ett flertal studier (Chandler, 1998; Szasz, 1984; 
Vazirinejad, 2008) visar att MS påverkar den sexuella funktionen negativt. Detta kan 
förklaras med att ett flertal i studiepopulationen väljer att ej svara på frågor eller att 
rapportera ”inga problem” inom den sexuella funktionen. Detta styrks av Vazirinejad 
studie (2008) där det var 19 % av deltagarna som ej svarade på frågorna om sexuell 
funktion. Solaris svarsfrekvens 1999 var endast 86 % och Vernay et al (2000) hade 
liknande problem att få studiegrupperna att svara på frågor inom sexuell funktion. Då 
många ej svarade eller svarade ”inga problem” blir det missräknande då MSQOL-54 
är uppbyggt att ge 100 poäng för det i formeln för att räkna fram livskvalitetsvärden, 
vilket därmed ger höga värden för sexuell funktion. Detta skulle därmed påvisa att 
värdena inom sexuell funktion ej har en korrekt reliabilitet. Författare som Solari et al 
(2006) och Vernay et al (2000) har därför valt modifiera dessa frågor i sina studier. 
Vernay et al (2000) har valt att exkludera punkten från studien och Solari et al (2006) 
valde att lägga till svarsalternativet ”ej tillämpbar” under sexuell funktion vilket 
ökade svarsration i studien.  
 
Under rubrikerna fysisk funktion, rollfunktion fysiks orsak, energi, generell hälsa, 
lidande, generell livskvalitet, vitalitet och sexuell tillfredställelse visar studierna en 
försämrad livskvalitet hos personer med MS. Med det som bakgrund är det viktigt att 
vårdpersonalen tar upp till diskussion hur det vårdande mötet kan påverka det 
negativa som framkommit. Genom att få vårdpersonalen till att använda sig av Naess 
(1986) teori där hon förespråkar aktivitet, samhörighet, en grundstämning av glädje 
och självkänsla skulle den negativa livskvaliteten kunna förbättras. Exempelvis kan 
vårdpersonal få patienten till att känna tilltro till sina egna förmågor och resurser 
vilket därmed skulle kunnat bidra till ett ökat engagemang och en kontroll av sin 
sjukdom. I syfte att känna samhörighet kan även vårdpersonalen belysa att personer 
med MS ska försöka ha ett fortsatt socialt liv även om det kan upplevas svårt. Detta 
skulle kunna vara genom en god anknytning till ett MS-team eller i grupper där de 
skulle kunna känna en god gemenskap, grupptillhörighet, vänskap och lojalitet. 
Ett positivt resultat är att studierna visar god livskvalitet inom områdena smärta, 
social funktion, kognitiv funktion, sexuell funktion, rollfunktion emotionel orsak och 
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mental hälsa. Detta innebär att personer med olika grader av MS fortfarande kan ha en 
god livskvalitet trots sin MS.  
 
Metoddiskussion  
En kvantitativ litteraturöversikt valdes där MSQOL-54 användes för att få en bättre 
syn på livskvalitet i en större population hos personer med MS, vilket kan vara svårt 
vid en kvalitativ metod. Detta val styrks av att MSQOL-54 är ett kvantitativt 
mätinstrument. Att självständigt utföra en empirisk studie med MSQOL-54 hade varit 
mer resurs och tidskrävande även om detta hade varit intressant. Artiklarna i studien 
analyserades utifrån Fribergs (2006) metod att utföra en litteraturöversikt. En 
modifiering av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) kvalitetsbedömningsprotokoll 
gjordes på grund av att det inte var tillämbart fullt ut inom punkterna forskningsmetod 
och blindning.  Enligt Fribergs (2006) valdes ett fenomen kring området vilket följdes 
av en litteratursökning som var indelad i tre steg, första steget anlades 
helikopterperspektiv i syfte att få en överblick på vad som fanns publicerat inom 
området. I det andra steget avgränsades ett antal studier som kvalitetsgranskades och 
därefter lästes igenom för få fram likheter och olikheter. Slutligen i tredje steget 
gjordes en sammanställning där materialet sorterades utifrån likheterna och 
skillnaderna för att slutligen presenteras i resultatet. Analysmetoden ansågs vara väl 
lämpad för den avsedda litteraturöversikten då den var enkelt upplagd och lätt att 
följa.   
 
Under litteraturvalet exkluderades ett stort antal studier som bedömdes ha bra evidens, 
men som inte redovisade livskvalitetspoängen enligt MSQOL-54 eller SF-36, även 
om de hade använt sig av mätinstrumentet. Konsekvensen blev att endast fem studier 
användes medan studier som hade kunnat tillföra bra data ej användes i resultatet. 
Detta i sin tur resulterade i en lägre population och möjligen en lägre evidens. Det 
som skulle kunnat göras om arbetet gjorts på en högre nivå och skulle användas 
kliniskt var att kontakta respektive författare för att erhålla de renodlade mätvärdena.  
 
Även om MSQOL-54 är ett standardiserat mätinstrument för livskvalitet hos personer 
med MS är det svårt att använda eftersom det kan vara stora skillnader i 
populationerna. Exempelvis så tar det inte hänsyn till de olika stadierna av MS och 
svårigheterna med den geografiska jämförelsen. Det innebär att en studies population 
kan innehålla flera personer med SPMS och lägre antal RRMS medan en annan studie 
kan ha ett lägre antal RRMS och därmed få bättre livskvalitetsvärden. Det ultimata 
livskvalitetsinstrumentet för personer med MS borde även ta med vilken grad av MS 
som populationen har i syfte att minska felkällan av livskvalitetsvärden. En tanke var 
att från början göra en litteraturöversikt där livskvaliteten skulle jämföras mellan 
personer med och utan MS. Svårigheter med detta var att de olika studierna jämförde 
studiepopulationen med en generell frisk population i det egna landet. Den 
geografiska svårigheten framkommer i och med att varje land har sin egen unika 
livskvalitet, kultur och levnadsstandard. Även om samma mätinstrument använts finns 
det svårigheter med mätinstrumentet att jämföra livskvalitet mellan olika länder på 
grund av dessa skillnader mellan länder. Författarna till studierna i översikten har 
kanske ej sett detta som något problem då de har jämfört deras MS population med 
den generella populationen i landet där studien gjorts och ej jämfört med den globala 
befolkningen. Författarna till föreliggande studie valde därför att inte jämföra 
personer med eller utan MS mellan de olika länderna även om detta hade varit ett 
intressant forskningsområde. 
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Då det är livskvaliteten för stunden som mäts så kan tillförlitligheten i vad människan 
har för livskvalitet i det dagliga livet diskuteras. Studierna i litteraturöversikten har 
varit tvärsnittsstudier som mäter livskvaliteten vid ett tillfälle. Dessa har sedan 
sammanställts och presenterats som den samlade bilden av populationen. Bristerna 
med det är att livskvaliteten upplevs och förändras hela tiden medan mätningen gjorts 
en gång. Valet av mätinstrument anses vara relevant för studiens syfte då det har 
begränsat vår litteratursökning och fungerat bra som inklusions såväl som 
exklusionskriterier, är välvaliderat, globalt erkänt och kan användas tillsammans med 
SF-36. I den genomförda studien har få negativa aspekter funnits med MSQOL-54. 
Vissa av studierna som tagits med i översikten har haft ett annat syfte än att endast 
mäta livskvaliteten hos personer med MS. I samtliga fall har data dock varit 
presenterad enligt MSQOL-54 livskvalitetsrubriker vilket gjort att de inkluderats. 
Vickrey et al´s (1995) studie hade i syfte att validera MSQOL-54 som mätinstrument 
för personer med MS. Nicholl et al (2001) hade i sitt syfte att fastställa vilket 
mätinstrument som var bäst lämpat att använda vid mätning av personer med MS. 
Amato et al (2001) har i sin studie valt att koncentrera sig på vilken inverkan 
punkterna fatigue, deppression och fysiskt handikapp har på livskvalitet. 
 
Slutsats 
Ett enigt resultat visar att smärta är en av de upplevelser som bidrar minst till en 
livskvalitetförsämring hos personer med MS. En svårare grad av MS påverkar den 
samlade livskvaliteten negativt. Det finns starka indikationer på att det finns brister i 
mätning av den sexuella funktionen vilket får som följd att värdena ej har en korrekt 
reliabilitet. För att kunna mäta livskvalitet och få en mer rättvisande bild så borde 
longitudinella studier vara det bästa alternativet. Under rubrikerna fysisk funktion, 
rollfunktion fysiks orsak, energi, generell hälsa, lidande, generell livskvalitet, vitalitet 
och sexuell tillfredställelse visar studierna en försämrad livskvalitet hos personer med 
MS. De positiva resultaten i litteraturöversikten är att den visar på en god livskvalitet 
inom områdena smärta, social funktion, kognitiv funktion, sexuell funktion, 
rollfunktion emotionell orsak och mental hälsa. Detta skulle i såfall innebära att 
personer med olika grader av MS fortfarande kan ha en god livskvalitet trots sin MS. 
Författarna till föreliggande studie lämnar det till läsaren att självständigt ta ställning 
till om mätning av livskvalitet är möjlig, då det idag råder en stor diskussion om detta.  
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Bilaga 1       
 Databassökning 
 
  
 
Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Använt + 
artikelnr 

Academic Search 
Elite  

Msqol-54 Peer Reviewed, 
Published date 

from 1995 

7 1 

CINAHL Msqol-54 Peer Reviewed, 
Published date 

from 1995 

6 0 

Cochrane Msqol-54 Peer Reviewed, 
Published date 

from 1995 

3 0 

Elin@ Msqol-54 Peer Reviewed, 
Published date 

from 1995 

32 1 

Medline Msqol-54 Peer Reviewed, 
Published date 

from 1995 

42 1 

Pubmed Msqol-54 Peer Reviewed, 
Published date 

from 1995 

42 2 

SweMed+ Msqol-54 Peer Reviewed, 
Published date 

from 1995 

1 0 

 



22 
 

Bilaga 2     Ordlista 
     
EDSS     
 Expanded Disability Status Score 
MSQOL-54     Multiple Sclerosis 
Quality of Life 54 
MMSE     
 Mini-Mental State Examination 
FSS     
 Fatigue Severity Scale 
HRSD     
 Hamilton Rating Scale for Depression 
BDI      
 Beck Depression Inventory 
GNDS      The 
guy´s neurological disability scale 
 
 
 
RRMS- Relapsing remitting multiple sclerosis. En typ av MS som karaktäriseras av 
skov med nya eller förvärrade befintliga symptom. Ett skov kan pågå i dagar eller 
veckor och följs av en återhämtningsperiod, RRMS är den vanligaste formen av MS 
(MS Metodhandboken, 2005). 
 
PMS-Primary Progressive multiple sclerosis. Människor med denna typ av MS 
upplever normalt inte tydliga skov, remissioner eller tillfrisknanden utan blir 
fortlöpande alltmer handikappade. Denna form av MS är vanlig hos människor som 
utvecklar sjukdomen efter 40 års ålder (ca 25 % av alla MS-patienter) (MS 
Metodhandboken, 2005). 
 
SPMS- Secondary progressive MS utvecklas hos vissa personer med skovvis 
förlöpande MS. Antingen kan de kvarstående symtomen efter varje skov förvärras 
eller så kan det skovformade mönstret ersättas av ett progressivt mönster. Sekundär 
progressiv MS är en av fyra MS-typer (de andra är godartad MS, skovvis förlöpande 
MS och primär progressiv MS) (MS Metodhandboken, 2005). 
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