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SAMMANFATTNING 

Bakgrund För att på bästa sätt kunna stötta varje person med Multipel Skleros (MS) är det 
viktig att ha kunskap och kännedom om den känslomässiga påfrestning individerna utsätts för 
i samband med beskedet om diagnosen. MS medför otaliga utmaningar både för den som 
drabbas av sjukdomen, men även för familj och anhöriga. I de flesta fall innebär en MS-
diagnos en utmaning även för de som arbetar inom hälso- och sjukvården och som ansvarar 
för att tillhandahålla en god vård. Syftet med studien var att skaffa en fördjupad förståelse för 
upplevelsen av att få en MS-diagnos och upplevelser av stöd och hjälp i samband med detta. 
Ytterligare ett syfte var att belysa sjuksköterskans uppfattning om patientens situation i 
samband med detta. Metoden Fallstudie utifrån ett kvalitativt perspektiv, där 
datainsamlingsmetoden bestod av semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades med 
en innehållsanalys inspirerad av Burnard. Resultatet utmynnade i sex huvudkategorier med 
tillhörande underkategorier och fallbeskrivningar. Huvudkategorierna är: Diagnosbeskedet, 
Vardagen, Professionellt stöd och hjälp, Diagnosbeskedet ur sjuksköterskans perspektiv, 
Patientens vardag ur sjuksköterskans perspektiv samt Professionellt stöd och hjälp ur 
sjuksköterskans perspektiv. Slutsats Studiens resultat belyser den komplexitet som beskedet 
om en MS-diagnos innebär. Trots att en relativt stor samstämmighet fanns mellan patienterna 
och sjuksköterskorna, så genomsyrades sjuksköterskornas utsagor av ett personcentrerat 
fokus medan patienterna istället talade om den sociala kontextens betydelse. En utmaning 
ligger hos sjuksköterskan som möter denna patientgrupp och deras anhöriga, i att gå en 
balansgång mellan personcentrerat och familjecentrerat perspektiv. 

Nyckelord: Multipel Skleros, diagnosbesked, fallstudie, intervjustudie, psykosocialt 

stöd. 
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ABSTRACT 

Background In order to best be able to support each person with Multiple Sclerosis (MS), it 
is important to have knowledge and understanding of the emotional stress individuals are 
exposed to in connection with the announcement of the diagnosis. MS brings numerous 
challenges both for those affected by the disease, but also for family and relatives. In most 
cases, a diagnosis of MS poses a challenge even for those who work in health care and who is 
responsible for providing good care. The aim of this study was to gain a deeper 
understanding of the experience of getting an MS diagnosis and experiences of the support 
and assistance received. Another purpose was to highlight the nurse's perception of the 
patient's situation in this context. Method Case study methodology from a qualitative 
perspective, in which the data collection method consisted of semi-structured interviews. The 
material was analyzed with a content analysis inspired by Burnard. Results led to six main 
categories with related subcategories and case studies. The main categories are: Receiving the 
diagnosis, Everyday life, Professional support and help, Receiving the diagnosis from the 
nurse's perspective, Patient's everyday life from the nurse's perspective and Professional 
support and help from the nurse's perspective. Conclusion The result illustrates the 
complexity of what receiving an MS diagnosis means. Although a relatively broad consensus 
existed between patients and nurses, nurses statements was filled with a person-centred focus 
while patients instead spoke about the importance of the social context. The challenge for the 
nurse, who encounters these patients and their relatives, is to walk a tightrope between 
person-centred and family-centred perspective. 

Keywords: Multiple sclerosis, diagnosis information, case study, interview study, 
psychosocial support.
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Introduktion 
För att på bästa sätt kunna stötta varje person med Multipel Skleros (MS) är det viktig att ha 

kunskap och kännedom om den känslomässiga påfrestning individerna utsätts för i samband 

med beskedet om diagnosen (Isaksson & Ahlström, 2006). Besked om diagnosen MS kan 

medföra otaliga utmaningar både för den som drabbas av sjukdomen men även för familj och 

anhöriga. MS-diagnosen kommer ofta i 20–40-årsåldern, en tid mitt i livet då människor ofta 

är i färd med utbildning, inleder sin karriär och bildar familj (Northrop, 2005; Burgess, 2010). 

Sjukdomens kroniska karaktär, dess tidiga debut och de förändringar och förluster den 

medför, kan påverka alla aspekter av livet: identitet, familjerelationer, arbete, ekonomisk 

trygghet och fritidsaktiviteter. Livsdrömmar måste ofta ändras eller ges upp (Northrop, 2005; 

White, 2012). MS kan under olika faser av sjukdomen medföra utmaningar inte bara för den 

som får sjukdomen, utan även för de som arbetar inom hälso- och sjukvården och som 

ansvarar för att tillhandahålla en god vård (Johnson, 2003).  

Forskning har visat att personer med MS och hälso- och sjukvårdspersonal kan ha olika sätt 

att se på de problem och utmaningar som den som får MS ställs inför (Rothwell, McDowell, 

Wong och Dorman, 1997; Heesen, Kolbeck, Gold, Schulz och Schulz, 2003). Det finns 

sparsamt med forskning som belyser både patientens och hälso- och sjukvårdpersonalens 

perspektiv i samband med besked om diagnosen MS och det finns framförallt en brist på 

studier med kvalitativ ansats där patienters och sjuksköterskors uppfattning speglas.  

Genom att skaffa en förståelse för patienternas upplevelser kan möjligheter ges att förbättra 

det sätt denna svåra fas i sjukdomsförloppet hanteras på och på så sätt minska patienternas 

negativa upplevelser (Johnson, 2003). Insikter som kommer från patienters personliga 

upplevelser och erfarenheter bör därför vara värdefulla. Detta genom att presentera hälso- och 

sjukvårdspersonal med en värdefull förståelse för hur de som lever med en kronisk sjukdom 

lär sig att hantera sjukdomens effekter i det dagliga livet. Sådana insikter kan hjälpa hälso- 

och sjukvårdspersonal att stödja andra som ännu inte har anpassat sig till ett liv med 

sjukdomen (Sobel, Lorig & Hobbs, 2002).  

Litteratursammanställning 
Multipel Skleros 
Multipel Skleros (MS) är en kronisk neurologisk sjukdom som i olika faser av sjukdomen 

kräver insatser från hälso- och sjukvården. MS-prevalensen uppskattas till ungefär      

190/100 000, vilket motsvarar cirka 17 000 MS-sjuka i Sverige (Svenska MS-sällskapet, 

2013). Orsaken till uppkomsten av MS-sjukdomen är ännu inte klarlagd (Fagius & 
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Aquilonius, 2006; Fagius, Andersen, Hillert, Olsson & Sandberg, 2007). Multipel skleros 

betyder ”många ärrhärdar”. Ärrhärdarna är ett resultat av en missriktad aktivitet i 

immunsystemet som ger upphov till en liten, avgränsad inflammation någonstans i det 

centrala nervsystemet. Vid denna inflammation kan inte nervsignalerna ledas på ett normalt 

sett och ger symtom i form av någon typ av funktionsnedsättning, beroende på var 

inflammationen sitter. När inflammationen har avtagit bildas dessa ärrhärdar (Fagius et al., 

2007). Framförallt unga och medelålders personer drabbas av MS och kvinnor drabbas 

ungefär dubbelt så ofta som män (Fagius & Aquilonius, 2006; Fagius et al., 2007). Drygt     

75 % av de som drabbas är mellan 20-40 år då sjukdomen ger sig tillkänna (Fagius et al., 

2007).  

Sjukdomen är påfallande ojämnt fördelad globalt. MS förekommer mest i de tempererade 

zonerna där klimatet är relativt svalt medan frekvensen avtar söderut i Europa. I Asien är 

frekvensen ännu lägre och i Afrika är MS sällsynt (Fagius et al., 2007). Dessa skillnader antas 

bero på både genetiska och miljömässiga orsaker (Fagius & Aquilonius, 2006).  

Symtomen vid MS är mycket varierande beroende på var skadorna finns och deras 

svårighetsgrad (Fagius & Aquilonius, 2006) och de kan både variera och fluktuera och skilja 

sig markant från en person till en annan (Northrop, 2005). Känselnedsättningar, förlamningar, 

spasticitet, koordinationsstörning, trötthet och synnedsättning är exempel på symtom som är 

typiska vid MS (Fagius et al., 2007 ).  

Sjukdomsförloppet är svårt att förutsäga hos den enskilde individen. Hos flertalet har 

sjukdomen ett mångårigt förlopp med utveckling av varierande grader av 

funktionsnedsättning. MS-diagnosen är ett tungt besked att ge, men i de allra flesta fall bör 

den drabbade informeras så snart diagnosen är sannolik (Fagius & Aquilonius, 2006). 

Diagnostiseras med Multipel Skleros 
Beskedet om en MS-diagnos kan medföra en oro såväl hos personen med MS som hos familj 

och andra anhöriga, en oro som påtagligt kan påverka tillvaron (Fagius et al., 2007). Studier 

har visat att MS kan ha en stor inverkan på livet för personerna med sjukdomen och deras 

familjer (Johnson, 2003; Barker-Collo, Cartwright & Read, 2006; Bogosian, Moss-Morris, 

Yardley & Dennison, 2009). För personen med MS kan sjukdomen innebära en väsentlig 

inverkan på det vardagliga livet, inkluderat familjeliv, sociala aspekter, arbete (Yorkston, 

Johnson, Klasner, Amtmann, Kuehn & Dudgeon, 2003), minskat känslomässigt 

välbefinnande och reducerad livskvalité (Northrop, 2005; Janssens, van Doorn, de Boer, van 
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der Meché, Passchier & Hintzen, 2003). Negativa konsekvenser avseende psykiskt 

välbefinnande och livskvalité ses även hos partners till personer med MS (Janssens et al., 

2003). 

Tidigare forskning har visat att konsekvenserna av att diagnostiseras med en kronisk sjukdom 

som MS är komplexa. En del reagerar med lättnad och förvåning. De upplever det som en 

lättnad över att äntligen få ett namn på sina oförklarliga symtom. För de flesta kommer dock 

beskedet oväntat, som en chock och upplevs traumatiskt (Koopman & Schweiter, 1999; 

Kralik, Brown & Koch, 2000; Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoody, 2008; Mozo-Dutton, 

Simpson & Boot, 2012). Det kan innebära en hårde påfrestning att diagnostiseras med en 

kronisk sjukdom, som kan ge upphov till starka känslomässiga reaktioner. Den 

känslomässiga reaktionen över diagnosbeskedet kan ibland vara svårare att hantera än den 

fysiska påverkan sjukdomen har (Isaksson & Ahlström, 2006). Beskedet kan komma som en 

chock, vilket kan ha flera orsaker menar Fagius et al. (2007). Bristen på kunskap och 

förutfattade meningar om MS kan ses som en orsak. En annan orsak kan vara sättet som 

diagnosbeskedet ges på; tidspress och begränsade möjligheter att få svar på alla frågor som 

finns (ibid.). Lewis (1998) menar att flera olika faktorer påverkar hur en person reagerar 

känslomässigt på ett besked om en kronisk sjukdom. Personlighet, obearbetad ilska eller sorg 

från det förflutna, var personen är i livet, tidigare upplevelser av sjukdom eller kris och hur 

det sociala nätverket ser ut kan påverka hur en person reagerar. Koopman och Schweiter 

(1999) menar att upplevelsen av att få besked om en MS-diagnos kan leda till en känsla av att 

vara känslomässigt sårad. Livet förändras drastiskt i samma stund som beskedet om en MS-

diagnos ges och många beskriver hur livet aldrig blir det samma igen (ibid.). 

En MS-diagnos föregås ofta av flertalet undersökningar, och tiden fram till att en diagnos kan 

fastställas kan sträcka sig från veckor till månader och i vissa fall även år (Fagius et al., 

2007). Denna tid kan ofta upplevas som en påfrestande och svår tid (Barker-Collo et al., 

2006; Malcomson et al., 2008; Edwards, Barlow & Turner, 2008). Många upplever också att 

de inte får tillräckligt stöd under den här tiden. De tvingas leva med sin sjukdom utan att veta 

vad som är fel (Edwards et al., 2008). Känslor som maktlöshet, hjälplöshet, oro och rädsla är 

vanliga under den här perioden. Känslan av maktlöshet kvarstår ofta även efter det att besked 

om diagnosen MS har mottagits (Barker-Collo et al., 2006). 

Irvine, Davidson, Hoy och Lowe-Strong (2009) menar att en osäkerhet över framtiden är 

tydlig tiden kring och efter att diagnosen ställts. Möjligheten att planera framåt minskar då 
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det finns en osäkerhet i hur hälsotillståndet kommer att vara vid den aktuella tidpunkten 

(ibid.). Yorkston et al. (2003) har i en studie om hur personer med MS klarar sitt vardagliga 

liv, däremot funnit att det för en del personer med MS kan vara viktigt att istället planera 

framåt. Deltagarna i studien menade att det hjälpte dem att hitta lösningar på problem och att 

utveckla strategier för att få saker gjorda (ibid.).  

Flertalet studier påtalar hur patienterna ofta upplever en otillfredsställelse i samband med att 

de får besked om sin MS-diagnos. Inte sällan känner sig patienten ensam och upplever att de 

blir lämnade åt sig själva att ta sig igenom det trauma som diagnosbeskedet innebär 

(Koopman & Schweiter, 1999; Heesen et al., 2003; Johnson, 2003; Hepworth & Harrison, 

2004; Barker-Collo et al., 2006; Isaksson & Ahlström, 2006; Edwards et al., 2008; 

Malcomson et al., 2008). Patienterna upplever ofta fokus på fysiska aspekter associerade till 

sjukdomen medan de saknar information avseende hur de kan hantera diagnosen, symtomen 

och möjliga livsstilsförändringar (Malcomson et al., 2008). När besked om en MS-diagnos 

ges, anses det vara av stor vikt att hälso- och sjukvårdpersonal är lyhörda för patientens 

känslomässiga välbefinnande, menar Thorne, Con, McGuinness, McPherson och Harris 

(2004). Dessvärre har det visat sig att känslomässigt välbefinnande är något som i många fall 

inte diskuteras i samband med besked om en MS-diagnos (White, Parker White & Russell, 

2007). Omhändertagandet av patienten och de anhöriga under den första tiden kan bli 

avgörande för individens trygghet och förmåga att leva med sin sjukdom. Då MS är en 

sjukdom som påverkar hela familjen, är det viktigt att även anhöriga är en del av denna 

process (Fagius et al., 2007). För att kunna möta varje individs behov av hjälp och stöd, är det 

därför viktigt att ha kunskap om hur patienterna upplever beskedet av en MS-diagnos 

(Isaksson & Ahlström, 2006; Koopman & Schweiter, 1999). 

Tidigare forskning indikerar alltså att det kan finnas en skillnad i hur personer med MS och 

hälso- och sjukvårdspersonal ser på de utmaningar en MS-diagnos kan medföra. Rothwell, 

McDowell, Wong och Dorman (1997) har i en kvantitativ studie påvisat hur läkare ofta har 

mer fokus på de fysiska besvär sjukdomen kan medföra, medan patienterna är mer 

bekymrade över saker som psykisk hälsa och vitalitet (ibid.). Även Heesen, Kolbeck, Gold, 

Schulz och Schulz (2003) har påvisat olika uppfattningar mellan patienter och läkare 

beträffande diagnosbeskedet, där patienterna föredrog en diskussion kring möjlig diagnos i ett 

tidigare skede än vad läkarna ansåg, oavsett om diagnosen kunde säkerställas helt eller inte 

(ibid.). Då det finns en brist på studier som belyser både patientens och hälso- och 

sjukvårdens perspektiv kan det vara intressant att göra en studie med båda perspektiven. 
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Då studier har visat att brist på stöd från hälso- och sjukvårdspersonal kan göra det svårare att 

hantera diagnosbeskedet, måste det anses vara av stor betydelse att öka förståelsen för vad 

diagnosbeskedet kan innebära. För att kunna bemöta den komplexitet som besked om en MS-

diagnos kan innebära, krävs en kunskap och förståelse hos hälso- och sjukvårdpersonal som 

möter dessa personer, för vilket enormt trauma diagnosbeskedet kan innebära och hur de ska 

kunna stötta dessa personer (Isaksson & Ahlström, 2006).  

Behov av socialt och professionellt stöd 
Forskningen visar att personer som får diagnosen MS uttrycker ett behov av stöd, dels ett 

socialt stöd och dels ett professionellt stöd. Tidigare forskning visar till exempel att det sätt 

som beskedet om en MS-diagnos ges på, lämnar ett bestående intryck hos många personer 

(Johnson, 2003). Oro och osäkerhet är tydlig både innan och efter diagnosen har fastställts 

(Koopman & Schweiter, 1999). Många har därför en önskan om att ha en person med sig som 

stöd, vanligtvis en make eller maka, vid tillfället för diagnosbeskedet (Barker-Collo et al., 

2006). 

Helgeson (2003) beskriver socialt stöd som ett brett begrepp som handlar om på vilka 

stödjande sätt olika människor beter sig i den sociala miljön. Det finns ett flertal olika sätt att 

klassificera stödjande funktioner. De flesta består av dessa tre grundläggande funktioner: 

känslomässigt stöd, praktiskt stöd och informativt stöd. Känslomässigt stöd innefattar att 

uppmuntra, trösta och lyssna på personen, att finnas tillgänglig och ge en känsla av att vara 

omhändertagen och värdefull. Med praktiskt stöd avses främst olika praktiska frågor. 

Informativt stöd innefattar tillhandahållande av information och vägledning (ibid.).  

Isaksson och Ahlström (2008) har i sin studie funnit att i de fall personer med MS upplever 

en brist på förståelse och stöd från familj, vänner, arbetskamrater och hälso- och 

sjukvårdspersonal, är det svårare att hantera de svårigheter som en MS-diagnos innebär. De 

beskriver hur stöd från familjen hjälper personen att hantera sina förluster. En omtänksam 

familj ger både ett känslomässigt och ett praktiskt stöd. På samma sätt beskrivs stöd från 

vänner som hjälpfullt (ibid.). Liknande fynd har gjorts i andra studier, där det framkommer 

att personer med MS upplever att det viktigaste stödet för dem kommer från 

familjemedlemmar eller andra personer som står dem nära. Stödet från dem har en positiv 

inverkan hos personer med MS. Detta då det ökar personens förmåga att hantera sjukdomen, 

dennes självrespekt, ökar det psykiska välbefinnandet samt stärker och underlättar 

nedstämdhet och ångest orsakad av nedsatta fysiska förmågor (Koopman, Benbow och 
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Vandervoort, 2006; Helgeson, 2003; Krokavcova, van Dijk, Nagyova, Rosenberger, 

Gavelova, Middel, Gdovinova & Groothoff, 2008; Williams Reade, White, Parker White & 

Russell, 2012). Det har också visat sig att familjer som pratar öppet om MS, bättre klarar av 

att leva med och hantera sjukdomen. Om de anhöriga har en förståelse för personen med MS, 

minskar risken att denne känner sig isolerad. Känslan av samhörighet med andra främjar ett 

positivt välbefinnande. Socialt stöd har en direkt positiv inverkan och ökar patientens 

psykiska välbefinnande genom att uppfylla behovet av tillhörighet och därmed motverka 

känslor av ensamhet. Parrelationen ses generellt som en av de viktigaste resurserna för socialt 

stöd, då partnern är den huvudsakliga givaren av känslomässigt och praktiskt stöd 

(Krokavcova et al., 2008). 

Koopman och Schweiter (1999) menar att hälso- och sjukvårdpersonal behöver mobilisera 

stöd och tekniker för att hjälpa personer med MS och deras familjer att hantera de 

påfrestningar och fluktuationer som medföljer MS-diagnosen. Det är viktigt för dessa 

personer och deras familjer att uppleva de första åren med MS tillsammans med ett vårdande 

och varaktigt stöd från sitt MS-team (ibid.). I Heiskanens och Pietiläs (2009) studie 

framkommer det att personer med nyligen diagnostiserad MS mestadels behöver psykosocialt 

stöd från vårdpersonal för att förbättra deras fysiska och psykiska välbefinnande. Särskild 

tonvikt bör läggas vid att främja hälsa och egenvård och att hantera negativa känslor som 

rädsla eller nedstämdhet. När det gäller att främja hälsa, är den viktigaste frågan 

kommunikation av information om medicinsk behandling vid MS, symtom och olika former 

av sjukdomen. Resultatet i studien indikerar också att den viktigaste typen av innehåll i 

psykosocialt stöd som tillhandahålls av sjukvårdspersonal är överföring av information som 

leder till en förståelse hos mottagaren (ibid.). Även Malcomson et al. (2008) stämmer in i 

detta och menar att personer med MS upplever att det behövs mer psykosocialt stöd från 

sjukvårdspersonal. Det viktigaste är att vårdpersonal ser till den enskildes behov, problem 

och bekymmer ur ett helhetsperspektiv, med särskilt fokus på de känslomässiga aspekterna av 

MS (ibid.). White et al. (2007) påpekar att sjuksköterskan kan spela en viktig roll för 

patienten när det gäller att handskas med de oundvikliga farhågor som uppstår för att 

förbättra den totala psykiska hälsan. En särskilt viktig roll kan sjuksköterskan spela för de 

patienter som har en negativ upplevelse efter möten med annan hälso- och sjukvårdpersonal. 

Sjuksköterskan bör i de fallen vara särskilt lyhörd för patientens känslomässiga 

välbefinnande (ibid.). 
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Tidigare forskning visar att det kan finnas en viss skillnad avseende behovet av psykosocialt 

stöd hos kvinnor respektive män. Heiskanen och Pietilä (2009) har funnit att hälsofrämjande 

aspekter, egenvård och hantering av känslor upplevs viktigare för män än för kvinnor. Detta 

till skillnad från Miller och Dishon (2006) som i sin studie, till skillnad från merparten av 

andra studier, menar att de fysiska aspekterna är viktigare för män medan de känslomässiga 

aspekterna är viktigare för kvinnor.  

Forskningen visar på att det är viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att erbjuda 

möjligheter till kommunikation så att en grund för acceptans och respekt för hela personen 

etableras. På så sätt ges det möjlighet för personen med MS att ställa frågor och be om hjälp 

(Kralik et al., 2000). Många personer upplever att de vid diagnostillfället inte får tillräckligt 

med råd eller information om hur de ska hantera sjukdomen och att de istället måste söka 

informationen själva (Edwards et al., 2008). Samtidigt som de flesta önskar att få information 

om MS i samband med att de får besked om diagnosen, så har det visat sig att den chock som 

det innebär att få diagnosbeskedet, påverkar förmågan att ta till sig och hantera informationen 

och de flesta klarar inte av att ta till sig information vid det tillfället (Barker-Collo et al., 

2006). Den typ av information som efterfrågas i samband med diagnostillfället är bland annat 

hur symtom ska hanteras, behandlingar, sjukdomsprogression, olika typer av symtom och 

information för anhöriga (Hepworth & Harrison, 2004).  

Tillhandahållandet av information ses alltmer som en nyckelfaktor för personer med en 

kronisk sjukdom (Somerset, Campbell, Sharp & Peters, 2001; Wollin, Dale, Spencer & 

Walsh, 2000). Barker-Kollo et al. (2006) menar att behovet av information hos personer med 

MS inte är konstant och att det ändras under sjukdomsförloppet och att det därför finns ett 

behov att uppföljning efter diagnosbeskedet. Sjuksköterskan kan spela en central roll när det 

gäller att erbjuda information, utbildning och stöd, både vid tiden då diagnosen ställs och som 

en del i uppföljning av personer med nyligen diagnostiserad MS. Behovet av information 

måste dock anpassas till den enskilde individen (ibid.). Hepworth och Harrison (2004) 

understryker detta och menar att genom att tillhandahålla kunskap och information, 

möjliggörs det för individen att ta aktiv del i sitt liv, vilket har en positiv inverkan på 

välbefinnande och självkänsla. En studie av Lode, Larsen, Bru, Klevan, Myhr och Nyland 

(2007) indikerar dessutom att de personer som upplever att de får bra information vid tiden 

för diagnosen, ofta har lättare att hantera sjukdomen. Isaksson och Ahlström (2008) menar 

vidare att det är viktigt för sjuksköterskan att ha kännedom om patienternas upplevelser, så 

att de kan erbjudas ett tillräckligt stöd för att hantera de svårigheter MS innebär. För att 
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uppnå detta krävs att hälso- och sjukvårdpersonal skapar en dialog med patienten och dennes 

familj som präglas av en stödjande bekräftelse. Dialogen bör utgå från frågor och tidigare 

kunskap hos patienten och dennes familj för att på så sätt anpassa förhållningssätt, stöd och 

informationen efter den enskildes behov (ibid.).  

I merparten av de studier som tidigare gjorts på området, har deltagarna i studierna haft sin 

MS-diagnos i flera år. Endast i en studie (Koopman & Schweiter, 1999) har urvalet gjorts 

från personer som fått sitt besked om sin diagnos det senaste året. Barker-Collo et al. (2006) 

har i sin studie gjort ett urval av deltagare, där hälften har fått sitt diagnosbesked inom de 

senaste 5 åren och hälften har fått sitt diagnosbesked för mer än 15 år sedan. Resultatet i den 

studien visade att det fanns en skillnad i hur detaljerade deltagarnas berättelser om sina 

upplevelser var. De deltagarna som hade fått sitt diagnosbesked mer nyligen, berättade om 

sina upplevelser mer i detalj än de andra. Det finns således en brist på studier där patienterna 

nyligen fått besked om MS-diagnos och där de själva berättar om sina upplevelser och hur de 

påverkats i samband med diagnosbeskedet. Det kan därför vara intressant att genomföra en 

studie där patienterna fått besked om sin MS-diagnos det senaste året. Litteraturgenomgången 

visade också att det saknas studier beträffande hur sjuksköterskorna upplever patientens 

situation i samband med besked om diagnosen MS. De få studier som finns speglar ofta 

läkarnas uppfattning om patientens situation, men alltså inte sjuksköterskans.  

Syfte 
Syftet med studien var att skaffa en fördjupad förståelse för upplevelsen av att få en MS-

diagnos och upplevelser av stöd och hjälp i samband med detta. Ytterligare ett syfte var att 

belysa sjuksköterskans uppfattning om patientens situation i samband med detta. 

Metod 
Ansats 
Syftet med studien var att fördjupa förståelsen för upplevelsen av att få en MS-diagnos och 

därför kom en kvalitativ metod att väljas. Det kvalitativa perspektivet återfinns i det 

naturalistiska paradigmet och har ett holistiskt synsätt med fokus på hela människan 

(Holloway & Wheeler, 2000). Kvalitativ forskning syftar till att, genom utforskning, försöka 

förstå mänskliga upplevelser, uppfattningar, motiv, intentioner och beteenden (Parahoo, 

2006; Polit & Beck, 2012).  
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Fallstudie (Case Study) 
Typiskt för fallstudier är att fokus ligger på att få en djupare förståelse för varför en individ 

tänker, beter sig eller utvecklas på ett speciellt sätt (Polit & Beck, 2012) och därför ansågs en 

fallstudie vara en lämplig metod. Enligt Holloway och Wheeler (2000) kan den mesta 

kvalitativa forskningen ses som fallstudieforskning, men den skiljer sig från andra kvalitativa 

metoder på grund av sitt specifika fokus. Fallstudie kan definieras som en undersökning av 

ett specifikt fenomen, så som en händelse, en person, en process eller en social grupp. Fallets 

gränser bör vara förtydligade när det gäller forskningsfrågan, de datakällor som används, 

miljön och personen eller personerna som är involverade. Precis som i andra typer av 

kvalitativ forskning, är fallstudien ett sätt att utforska ett fenomen eller ett fenomen i sin 

kontext (ibid.). Fallstudien beskrivs på olika sätt av olika författare. Exempelvis Yin (2003; 

2007), som anses vara en av de mest kända författarna inom området, beskriver fallstudien ur 

både ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv. Han lägger dock störst tonvikt på det 

kvantitativa perspektivet, det vill säga lägger inte fokus vid att nå en fördjupad förståelse. 

Flera författare inom vårdvetenskapen (Polit & Beck, 2012; LoBondio-Wood & Haber, 2006) 

har istället lutat sig mot Stake (1995) i sina beskrivningar av fallstudien. Stake (1995) ser på 

fallstudien utifrån ett kvalitativt perspektiv. Han menar att inom den kvalitativa forskningen, 

är de intressanta fallen ofta människor och belyser att två centrala utgångspunkter vid val av 

fallstudien är att skaffa beskrivningar och tolkningar från andra personer. Människor liknar 

varandra på många sätt, samtidigt som de på många sätt är unika. Vi är intresserade av dem 

både för att de är unika och enhetliga, vi har för avsikt att försöka förstå dem och vi vill höra 

deras berättelser. Vidare menar han att den kvantitativa fallstudien ofta har ett fokus på 

hypoteser och att betoning ofta läggs på olika sätt att mäta data genom olika beskrivande 

variabler. Den kvalitativa fallstudien syftar istället till att söka en större förståelse för fallet 

(ibid.). Således valdes i den här studien att ta utgångspunkt i Stakes (1995) beskrivning av 

fallstudien, då det var den beskrivning som ansågs passa bäst till studiens syfte  

Urval och rekrytering 
Till studien rekryterades två personer med MS och två sjuksköterskor. Då syftet med studien 

var att undersöka upplevelser, kom ett strategiskt urval att göras. Det innebar att 

informanterna skulle uppfylla vissa förbestämda kriterier för deltagande i studien, vilket är i 

enlighet med hur Polit och Beck (2012) beskriver det strategiska urvalet. Polit och Beck 

(2012) menar att det främsta urvalskriteriet bör vara huruvida personen har upplevt det 

efterfrågade fenomenet eller inte. Innan studiens start vidtalades verksamhetschefen på den 

berörda kliniken personligen och denne erhöll såväl muntlig som skriftlig information om 
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studien. Godkännande för genomförande av studien lämnades därefter skriftligt av 

verksamhetschefen (Bilaga 1). Urvalskriterierna för personerna med MS var att de skulle ha 

fått sin MS-diagnos inom det senaste året, då det borde vara en rimlig tid för att ha hågkomst 

om sina upplevelser. Personerna skulle även ha en förmåga att kunna uttrycka sina 

upplevelser verbalt. För att säkerställa detta kom en erfaren kollega, som har träffat 

personerna vid upprepade tillfällen, att hjälpa till med urvalet. Författaren hade inte träffat 

dessa personer innan studiens start. För att undvika att personerna skulle känna sig tvungna 

att tacka ja tillfrågades de tilltänkta deltagarna till studien av samma kollega. 

Sjuksköterskorna som deltog i studien skulle arbeta på en mottagning för patienter med 

neurologiska sjukdomar och ha erfarenhet från flera möten med patienter som nyligen fått 

diagnosen MS. På så sätt säkerställdes att de har erfarenhet av fenomenet som efterfrågades, 

vilket rekommenderas av Polit och Beck (2012). De tillfrågades i ett inledande skede på 

samma sätt som patienterna, av författarens kollega, för att undvika att de skulle känna sig 

tvungna att tacka ja till deltagande i studien. Deltagarna i denna studie fick efter att de 

tillfrågats av författarens kollega ett informationsbrev (Bilaga 2 och 3) innefattande 

övergripande information om studiens syfte, hur de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande och att deltagandet i studien skedde helt anonymt. Detta förfarande är i 

överensstämmelse med vad som rekommenderas av Polit och Beck (2012) och Gillham 

(2008). Efter att de fått detta informationsbrev kontaktades de av författaren för att efterhöra 

om de fortfarande var intresserade av att delta i studien, vilket samtliga tillfrågade var. 

Datainsamling 
Munhall (2010) beskriver fallstudien som en mycket flexibel forskningsmetod som kan 

användas på många olika sätt (ibid.). En mängd olika data kan användas i fallstudien, så som 

data från intervjuer, observationer och dokument (Polit & Beck, 2012; Holloway & Wheeler, 

2000). I denna studie skedde datainsamlingen i form av semistrukturerade intervjuer. Stake 

(1995) menar att intervjun är den viktigaste vägen till skildra fallet ur ett flertal perspektiv för 

att erhålla en mångsidig beskrivning av det. Syftet med intervjuerna är inte att få ett enkelt ja 

eller nej, utan att få en beskrivning eller förklaring av någonting. Han beskriver intervjuerna 

så som semistrukturerade då han menar att intervjuerna bör utgå från kort lista med öppna 

frågor inom ämnet och att forskaren efterhand under intervjun bör komplettera med 

följdfrågor (ibid.). Gillham (2008) menar att den semistrukturerade intervjun är den viktigaste 

formen av forskningsintervju, eftersom den innefattar en flexibilitet som balanseras av 

struktur och på så sätt ger data av god kvalitet. Intervjuerna i denna studie spelades in och 
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transkriberades. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver ljudinspelning som det vanligaste 

sättet att registrera intervjuer. Detta sätt ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet 

och dynamiken i intervjun (ibid.). 

Datainsamling patient 
Intervjuerna ägde enligt deltagarnas önskemål rum på det sjukhus som deltagarna tillhör. 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt och ostört rum och endast författaren och den som 

intervjuades var närvarande. Innan den första intervjun påbörjades fick deltagarna upprepad 

muntlig information om studien och ett muntligt informerat samtycke om deltagande i studien 

inhämtades. Holloway och Wheeler (2000) menar att ett muntligt informerat samtycke kan 

vara att föredra framför ett skriftligt, då det skriftliga kan komma att påverka studien och göra 

relationen mellan forskare och deltagare alltför formell (ibid.). En intervjuguide (Bilaga 4) 

användes för att försäkra att den information som efterfrågades erhölls under intervjun, vilket 

rekommenderas av Polit och Beck (2012). Intervjuguiden innehöll ett antal öppna frågor och 

utöver det även så kallade ”probes” eller följdfrågor, vilka syftade till att få fram mer 

detaljerad information (ibid.). För att ge studien ett större djup, ägde intervjuer rum vid två 

tillfällen. Informanten gavs då en möjlighet att smälta intrycken från första intervjutillfället 

och kunde på så sätt eventuellt komma på nya saker till det andra intervjutillfället. Det gav 

även författaren en möjlighet att lyssna igenom den första intervjun och därmed kunna ställa 

fördjupade frågor vid nästa intervjutillfälle. Wax och Shapiro (1956) menar att genom att 

göra upprepade intervjuer med mer djup och intim karaktär och med ett mindre antal 

deltagare, istället för att göra fler intervjuer av mer ytlig karaktär med fler deltagare, kan nya 

saker av värde framkomma. Informanten och intervjuaren får en annan typ av relation då 

intervjuer sker vid flera tillfällen och informanten får lättare att ta tala fritt om personliga 

upplevelser och känslor (ibid.). 

Datainsamling sjuksköterska 
Intervjuerna ägde rum på deltagarnas arbetsplatser, enligt deras önskemål. Intervjuerna 

genomfördes i avskilda, privata rum och endast författaren och informanten var närvarande. 

Liksom vid intervjuerna med patienterna, fick de deltagande sjuksköterskorna muntlig 

information om studien och ett muntligt informerat samtycke inhämtades innan intervjun 

startade. En intervjuguide (Bilaga 5) användes även vid intervjuerna med sjuksköterskorna. 

På samma sätt som intervjuguiden för intervjuer med patienter var uppbyggd, med ett antal 

öppna frågor och efterföljande följdfrågor, var även intervjuguiden för sjuksköterskorna 

uppbyggd. Sjuksköterskorna intervjuades vid ett tillfälle.  
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Transkribering 
Transkriberingen av de inspelade intervjuerna gjordes i direkt anslutning till avslutad 

intervju, antingen samma dag eller de närmaste en eller två dagarna efter. Gillham (2008) 

belyser det positiva i att transkriberingen påbörjas så snart som möjligt efter att intervjun 

genomförts. Genom att påbörja transkriberingen så snart som möjligt görs det lättare för 

intervjuaren att tolka inspelningen då den finns färskt i minne och det kan hjälpa till för att 

förstå vad som sägs (ibid.). Intervjuerna transkriberades av författaren själv, vilket 

rekommenderas av Gillham (2008). Han menar att det kan vara svårt att höra och tolka en 

intervju som genomförts av någon annan och det finns en risk att inspelad intervjudata kan bli 

förvanskad om det transkriberas av någon annan än den som genomfört intervjuerna (ibid.). 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och även pauser, skratt, gråt med mera inkluderades i 

transkriberingen, vilket är i enlighet med Polit och Beck (2012). Transkriberingen resulterade 

i 78 sidor text som kom att ingå i analysen.  

Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991) har använts för att analysera det 

transkriberade intervjumaterialet. Burnard (1991) menar att det är en analysmetod som passar 

väl för att analysera data från semistrukturerade intervjuer. Stake (1995) menar att analysen 

handlar om att plocka isär data för att ge mening åt delarna och se hur de hänger samman, 

och att det finns olika metoder för att göra detta. Varje forskare behöver, genom erfarenhet 

och reflektion, hitta en analysmetod som fungerar för honom eller henne. Munhall (2010) är i 

linje med detta och menar att då fallstudien kan användas på så många olika sätt, behöver 

dataanalysen anpassas för att passa forskningsfrågan och datainsamlingsmetoden. Då 

datainsamlingen i denna studie bestod av semistrukturerade intervjuer, ansågs en kvalitativ 

innehållsanalys vara en lämplig metod att använda. Polit och Beck (2012) beskriver den 

kvalitativa innehållsanalysen som ett tillvägagångssätt för att i narrativ data identifiera 

framträdande teman och mönster (ibid.). Innehållsanalys har kommit att få en bred 

användning inom vårdvetenskaplig forskning (Hsieh & Shannon, 2005; Elo & Kyngäs, 

2007). 

Det transkriberade intervjumaterialet i denna studie delades upp, så att materialet från 

intervjuerna med patienter och sjuksköterskor analyserades var för sig, dock med samma 

tillvägagångssätt. Analysen har genomförts enligt följande: 

De transkriberade intervjuerna lästes inledningsvis igenom upprepade gånger för att få en 

uppfattning om innehållet och helheten. Under genomläsningen gjordes kontinuerligt 
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noteringar i kanten avseende innehållet i texten. Därefter lästes texten igenom igen och öppen 

kodning genomfördes. Detta innebar att så många rubriker som möjligt skrevs ner i 

marginalen på de utskrivna intervjuerna, för att beskriva innehållet i textmaterialet. De delar 

av textmaterialet som inte ansågs ha relevans för studiens syfte utelämnades. För att få en 

bättre överblick över rubrikerna skrevs dessa därefter ner i ett eget Word-dokument. 

Listan med rubriker studerades av författaren och snarlika rubriker grupperades ihop. 

Författaren läste återigen igenom utskrifterna för att säkerställa att alla delar av textmaterialet 

innefattades av rubrikerna. 

Därefter träffades författaren och studiens handledare, som hade tagit del av delar av det 

transkriberade materialet, för att diskutera de rubriker som framkommit. Med handledarens 

hjälp arbetades det fram förslag på kategorier och underkategorier. Detta innebar att några 

mindre justeringar gjordes för att få fram en slutgiltig lista med huvudkategorier och 

underkategorier. Med den slutgiltiga listan kategorier och underkategorier framför sig lästes 

utskrifterna återigen igenom för att säkerställa att kategorierna täckte alla aspekter av 

materialet, vilket de ansågs göra.  

Efter det arbetades varje utskrift igenom med hjälp av listan med kategorier och 

underkategorier och meningsbärande enheter lyftes ut och fördes samman under respektive 

kategori eller underkategori i ett nytt Word-dokument. Under denna fas fanns hela tiden 

utskrivna kopior av intervjuerna i sin helhet tillgängliga, för att vid osäkerhet kunna 

kontrollera att de meningsbärande enheterna inte tagits ur sitt sammanhang. Exempel på 

analysförfarandet visas i Tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel på analysförfarandet 

Öppen kodning Meningsbärande enhet Underkategori Huvudkategori 

Reaktion på 
diagnosbeskedet 

Jag visste ju att jag hade nånting, så att... 
Jag hade ju lite tid på mig att anpassa mig 
dessutom. Så det kom inte som nån chock 
direkt.  

Ovisshet och 
väntan 

Diagnosbeskedet 

Behöver och saknar 
någon att prata med  

För vet du, här jag har kompis, men inte 
riktigt kan man... berätta till dom. Jag har 
inte syskon eller... Om till exempel i mitt 
land jag pratar med mina syskon, mina 
systrar, kan prata lite till dom, men här jag 
känner... Jag har ingenting här och prata. 
Jag vill till exempel. 

Socialt stöd Vardagen  

Trygghet med stöd Om man har någon fråga så är det bara att 
ringa dem. Jag har sjuksköterskans 
nummer, och läkarens också. Så att det är 
inga problem med det. Det känns bra. 

 Professionellt stöd 
och hjälp 

Hur diagnosbeskedet 
tas emot 

Och som sagt, det är väldigt olika. Och jag 
tror mycket det handlar om vad man har 
för erfarenhet med sig.  

 Diagnosbeskedet ur 
sjuksköterskans 
perspektiv 

Faktorer som 
påverkar hur stor 
omställningen i 
vardagen blir 

Det, alltså det har ju så himla mycket med 
hur, hur drabbade de är på något sätt, Och 
hur mycket som ska snurras igång med 
andra saker där initialt, om det ska börjas 
med massa olika behandlingar och grejer, 
för då blir det ju så mycket som uppfyller 
dem. Kontra då de här som inte ska börja 
med några direkta behandlingar, för att det 
inte finns några behandlingar att ge. 

 Patientens vardag 
ur sjuksköterskans 
perspektiv 

Tillgänglighet ger 
trygghet 

Det är därför jag vill ha telefonen öppen, 
så jag säger att när jag är här svarar jag. 
Och har jag inte tid att prata just då så 
skriver jag upp telefonnumret och ringer 
tillbaka. Det tror jag känns tryggt att ha, 
för många ringer ju mycket i början. Men 
ändå att dom vet att när dom behöver, så 
vet dom att jag finns. 

 Professionellt stöd 
och hjälp ur 
sjuksköterskans 
perspektiv 

 

Därefter påbörjades nedskrivningen av resultatet, vilket skrevs kategori för kategori. Citat har 

använts för att tydligare illustrera de olika kategorierna och fallen. Citaten har återgetts i 

talspråk. 

I ett avslutande steg gjordes en reflektion över resultatet från intervjuerna med patienterna 

och intervjuerna med sjuksköterskorna. Avsikten med reflektionen var att se vilka likheter 

och skillnader som fanns mellan de olika perspektiven.  
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Förförståelse 
Holloway och Wheeler (2000) menar att forskare inom vårdvetenskapen som arbetar med 

fallstudier generellt sett är förtrogna med fallet de studerar och dess kontext innan studien 

startar. Sjuksköterskor studerar ofta ett fall därför att de kan ha intresse för det av 

yrkesmässiga skäl eller för att de behöver kunskap om det speciella fallet (ibid.). Författaren 

till denna studie har ett yrkesmässigt intresse av att få en fördjupad förståelse för vad det 

innebär att få en MS-diagnos, då en förnyad arbetssituation har lett till att inkludera möten 

med denna patientgrupp. Olsson och Sörensen (2011) menar att förförståelsen utgörs av den 

kunskap och erfarenhet författaren har inom det området som ska undersökas och att det är av 

vikt att författaren redogör för sin förförståelse inom området. Författaren i denna studie har i 

sin sjuksköterskeroll tidigare träffat flertalet personer med MS och andra neurologiska 

sjukdomar, dock sällan i samband med diagnosbeskedet. Detta innebär ändå att en viss 

förförståelse för ämnet fanns innan studien startade. Författaren har genom hela studien haft 

för avsikt att medvetendegöra sin förförståelse och har medvetet försökt hålla sig objektiv.  

Etiska överväganden 
När människor är deltagare i forskningsstudier, måste försiktighet iakttas för att skydda deras 

rättigheter (Polit & Beck, 2012). Forskningen får inte utsätta människor för ett fysiskt eller 

psykiskt obehag eller skada. Människor har rätt till sin integritet och skydd mot insyn i 

privatlivet (Olsson & Sörensen, 2011). Deltagande i forskning är frivilligt och förutsätter ett 

informerat samtycke. Informerat samtycke innebär att deltagarna får övergripande 

information om syftet med studien, friheten att avbryta sitt deltagande, att deltagande är helt 

anonymt och om eventuella risker studien kan innebära. Forskaren har en skyldighet att 

undvika, förhindra och minimera skada i studier där människor deltar. Deltagarna behöver 

garanteras att deras deltagande i studien inte på något sätt kommer att användas mot dem. Att 

garantera anonymitet kan ses som en av de viktigaste faktorerna för att skydda deltagaren. 

Data ska inte kunna kopplas samman med deltagare i studien (Polit & Beck, 2012). Dessa 

aspekter har tagits i beaktande vid genomförandet av denna studie. För att skydda deltagarnas 

konfidentialitet har insamlat datamaterial kodats så att det inte gått att spåra till enskild 

deltagare. 

Studentarbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildningar på grundnivå eller avancerad 

nivå, anses inte innefattas av Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460). Enligt rekommendationerna från Blekinge Tekniska Högskola har dock en etisk 

egengranskning genomförts och en ansökan om etisk rådgivning skickades till Etikkommittén 
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Sydost (dnr. 148-2013). Kommitténs yttrande gav rådet att beakta ett par formuleringar i 

informationsbreven till deltagarna och i den ena intervjuguiden, vilket gjordes och ändringar 

genomfördes enligt deras förslag. I övrigt menade de att studien utan etiska synpunkter var 

möjlig att genomföra. 

Resultat 
Syftet med studien var dels att skaffa en fördjupad förståelse för hur det upplevs att få en MS-

diagnos och upplevelser av stöd och hjälp i samband med detta, men också att belysa 

sjuksköterskans uppfattning om patientens situation i samband med detta. Resultatet utgörs 

av sex huvudkategorier med fem underkategorier (Tabell 2), fallbeskrivningar samt en slutlig 

reflektion över de olika delarna i resultatet utifrån patientens och sjuksköterskans perspektiv.  

Tabell 2. Översikt över resultates kategorier 

Huvudkategori Underkategori 

Diagnosbeskedet Ovisshet och väntan 

Anhörigas reaktioner 

Vardagen Omställningen 

Socialt stöd 

Livet går vidare 

Professionellt stöd och hjälp  

Diagnosbeskedet ur sjuksköterskans 
perspektiv 

 

Patientens vardag ur sjuksköterskans 
perspektiv 

 

Professionellt stöd och hjälp ur 
sjuksköterskans perspektiv 

 

 

Diagnosbeskedet 
Denna kategori representerar olika aspekter och känslomässiga reaktioner i samband med 

diagnosbeskedet. De känslomässiga reaktionerna varierade. Diagnosbeskedet innebar att en 

lång period av ovisshet och väntan övergick till att få vetskap och möjlighet att gå vidare. 

Dessa känslor involverade i hög grad även anhöriga. Detta presenteras i underkategorierna 

Ovisshet och väntan och Anhörigas reaktioner. 
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Ovisshet och väntan 
Informanterna upplevde en ovisshet innan de fick beskedet om sin MS-diagnos. Tiden innan 

diagnosbeskedet innebar en rad olika undersökningar och en väntan på att få svar på dessa 

undersökningar. Även om informanterna under denna tid hade fått veta att det fanns en 

misstanke om någon form av neurologisk sjukdom, så uttrycktes ändå en önskan om att få 

veta vad det var. Att få ett besked innebar att de hade något att utgå från och de menade att 

det var bättre att veta än att inte veta, oavsett vilket besked de skulle få.  

Reaktionerna på diagnosbeskedet skiljde sig en hel del åt mellan de båda informanterna. 

Beskedet beskrevs både ge upphov till en känsla av lättnad och hur det kom chockartat och 

oväntat. Beskedet om MS-diagnosen ledde också till att informanterna fick en förklaring till 

symtom de haft tidigare. När informanterna efter att ha fått sin MS-diagnos såg tillbaka 

kunde de koppla samman symtom som de tidigare haft med det diagnosbesked de nu fått.  

Anhörigas reaktioner 
Diagnosbeskedet gav inte enbart upphov till olika reaktioner hos informanterna, utan även 

hos deras anhöriga. Informanterna beskrev hur deras partners blivit ledsna över 

diagnosbeskedet och att de, utöver att hantera sina egna känslor som diagnosbeskedet gav 

upphov till, även till viss del fått inta en stödjande roll åt sina partners.  

Fall 1 
Informanten beskrev hur han haft olika symtom under ett par års tid och under denna tid gjort 

vissa undersökningar men av olika anledningar valt att inte fullfölja utredningen och därmed 

inte fått någon diagnos tidigare. Dock hade han fått veta att det fanns misstanke om någon 

form av neurologisk sjukdom. Diagnosbeskedet upplevdes som en lättnad, att till slut få veta 

vad det var och informanten menade att beskedet inte kom som någon chock. 

Diagnosbeskedet var en tråkig nyhet att få, men samtidigt var det skönt att få veta och få en 

förklaring till de begränsningar som sjukdomen medfört. Med beskedet som utgångspunkt 

försökte han istället göra det bästa av situationen och att leva sitt liv som vanligt och se 

framåt. Diagnosbeskedet gav en förklaring till varför han inte kunnat göra vissa saker och till 

de symtom han hade haft av och till de senaste åren. Det upplevdes positivt och den 

frustration han tidigare upplevt att de fysiska begränsningarna gav upphov till, blev lättare att 

hantera när det fanns en förklaring till varför han inte kunde göra allt han ville.  

”Man visste ju att det var någonting. Men man visste inte vad. Så att det... 

Man såg fram emot att veta vad det var! Ja, det kändes ju lättare när man 

visste vad det var.” 
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Informanten beskrev hur hans flickvän, som var gravid vid tillfället då diagnosbeskedet gavs, 

reagerade mer på diagnosbeskedet än vad han själv gjorde, vilket gjorde honom lite ledsen. 

De pratade om det och informanten menade att hans sätt att se på det, att försöka göra det 

bästa av situationen, även hjälpte henne i det skedet. 

”Jag reagerade inte så mycket, det var min flickvän som reagerade mest. 

Hon fick några tårar för hon tyckte det var jättetråkigt och så… Sen 

pratade jag med henne också, att det är ingen mening för det kommer ju 

att sitta i, så det är bäst att göra det bästa av det bara.”  

Fall 2 
Informanten berättade hur det i ett initialt skede när hon fått symtom, fanns en misstanke om 

att hon hade fått en hjärninfarkt, men att påföljande undersökningar istället ingav misstanke 

om en inflammatorisk process i nervsystemet. Därefter dröjde det några veckor innan 

beskedet gavs. Diagnosbeskedet upplevdes som chockartat och oväntat då hon tidigare aldrig 

tänkt tanken att det kunde röra sig om MS när hon känt domning i någon kroppsdel eller haft 

ont någonstans. Hon beskrev också hur hon till en början inte ville acceptera beskedet utan 

hur hon tänkte att det måste vara fel på proverna eller på röntgenbilderna.  

”Jag kände som om någonting slår mig från... uppe sen... För absolut inte 

tänkte på den. Inte märkte.”  

Diagnosbeskedet innebar också att hon upplevde sig se sambandet mellan sjukdomen och 

symtom hon tidigare haft. Informanten hade tidigare sökt sjukvård för olika symtom, men 

varken läkarna eller hon själv hade i det skedet misstänkt MS. Diagnosbeskedet gav därmed 

en förklaring till de symtomen och hon insåg att hon förmodligen haft MS en längre tid utan 

att veta om det. 

”Och sen, jag blir märkte, den som trötthet eller någonting… eller 

förlamning i kroppen, det blir kommer plötsligt. Till exempel jag sitter, 

den blir sticker i fötterna, eller hela benen ibland. Kramp, kramp mycket 

här i, i nacken den, ja. Nu, nu började jag att märka den. Innan jag tänkte 

inte på. Även om jag drabbats den innan, men jag tänkte inte. Men nu nej, 

jag märkte att, ja… det kanske på grund av den sjukdom.”  

Informanten berättade att beskedet om MS-diagnosen gav upphov till känslomässiga 

reaktioner även hos hennes make och dotter. Maken hade blivit mycket ledsen över 
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diagnosbeskedet och gråtit mycket. Hos dottern yttrade det sig genom en oro att själv drabbas 

av MS och informanten behövde prata mycket med henne för att försöka lugna hennes oro. 

Vardagen 
Denna kategori representerar innebörden av att få MS och den förändring det innebär. Att få 

diagnosen MS innebar att livet inte blir det samma igen. Omställningen innebar att det sociala 

stödet fick en än viktigare betydelse för personen med MS och denne behövde hitta sätt och 

nya vägar för att acceptera och kunna leva vidare. Resultatet i denna kategori presenteras i 

underkategorierna Omställningen, Socialt stöd och Livet går vidare. 

Omställningen 
Diagnosbeskedet innebar en omställning som kunde innefatta flera dimensioner i vardagen, 

såsom fysisk påverkan, psykisk påverkan, ett begränsande i det vardagliga livet samt en 

ovisshet om framtiden. Omställningen yttrade sig på olika sätt hos de båda informanterna, då 

sjukdomen yttrar sig olika hos olika personer. Även de känslor och reaktioner som 

omställningen gav upphov till yttrade sig på olika sätt hos informanterna. Gemensamt var att 

sjukdomen på något sett orsakade dem en begränsning i sitt vardagliga liv och att det innebar 

en viss oförutsägbarhet inför framtiden – hur sjukdomen ska fortlöpa och hur livet kommer 

att bli framöver. 

Socialt stöd 
Vikten av socialt stöd framkom tydligt i informanternas utsagor, där det beskrevs som en 

trygghet att veta att det fanns ett socialt stöd. Behovet av att prata om sina upplevelser och 

känslor varierade, men gemensamt var att det ansågs vara av stor betydelse att ha någon att 

prata med om det behövdes. Även när det gällde ett mer praktiskt stöd menade informanterna 

att det betydde mycket för dem att veta att det fanns människor omkring dem som ställde upp 

om det behövdes.  

Livet går vidare 
Informanterna beskrev olika utsagor av hur det varit möjligt för dem att leva vidare trots sin 

sjukdom. Anpassningen sig till den nya vardagen tog olika lång tid och vägen dit såg olika ut. 

Det uttrycktes en strävan efter att inte låta sjukdomen ta över tillvaron och i den 

utsträckningen de kunde, försökte de leva vidare sitt liv som vanligt. Det fanns också ett 

gemensamt sätt att se på sin situation, där bägge informanterna uttryckte att samtidigt som det 

såklart var tråkigt att ha fått MS, så var de på sätt och vis glada att det inte var någon värre 

sjukdom de drabbats av.  
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Fall 1 
Informanten beskrev den fysiska omställningen och de begränsningar som denna inneburit 

för honom, som den omställning som påverkat honom mest. Innan insjuknandet levde han ett 

mycket aktivt liv, där fotbollen och det sociala sammanhanget kring fotbollen betydde väldigt 

mycket för honom. Det blev en omställning att inte längre kunna göra allt det han tidigare 

gjort, men han försökte ha en positiv inställning och göra andra saker istället. Han hoppades 

på att någon gång kunna spela fotboll igen, men var medveten om att framtiden är oviss och 

att ingen kan veta om det kommer att bli möjligt. 

”Alltså... man kan ju inte göra ALLT det man brukade göra innan. Man 

kan ju inte gå ut och springa eller jogga som jag brukade göra när jag 

ville träna upp mig eller gå ner några kilo... Och balansen är lite dålig 

när jag jobbar också, fast det nu börjar rätta till sig efter ett tag. Så att 

vissa dagar är man bättre än andra... Eller känns bättre... Nja, det har 

blivit en liten omställning så. Jag ser det positivt bara.”  

Informanten upplevde inte något större behov av att prata med andra om sin situation. 

Samtidigt så beskrev han hur det fanns många människor i hans omgivning som han kunde 

vända sig till om han ville prata om någonting, vilket upplevdes som en trygghet. Då 

sjukdomen lett till vissa fysiska begränsningar fick informanten ibland frågor om sin 

sjukdom, som han öppet besvarade och det ledde till en förståelse hos vänner och bekanta. 

Informanten beskrev sina anhöriga som lika välinformerade som han själv när det gällde 

sjukdomen, vilket upplevdes som positivt då det ökade deras förståelse. Hans anhöriga hade 

tagit beskedet bra och varit positiva, vilket ansågs göra det enklare för honom att leva med 

sjukdomen. Han upplevde också en trygghet när det gällde rent praktiskt stöd, då han visste 

att det fanns människor i hans närhet som ställde upp och hjälpte till även med praktiska 

saker då det behövdes. Exempelvis hade informanten fått hjälp av anhöriga vid ett läkarbesök 

i samband med ett MS-skov då han hade problem med balansen, vilket kändes bra. 

”Nej, tack och lov har alla varit positiva och ingen som brutit ihop eller 

så, så att det gör det lite enklare att leva med det också. Så att det, de 

visar bara mycket stöd, det är skönt. Ja men, jag kan prata, till exempel 

gå till min syster och börja prata om vad som helst. Vi är ganska tajta. 

Och min flickvän, och så.... Jag har alltid någon att prata med där. Om 
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det i alla fall. Ja, när det gäller den biten, med sjukdom och allt det där så 

känns det bra.”  

Informanten menade att MS-diagnosen inte påverkat hans vardagliga liv i så stor 

utsträckning, utan han tyckte att han lever sitt liv som vanligt. Genom att ha en positiv 

inställning ansåg han att det hade hjälpt honom mycket i att acceptera sin situation och att 

kunna ta dagen som den kommer. Även om informanten tyckte det var tråkigt att inte längre 

kunna spela fotboll, så ansåg han inte att det var det viktigaste just nu. Han kunde istället 

glädjas över de saker han fortfarande kunde göra, och var tacksam över att sjukdomen inte 

påverkat hans sociala liv eller familjeliv. Han beskrev sig inte som en särskilt emotionell 

person och menade att han inte tänker speciellt mycket på sjukdomen utan lever vidare och 

tar det som det kommer.  

”Nej, jag tänker inte så mycket på detta, på sjukdomen så. Bara lever.”  

Fall 2 
För informanten blev omställningen som sjukdomen innebar stor. Både den fysiska och 

psykiska påverkan har varit stor hos henne. Sjukdomen gav sig uttryck i en trötthet och 

uttröttbarhet som var svår för henne att hantera. Upplevelsen av att förlora kontrollen över sin 

kropp ledde även till att hon blev nedstämd och kände sig deprimerad. Tidigare hade 

informanten varit pigg och aktiv, alltid jobbat mycket, skött hemmet och aldrig varit 

sjukskriven. Tröttheten ledde nu till att hon inte längre orkade jobba heltid, vilket hon var 

ledsen över och hon såg det som ett nederlag. Tröttheten i kombination med en ökad 

känslighet för värme ledde också till att informanten nu inte kunde åka till sitt hemland för att 

hälsa på sin familj som hon vanligtvis gjorde regelbundet, vilket också upplevdes ledsamt för 

henne. Hon beskrev också en tydlig osäkerhet inför framtiden, där hon tänkte mycket på vad 

som ska hända och hur sjukdomen kan komma att yttra sig framöver. Det fanns också en 

rädsla hos henne att hon skulle bli mycket sämre och inte kunna gå eller bli blind.  

”Och jag var hemma men känner mig trött, inte så som jag var väldigt 

pigg innan. Absolut inte, känner mig inte, inte att jag trött eller att jag 

vart jobbat hela tiden, nästan heltid och ibland extra jag jobbar, men... 

Nu nej, jag känner jag orkar inte.”  

Det upplevdes mycket viktigt av informanten att ha någon att prata med, och det uttrycktes 

även en saknad av ha någon att prata med. Informanten uttryckte en önskan om att prata med 
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andra i samma situation, då hon ville veta hur de hade det och hur de levde med sin sjukdom. 

Informanten beskrev ett visst socialt stöd från sin närmaste familj, både känslomässigt och 

praktiskt, men upplevde samtidigt en brist på förståelse från dem och då speciellt från sina 

barn som inte var så välinformerade avseende sjukdomen. Det kändes dock skönt att veta att 

hon kunde be dem om hjälp om hon var trött och inte orkade med vissa saker. Informantens 

mamma och syskon bor inte i Sverige, vilket upplevdes ledsamt då hon kände ett behov av att 

prata med dem men samtidigt ville hon inte belasta dem med sina problem. Det uttrycktes 

även en saknad av en riktigt nära vän att kunna anförtro sig åt. Informanten hade flera 

arbetskamrater, men kände inte att de var så pass nära varandra att hon ville prata med dem 

om detta, utan höll sin sjukdom för sig själv och pratade inte öppet om den. 

”Jag känner jag behöver någonting prata med... Eller riktig kamrat kan 

man säga, arbetskamrat. Men också jag har inte den...”  

Anpassa sig till livet med MS var ingen enkel sak för informanten. Det uttrycktes en stark 

önskan om att inte låta sjukdomen ta över hennes tillvaro och hon ville inte låta den styra 

henne, utan försökte kämpa. Bitvis var det även svårt för henne att acceptera de omställningar 

som sjukdomen medfört, vilket yttrade sig genom ett visst förnekande initialt med tankar om 

att det varit fel på proverna eller röntgenbilderna. Det gav sig även uttryck genom utsagor där 

hon beskrev att hon aldrig tyckt om att vara sjuk och att hon alltid ignorerat sjukdomssymtom 

och att hon inte låtit exempelvis förkylningar hindra henne från att arbeta ändå. Hon försökte 

leva som vanligt, jobba i den utsträckningen hon kunde och sköta hemmet så gott hon kunde. 

Det uttrycktes även ett behov av att hålla sig sysselsatt och att komma utanför hemmet, och 

att kunna fortsätta att jobba betydde mycket för henne. Hon försökte också göra saker som 

hon mådde bra av, såsom att hälsa på vänner och gå ut på promenader.  

”...Min man sa att ’du trött, måste ta sjukskrivning’. Men jag vill inte, ska 

göra hemma också? Hemma, bara hemma, måste gå ut lite, träffa 

nånting, klä på mig, åka buss... och träffa människor, kolla ut lite, men... 

jag vill inte bara stanna hemma, nej.” 

Professionellt stöd och hjälp  
Stödet från hälso- och sjukvårdspersonalen upplevdes vara adekvat och välavvägt och visade 

sig ha en stor betydelse för patienternas trygghetskänsla. 
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Informanterna uttryckte en tillfredsställelse med det stöd de fått från sjukvården i samband 

med diagnosbeskedet. Stödet de fått handlade både om ett känslomässigt stöd, att de fått prata 

med någon om sina funderingar, men även om information om sjukdomen i muntlig och 

skriftlig form. Det upplevdes som en trygghet att veta att sjuksköterskan fanns tillgänglig om 

frågor eller funderingar uppkom. Informanterna delade även upplevelsen av att det från 

sjukvårdens sida gjordes allt som kundes för deras bästa, både avseende det medicinska och i 

den stöttande funktionen, vilket också upplevdes som en trygghet. 

Fall 1 
Informanten beskrev ett stort förtroende för sjukvården och menade att vetskapen att de 

gjorde allt de kunde för honom kunde påverka hans känslor och bidra till en positiv 

inställning. Det upplevdes också positivt att få en medicinsk behandling för sin sjukdom, att 

sjukdomsförloppet bromsas upp i den mån det går. Det stöd och den information han och 

hans anhöriga fått i samband med diagnosbeskedet räckte väl för att tillgodose behovet. Att 

både sjuksköterskan och läkaren fanns tillgängliga och uppvisade en tillmötesgående 

inställning upplevdes tacksamt.  

”Läkaren säger alltid ifall jag har någon fråga eller... sjuksköterskan 

också ifall det är någonting är det bara att ringa. Så att det... det känns 

bra att det är öppet i alla fall.” 

Fall 2 
Informanten upplevde att hon fått ett stort stöd i samband med diagnosbeskedet och menade 

att det var sjuksköterskan som stått för den stödjande funktionen. Hon hade funnits tillgänglig 

och hade pratat mycket med informanten och även gett henne en hel del muntlig och skriftlig 

information. Även om sjuksköterskans stöd upplevdes som tillräckligt, hade informanten 

emellanåt funderat på att träffa en psykiater. Av oro att denne skulle skriva ut mediciner till 

henne hade hon dock valt att avstå. Informanten hade även tagit kontakt med en bekant som 

är läkare och talar samma modersmål som informanten, för att lättare kunna ställa frågor och 

få förklaringar. Det upplevdes som en trygghet att veta att sjuksköterskan kunde kontaktas 

när som helst och informanten upplevde ett stort förtroende för henne. Det upplevdes som en 

trygghet att ha en kontinuerlig kontakt och uppföljning med sjukvården och upplevelsen var 

att det gjordes allt som kundes för att hjälpa henne. 

”Nej, det jag tänker jag fick väldigt mycket stöd. Dom kunde inte göra 

mer, dom ger mig allt. Även det med medicin och den som... böcker man 
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kan läsa, ja. Och dom sa till mig att den kontakt, jag kan ringa till henne 

vilken tid som, jag känner att jag behöver nånting.” 

Diagnosbeskedet ur sjuksköterskans perspektiv 
Sjuksköterskorna uppfattade att det finns flera faktorer som påverkar hur diagnosbeskedet tas 

emot, såsom patientens egna förförståelse, medicinsk behandling och patientens 

livserfarenhet och personlighet. Sjuksköterskorna uppfattade även att diagnosen ger upphov 

till någon form av krisreaktion, även om reaktionerna på diagnosbeskedet varierar från 

patient till patient. 

Sjuksköterskorna hade uppfattningen att det finns flera faktorer som påverkar hur patienten 

upplever diagnosbeskedet. De menade att förförståelsen och bilden patienten har av MS kan 

spela roll för hur beskedet tas emot. Uppfattningen var att de flesta människor har hört talas 

om sjukdomen MS, men att merparten inte har närmre kunskap om sjukdomen utan har en 

föreställning om den som kan upplevas skrämmande. Det kan vara både positivt och negativt 

att känna till någon som har MS menade den ena sjuksköterskan, beroende på hur sjukdomen 

yttrat sig hos just den personen.  

”Alltså man har ju väldigt olika uppfattning om vad MS är. Och beroende 

på vilken uppfattning man har, om man känt någon som har MS som haft 

en lindrig form av MS, då är det ju lite lugnare. Men om man har känt 

någon som har MS som har gått snabbt utför, då är man ju jätte, 

jätteorolig.” (Informant 4) 

Huruvida patienten fick någon medicinsk behandling eller inte för sin MS ansågs också vara 

av betydelse för hur diagnosbeskedet hanteras; att få en medicinsk behandling och därmed 

uppleva att ”något görs”. Om behandlingen hade god effekt och fungerade bra ansågs det 

också underlätta för patienten. Det påtalades även hur olika patienterna reagerade på 

diagnosbeskedet och att personlighet och livserfarenhet också ansågs vara faktorer som 

spelade roll. Mötet och relationen mellan den som lämnar och den som tar emot beskedet, att 

det blir bra, ansågs också kunna spela en ganska stor roll.  

Sjuksköterskorna hade uppfattningen att diagnosbeskedet tas emot väldigt olika men att det 

innebär någon form av chock eller krisreaktion, oavsett om patienten har varit förberedd på 

beskedet eller inte. En viss tveksamhet till att diagnosen verkligen stämmer kunde i 

anslutning till diagnosbeskedet ses hos en del patienter. Det framkom också en uppfattning 
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om att många patienter kan känna en lättnad efter att de fått beskedet. Efter att ha haft diffusa 

symtom och kanske inte mått bra under en längre tid uppfattades det som att beskedet kunde 

bringa klarhet över deras besvär och att få dem att känna sig trodda.  

”Jag tror just, i samband med det här läkarbesöket, så tror jag att många, 

rätt så många är chockade. Och en del är lättade. Helt klart. Att 

pusselbitarna faller på plats och att dom blir trodda. (Informant 3) 

Patientens vardag ur sjuksköterskans perspektiv 
Sjuksköterskorna hade uppfattningen att diagnosbeskedet innebär en omställning för 

patienten som delvis är beroende på hur sjukdomen yttrar sig. De uppfattade också att det 

finns olika faktorer som kan ha betydelse för personens förmåga att ta till sig diagnosen och 

leva vidare, såsom personlighet och hur sjukdomen yttrar sig. 

Sjuksköterskorna var eniga i att en MS-diagnos innebär någon form av omställning för den 

som får sjukdomen. Då diagnosen ofta kommer i relativt ung ålder menade sjuksköterskorna 

att den kan innebära att planer och tankar om framtiden förändras. MS kan yttra sig på många 

olika sätt, vilket ansågs ha betydelse för hur stor omställningen blir för den enskilde. En 

omställning som diagnosen kan medföra beskrevs vara att börja med en medicinsk 

behandling och det ansågs vara motiverande och positivt för patienten om behandlingen 

fungerade väl och resulterade i en skovfrihet. Det fanns också en uppfattning om att de 

patienter som får någon form av medicinsk behandling kanske har lite lättare att hantera 

sjukdomsbeskedet då de upplever att det görs någonting. Det ansågs även kunna vara något 

svårare att acceptera diagnosbeskedet för de patienter där det inte finns någon medicinsk 

behandling att erbjuda. Uppfattningen var att de patienterna kanske inte får samma 

upplevelse av det görs någonting för dem.  

Sjuksköterskorna betonade återigen hur personlighet och förmågan att hantera 

diagnosbeskedet spelar roll för hur väl patienten hanterar den omställning som sjukdomen 

innebär. De menade att en del individer har lättare för att acceptera beskedet och inte låta 

sjukdom hindra dem att leva vidare, än vad andra har. Det berättades om möten både med 

patienter som kunnat hantera sin sjukdom, upplever sig ha livskvalité och har mycket som 

gör dem glada. Men det berättades även om möten med patienter som inte alls vill förlika sig 

med sin sjukdom och har svårt att gå vidare och acceptera att livet har tagit en annan 

vändning.  
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”Men sen är det nog, jag tror inte bara det är hur dom mår, utan hur man 

kan hantera det. Och en del är ju... ja, jag vet inte hur jag ska säga, nöjda 

men ändå... Dom lever ett värdigt och bra liv trots sin sjukdom.” 

(Informant 3) 

Professionellt stöd och hjälp ur sjuksköterskans perspektiv 
Sjuksköterskorna menade att fokus och lyhördhet inför den enskilde individen ligger till 

grund för att skapa en god kontakt och relation med personen med MS. Det 

multiprofessionella teamets roll kring patienten lyftes också fram.  

Vikten av att se till det individuella behovet av stöd och hjälp framhölls, samtidigt som det 

betonades att merparten av patienterna har någon form av behov av stöd och information i 

samband med diagnosbeskedet. Med stöd avsågs både ett praktiskt och ett känslomässigt stöd 

och även betydelsen av information lyftes fram. Teamet kring patienten framhölls och flera 

olika yrkeskategoriers stödjande funktion nämndes, såsom sjuksköterskans, läkarens, 

kuratorns och arbetsterapeutens. Beroende på sjukdomens förlopp kan behovet av stöd skilja 

sig åt mellan olika personer och sjuksköterskorna menade att det är viktigt att vara lyhörd 

inför varje individ och försöka anpassa sig efter individuella behov. De menade att en del 

patienter främst behöver ett känslomässigt stöd medan andra behöver ett praktiskt stöd, och 

en del behöver båda delar.  

”Det är också olika då, hur pass drabbade de är naturligtvis, men de 

behöver nog ett ganska så stort stöd, beroende på var de är i 

sjukdomsförloppet. Och då kan de behöva ett stöd från många olika 

yrkeskategorier, och det är så som vi jobbar lite mer här.” (Informant 4) 

Sjuksköterskorna trodde att det skapar en trygghet för patienten att försöka skapa en god 

relation och ha ganska tät kontakt med denne initialt. Tillgänglighet ansågs också vara 

positivt för känslan av trygghet hos patienten. Tillhandahållandet av information lyftes också 

fram och även här betonades det att det är viktigt med lyhördhet inför varje patient, då 

behovet och önskemålet om information och vilken typ av information som efterfrågas, 

skiljer sig åt. 

”Så dom här samtalen... Jag försöker berätta muntligt och informera 

skriftligt, men sen blir ju samtalen mycket beroende på vilken patient jag 

har framför mig.” (Informant 3) 
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Reflektion över resultatets olika delar 
Utsagorna från patienterna och sjuksköterskorna uppvisade en samstämmighet på flera 

områden, men det fanns även vissa skillnader. Den stora skillnaden, som var återkommande i 

hela resultatet, är att sjuksköterskorna hade ett mer uttalat fokus på den enskilde individen 

medan patienterna återkommande pratade om sin omgivning och det sociala stödets 

betydelse.  

Sjuksköterskornas uppfattning om hur diagnosbeskedet tas emot var i linje med de 

upplevelserna som patienterna berättade om. Beskedet kunde ge upphov till både en känsla av 

lättnad och mer chockartade upplevelser. Sjuksköterskorna beskrev en rad olika faktorer som 

de uppfattar kan påverka hur diagnosbeskedet tas emot, dock nämndes ingenting om det 

sociala sammanhanget, vilket patienterna berättade om. 

Patienterna beskrev hur sjukdomen hade kommit att påverka deras vardag genom den 

omställning som den inneburit och hur de hade kunnat anpassa sig till livet med sjukdomen. 

Vikten av det sociala stödet påtalades också och det visade sig vara betydelsefullt för dem. 

Sjuksköterskorna var eniga i att sjukdomen innebar en omställning för den som får den och 

menade att flera faktorer, såsom symtom, behandlingsmetoder och personlighet spelade roll 

för hur beskedet hanteras och hur stor omställningen blir. Det sociala stödets betydelse var 

dock inget som påtalades av sjuksköterskorna. 

Det fanns även en överensstämmelse i patienternas och sjuksköterskornas syn på 

professionellt stöd och hjälp. Patienterna uttryckte en tillfredsställelse med det stöd och den 

information de upplevt i samband med diagnosbeskedet. De påtalade även att det gav en 

känsla av trygghet att veta att sjuksköterskan fanns tillgänglig vid behov. Sjuksköterskorna 

påtalade det individuella behovet men hade uppfattningen att de flesta hade behov av någon 

form av stöd och information i samband med diagnosbeskedet. Det betonades också att 

tillgänglighet och kontinuitet ansågs skapa trygghet hos patienten.  

Diskussion 
Metoddiskussion 
I denna studie har det funnits en ambition att tydligt beskriva och motivera de metodval som 

gjorts. Tillsammans med de styrkor och svagheter som identifieras och diskuteras får detta 

ligga som grund för läsaren att bedöma trovärdigheten och överförbarheten i studien. Lincoln 

och Guba (1985) föreslår fyra kriterier för att bedöma trovärdigheten i kvalitativa studier: 

credibility, dependability, confirmability och transferability. Dessa kriterier kan ses som 
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motsvarighet till de som finns avseende kvantitativa studier. Rolfe (2006) däremot menar att 

sökandet efter ett allmänt ramverk för att bedöma kvaliteten på kvalitativa studier bör överges 

till förmån för individuella bedömningar av enskilda studier. Han menar att det ligger hos 

läsaren att bedöma kvalitén i studien. Polit och Beck (2012) påtalar vidare att forskaren måste 

förtjäna läsarens förtroende för att kvalitativ forskning ska kunna bedömas som trovärdig. 

Detta kan uppnås genom att forskaren delger läsaren så mycket information som möjligt om 

de val som gjorts i studien (ibid.). 

Syftet med denna studie var att skaffa en fördjupad förståelse för upplevelsen av att få en 

MS-diagnos och upplevelser av stöd och hjälp i samband med detta, samt att belysa 

sjuksköterskans uppfattning om patientens situation i samband med detta. En kvalitativ ansats 

valdes då den ansågs vara bäst förenlig med studiens syfte. Valet av studiens ansats och 

metod bör styras av dess syfte och forskningsfråga och en kvalitativ ansats lämpar sig väl när 

det finns en strävan efter en ökad förståelse för ett specifikt fall eller fenomen (Stake, 1995; 

Olsson & Sörensen, 2011). Valet av ansats anses ha gynnat studien, då syftet att skaffa en 

fördjupad förståelse inte anses ha kunnat uppnås om en kvantitativ design istället hade valts. 

Valet föll på att göra en fallstudie utifrån ett kvalitativt perspektiv. Det motiveras dels genom 

att författaren inte har kunnat finna att en sådan studie med samma intresseområde tidigare 

gjorts. Det motiveras även genom att i merparten av de kvalitativa intervjustudier som 

tidigare gjorts på området, har deltagarna fått sitt diagnosbesked flera år innan studien ägde 

rum. Genom att göra en fallstudie och intervjua personer som relativt nyligen fått sitt 

diagnosbesked, samt att även intervjua två sjuksköterskor för att belysa fenomenet från flera 

håll, fanns en förhoppning om att få en djupare förståelse för fenomenet. Polit och Beck 

(2012) beskriver fallstudiens främsta styrka som det djup som är möjligt att få när ett 

begränsat antal individer, institutioner eller grupper undersöks. Samtidigt påpekar de att 

samma styrka kan vara en möjlig svaghet på grund av forskarens förtrogenhet med personen 

eller gruppen, vilket kan göra det svårare att hålla sig objektiv. Författaren har under arbetets 

gång försökt hålla sig objektiv och upplever inte att relationen med deltagarna blivit så intim 

att det stört objektiviteten. Polit och Beck (2012) menar vidare att det kanske största 

bekymret med fallstudier är dess generaliserbarhet. Om forskaren upptäcker viktiga samband, 

är det svårt att veta huruvida samma samband skulle visa sig hos andra. Detta kan ses som en 

svaghet med vald metod. Dock menar Polit och Beck (2012) vidare att fallstudier ofta kan 

spela en avgörande roll i att utmana generaliseringar baserade på andra typer av forskning.  
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Yin (2007) menar att styrkan i en fallstudies datainsamling ligger i möjligheten att använda 

många informationskällor och att den viktigaste fördelen med användningen av multipla 

informationskällor är utvecklingen av samstämmighet i undersökningen, en form av 

trianguleringsprocess. Varje resultat eller slutsats i en fallstudie är sannolikt mer övertygande 

och riktig om den grundar sig på olikartade informationskällor som avser att styrka varandra 

(ibid.), vilket skulle kunna ses som en styrka med denna studie då både patienter och 

sjuksköterskor intervjuades. Sjuksköterskorna baserar sina iakttagelser från möten med 

många patienter, vilket kan ses som att de validerar utsagorna från patienterna. Det indikerar 

även att resultaten från denna studie därför i någon mening bör kunna anses överförbara till 

situationer där sjuksköterskor möter relativt nyligen diagnostiserade patienter med MS. 

Olsson och Sörensen (2011) påpekar att en viktig aspekt för att öka trovärdigheten i en studie 

är att vara medveten om sin förförståelse. Författaren i denna studie har genom hela studien 

varit medveten om sin förförståelse och medvetet försökt hålla sig objektiv, vilket på så sätt 

skulle kunna öka trovärdigheten i studien. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

intervjusituationen kan underlättas om intervjuaren har en viss förförståelse och kunskap i 

ämnet, då det blir lättare för intervjuaren att ställa följdfrågor. På så sätt skulle författarens 

förförståelse kunna tänkas ha haft en gynnsam effekt på inervjusituationen. 

Urvalet till denna studie var strategiskt, vilket innebar att deltagarna skulle uppfylla vissa 

kriterier för att delta i studien. Inklusionskriteriet att patienterna skulle ha fått sin MS-diagnos 

det senaste året begränsade urvalet till en mindre mängd möjliga deltagare. Förmågan att 

uttrycka sig verbalt värderades av författarens kollega, vilket kan ha kommit att få en 

subjektiv påverkan på urvalet. Hade någon annan person gjort urvalet, är det möjligt att det 

hade sett annorlunda ut. Valet kom att inkludera två patienter och två sjuksköterskor. Att 

inkludera två patienter istället för en, motiveras dels med den begränsade tid som fanns till 

förfogande men även med tanke på författarens oerfarenhet av att göra denna typ av studie. 

Det ansågs svårt att hinna följa en patient under en längre tid och det ansågs därför också 

osäkerhet om ett tillräckligt djup i studien skulle kunna uppnås genom att bara använda sig av 

ett fall. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur en vanlig fråga är hur många intervjupersoner 

som behövs och de menar att antalet nödvändiga intervjupersoner beror på studiens syfte - 

”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” (s.129). 

Antalet intervjupersoner i denna studie begränsades till fyra. Syftet med studien var att skaffa 
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fördjupad förståelse. Möjligen har djupet i studien, med de få informanterna, uppnåtts på 

bekostnad av överförbarheten. Hade en traditionell intervjustudie gjorts, med flera 

informanter, hade kanske en rikare variation i upplevelserna framkommit vilket hade kunnat 

komma att öka studiens överförbarhet.  

Datainsamlingen i denna studie bestod av semistrukturerade intervjuer. Att datainsamlingen i 

denna studie begränsades till enbart intervjuer grundades dels på den begränsade tid som 

fanns till förfogande, men även på att intervjun anses utgöra en av de viktigaste 

informationskällorna i samband med fallstudier (Stake, 1995). Som ytterligare ett steg för att 

öka trovärdigheten i studien hade deltagande observationer av sjuksköterskans samtal med 

patienter som nyligen fått diagnosen MS, kunnat vara en kompletterande 

datainsamlingsmetod. Observationerna hade kunnat bekräfta eller förkasta det 

sjuksköterskorna berättade. 

I enlighet med Polit och Beck (2012) skapades en intervjuguide innehållande ett antal öppna 

frågor och utöver det även uppföljande följdfrågor. Intervjuguiden ägnades tid och eftertanke 

med en strävan att intervjufrågorna skulle vara lätta att förstå för informanten och samtidigt 

täcka in det område som författaren hade för avsikt att undersöka. Den begränsade tiden 

medgav inte något pilottest av de tre intervjuguiderna, vilket kan ses som en svaghet. När den 

första intervjun genomförts, uppfattades det dock att intervjun kom att innehålla den typ av 

utsagor som var avsikten. Samma uppfattning hade författaren även efter de första 

intervjuerna med de två andra intervjuguiderna. Därför anses det inte ha påverkat studiens 

resultat om en pilottest hade gjorts. Polit och Beck (2012) påtalar vidare vikten av att vara en 

god lyssnare och försöka skapa en stämning mellan intervjuare och informant som gynnar 

berättandet. Under intervjuernas gång försökte författaren bekräfta det som sades genom 

nickningar, leenden eller korta yttranden som ”mm” eller ”ja”. Det fanns också en strävan att 

de följdfrågor som ställdes inte skulle vara ledande eller vara av karaktären där svaret blir ja 

eller nej. Författarens bristande erfarenhet avseende datainsamlingsmetoden kan dock ha lett 

till att vissa följdfrågor blev av denna karaktär, vilket kan ses som en svaghet.  

Intervjuerna ägde rum på sjukhuset som patienterna tillhör och på sjuksköterskornas 

arbetsplatser. Varken patienterna eller sjuksköterskorna hade någon tidsbegränsning, vilket 

kan anses ha haft en gynnsam effekt på intervjusituationen. Samtliga deltagare fick välja plats 

för genomförandet av intervjun. Polit och Beck (2012) menar att det viktigaste är att välja en 

plats som erbjuder avskildhet, för att undvika störningsmoment under intervjun. Intervjuerna 
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genomfördes i avskilda rum och endast författaren och informanten var närvarande, vilket 

kan ses som en styrka för trovärdigheten i studien då alla intervjuerna genomfördes på likartat 

sätt. 

Intervjuerna i denna studie varade i genomsnitt 29 minuter, vilket kan ses som en svaghet 

enligt Polit och Beck (2012), som menar att kvalitativa intervjuer ofta är långa och ibland 

varar i flera timmar. Holloway och Wheeler (2000) menar däremot att längden på intervjun är 

beroende på informanten och påtalar att det kan vara svårt att hålla koncentrationen uppe om 

intervjun blir alltför lång. Intervjuerna avslutades med en reflekterande fråga till informanten, 

om det fanns något mer de ville tillägga, vilket är i linje med vad Polit och Beck (2012) 

rekommenderar. Intervjuerna ansågs därmed få ett naturligt avslut inom denna tidsram.  

Patienterna intervjuades vid två tillfällen, med ungefär en veckas mellanrum, vilket gav både 

dem och författaren en möjlighet att reflektera över den första intervjun. I enlighet med vad 

Polit och Beck (2012) förespråkar, transkriberade och läste författaren igenom materialet från 

den första intervjun och kunde därmed till nästa intervju ställa följdfrågor eller be 

informanten förtydliga något som sagts i den första intervjun. Detta visade sig till exempel 

genom att intervjuaren i den andra intervjun med en av patienterna, kunde be denna 

förtydliga sitt uttryck ”att kämpa”. Detta kan ses som en styrka då djupet i studien på detta 

sätt torde ha blivit ökat. Sjuksköterskorna intervjuades enbart vid ett tillfälle, då avsikten var 

att spegla deras uppfattningar, inte att få samma fördjupade förståelse som var avsikten med 

intervjuerna med patienterna. Uppfattningen är att skillnaden i djupet mellan de olika 

intervjuerna inte blev så stor som författaren trott innan analysprocessen ägde rum. Samma 

analysmetod fungerade väl för samtliga intervjuer, vilket kan tala för att ett visst djup även 

uppnåddes i intervjuerna med sjuksköterskorna.  

De inspelade intervjuerna transkriberades av författaren själv, vilket kan ses som en styrka då 

risken för att den inspelade intervjudatan feltolkas och förvanskas minskar om intervjuaren 

själv transkriberar intervjuerna (Polit & Beck, 2012; Gillham, 2008). Kvale och Brinkmann 

(2009) menar vidare att intervjusamtalet genom transkriberingen struktureras i en form som 

lämpar sig för närmre analys och att transkriberingen själv blir inledningen till den analytiska 

processen. Detta talar också för att den är en fördel att författaren själv transkriberar 

intervjudatan.  

Analysmetoden som valdes till denna studie var en innehållsanalys inspirerad av Burnard 

(1991). Enligt Munhall (2010) kan fallstudien användas på många olika sätt och därmed 
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behöver dataanalysen anpassas för att passa forskningsfrågan och datainsamlingsmetoden. 

Burnard (1991) menar att innehållsanalys passar väl för att analysera data från 

semistrukturerade intervjuer. Analysprocessen beskrivs i 14 steg, dock gjordes vissa avsteg i 

förfarandet. Avsteg gjordes från steg 1, där författaren skulle ha gjort noteringar efter varje 

avslutad intervju avseende de ämnen som framkom under intervjun. Vissa noteringar gjordes 

under och efter intervjuerna, dock inte systematiskt eller med analysmetoden i åtanke. Avsteg 

gjordes från steg 6, där två kollegor skulle ha bjudits in till att generera kategorisystem utan 

att ha sett författarens lista med kategorier, för att sedan ha jämfört och diskuterat dessa. 

Istället tog studiens handledare del av delar av materialet och tillsammans diskuterades de 

rubriker som framkommit, vilket skulle kunna kompensera detta avsteg till viss del. Avsteg 

gjordes även från steg 11, där utvalda deltagare skulle ha tillfrågats hur väl de ansåg att deras 

citat stämde överens med kategorierna. Burnard (1991) menar att ett förfarande där 

författaren går tillbaka till tre av intervjupersonerna för att diskutera om det finns en 

samstämmighet avseende de kategorier som framkommit, är ett sätt att kontrollera validiteten 

i analysprocessen. Då detta inte har gjorts i denna studie, kan det ha påverkat validiteten 

negativt.  

Under hela studiens genomförande har författaren haft de etiska aspekterna i åtanke och 

deltagarna i studien har skyddats genom sekretess och konfidentialitet, vilket är i enlighet 

med vad Polit och Beck (2012) påtalar. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var dels att skaffa en fördjupad förståelse för upplevelsen av att få en 

MS-diagnos och upplevelser av stöd och hjälp i samband med detta, men dels också att 

belysa sjuksköterskans uppfattning om patientens situation i samband med detta. 

Analysprocessen utmynnade i sex huvudkategorier med tillhörande underkategorier. 

Studiens resultat visade övergripande en relativt stor samstämmighet beträffande 

upplevelserna personerna med MS beskriver och sjuksköterskans uppfattning om patientens 

situation. Ett intressant fynd i studien var dock att sjuksköterskorna återkommande hade ett 

rent personcentrerat fokus medan patienternas upplevelser reflekterade den sociala 

kontextens betydelse. Personcentrerad vård beskrivs av Svensk Sjuksköterskeförening (2010) 

som en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. McCormack och McCance (2006) menar att 

personcentrerad vård kännetecknas av en syn och förståelse för varje person som en unik 

individ med individuella behov och värderingar. Vidare beskrivs hur en personcentrerad vård 
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bygger på en fungerande relation mellan patient och sjuksköterska där arbetet och 

utformningen av vården bör utgå från patienten för att på så sätt uppnå en delaktighet. Syftet 

med personcentrerad vård är att uppnå en tillfredsställelse med vården hos patienten, öka 

patientens delaktighet och känsla av välbefinnande (ibid.). Denna beskrivning av 

personcentrerad vård stämmer väl in med det förhållningssätt som sjuksköterskorna i studien 

beskrev, då vikten av att se till den unika individen och vara lyhörd inför varje patient 

betonades. Den sociala kontextens betydelse får däremot sparsamt med utrymme i 

beskrivningen av personcentrerad vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Nolan, Davies, 

Brown, Keady och Nolan (2003) uppmärksammar i sin studie den begränsning de anser att 

det innebär att endast ha ett individuellt perspektiv. De menar att detta synsätt bör ersättas 

med en syn som erkänner det unika hos varje individ, men samtidigt ser till det nätverk av 

relationer som finns runt varje individ och också formar våra liv (ibid.). Nolan, Grant och 

Keady (1996) menar att hälso- och sjukvårdspersonal istället för enbart personcentrerat bör 

arbeta på ett sätt som i större utsträckning inkluderar anhöriga. De betonar vikten av att, i den 

mån det är möjligt, tillhandahålla anhöriga med information om vad de kan förvänta sig av 

sjukdomen i framtiden och vilka krav som kan komma att ställas på dem och varför. Att 

tillhandahålla denna typ av information menar de kan vara av stor betydelse för de anhöriga, 

då det kan hjälpa dem att utveckla strategier för att planera framåt. Vidare påpekas hur många 

anhöriga får för lite information om vad sjukdomen innebär och hur de kan förutse och 

hantera mer krävande perioder (ibid.). I en studie av Golla, Galuschko, Pfaff och Voltz 

(2011) undersöktes vilka otillfredsställda behov hälso- och sjukvårdpersonal uppfattade fanns 

hos personer med MS. Studiens resultat påvisar att sjuksköterskorna betraktade ett intakt 

socialt nätverk som viktigt för patienten, men påpekade också att anhöriga själva måste få ett 

stöd på ett tidigt stadium av sjukdomen. Ett sådant stöd ansågs kunna innefatta både 

psykologiskt stöd, rådgivning om sjukdomen och om möjliga fysiska och psykiska 

förändringar den kan medföra (ibid.). Då både tidigare forskning och denna studies resultat 

indikerar att socialt stöd är av stor betydelse för personer med MS, bör det vara av vikt att 

sjuksköterskan hittar en balans mellan ett personcentrerat och ett familjecentrerat fokus, för 

att på bästa sätt försöka stötta och hjälpa personen med MS och dennes anhöriga. 

Studiens resultat visade att diagnosbeskedet kan tas emot på olika sätt av patienten. Oavsett 

de känslor och reaktioner som det kan ge upphov till, innebär det dock någon form av 

krisreaktion eller omställning. Detta är i linje med vad tidigare forskning påvisat (Koopman 

& Schweiter, 1999, Kralik et al., 2000; Malcomson et al., 2008; Mozo-Dutton et al., 2012). 
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Trots att diagnosbeskedet togs emot på helt olika sätt av patienterna, så fanns det en 

samstämmighet dem emellan som beskrev hur diagnosbeskedet gav en förklaring till deras 

symtom och att det gav dem något att utgå från, vilket även bekräftas i tidigare studier 

(Isaksson & Ahlström, 2006; Malcomson et al., 2007). Sjuksköterskorna i denna studie 

påtalade flera faktorer som de ansåg påverka hur diagnosbeskedet kan mottas. Förförståelsen, 

det vill säga den kunskap och föreställning om MS-sjukdomen som patienterna hade med sig, 

ansågs vara en faktor som påverkar hur diagnosbeskedet tas emot. Uppfattningen var att 

patienterna många gånger saknar kunskap om sjukdomen, utan istället har en föreställning 

om den som kan upplevas skrämmande. Detta påtalas även av Fagius et al. (2007) som menar 

att brist på kunskap och förutfattade meningar om MS kan bidra till att beskedet kan komma 

som en chock. Det framkom inte i sjuksköterskornas utsagor att diagnosbeskedet även kan ha 

en påverkan hos de anhöriga. Det blev dock tydligt i informanternas utsagor, som beskrev 

reaktioner och oro även hos deras familjemedlemmar. Detta bekräftas av tidigare forskning 

som indikerar att MS-diagnosen inte påverkar bara personen som får sjukdomen, utan även 

familj och andra anhöriga (Fagius et al, 2007; Johnson, 2003; Barker-Collo et al., 2006; 

Bogosian et al., 2009). Fagius et al. (2007) påtalar hur MS är en sjukdom som påverkar hela 

familjen och att det därför är viktigt att omhändertagandet från sjukvården inte bara avser 

patienten utan även dem. Även Koopman och Schweiter (1999) belyser vikten av att hälso- 

och sjukvårdspersonal inte enbart ser till personen med MS, utan även till dennes familj 

avseende stöd och hjälp för att hantera de omställningar sjukdomen kan medföra.  

Diagnosbeskedet kan innebära en omställning för patienten som kan innefatta flera 

dimensioner i vardagen, vilket blev tydligt i resultatet. Då MS yttrar sig olika hos olika 

personer, framkom även en variation i hur omställningen och de känslor och reaktioner som 

omställningen gav upphov till yttrade sig. Gemensamt var att sjukdomen innebar någon form 

av omställning och begränsning i det vardagliga livet, vilket även bekräftades av 

sjuksköterskornas utsagor, samt att den innebar en viss oförutsägbarhet inför framtiden. Den 

väsentlig inverkan på det vardagliga livet som MS kan innebära, bekräftas av Yorkston et al. 

(2003) som menar att både familjeliv, sociala aspekter och arbete kan komma att påverkas. 

Irvine et al. (2009) bekräftar att MS kan innebära en osäkerhet över framtiden, då de i sin 

studie indikerar att det finns en tydlig osäkerhet över framtiden kring och efter att diagnosen 

ställts och att det kan vara svårt att planera framåt eftersom det inte går att förutspå hur 

sjukdomen kommer att yttra sig i framtiden (a.a.). Yorkston et al. (2003) har däremot i sin 
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studie funnit att en del personer med MS kan vara hjälpta av att istället planera framåt då det 

hjälper dem att finna lösningar på problem och att utveckla strategier för att få saker gjorda.  

Ett tydligt fynd i studien var vikten av det sociala stödet, vilket påtalades av patienterna. 

Behovet av att prata med andra om sin situation varierade, men det ansågs vara en trygghet 

att veta att både ett känslomässigt och ett praktiskt stöd fanns om det skulle behövas. Detta är 

i linje med tidigare forskning, som visat att socialt stöd från familj och vänner har en positiv 

inverkan för personer med MS (Krokavcova et al., 2008; Williams Reade et al., 2012; 

Helgeson, 2003). Även Isaksson och Ahlström (2008) bekräftar detta då deras studie 

indikerar att en brist på förståelse och stöd från familj och vänner gör det svårare att hantera 

de förluster sjukdomen kan innebära. I denna studie framkom inga utsagor från 

sjuksköterskorna avseende det sociala stödets betydelse för personer med MS, vilket dock 

inte behöver betyda att det inte anses vara av vikt. En studie av Golla et al. (2011) indikerar 

tvärtom att sjuksköterskor är medvetna om det sociala nätverkets betydelse. Detta då studien 

visade att sjuksköterskorna betraktade det sociala nätverket som det viktigaste stödet för 

personer med MS. Familj och vänner uppfattades vara ett stöd för patienten både 

känslomässigt och praktiskt, vilket ansågs underlätta deras vardag och öka deras 

välbefinnande (ibid.). 

Sjuksköterskorna i denna studie hade uppfattningen att det var ytterst individuellt hur 

patienterna lyckas fortsätta sitt liv trots sin sjukdom. De menade att personlighet och 

förmågan att hantera diagnosbeskedet är faktorer som påverkar hur väl patienten hanterar den 

omställning som sjukdomen innebär. Lewis (1998) instämmer i detta och menar att flera olika 

faktorer kan påverka hur en person känslomässigt reagerar och hanterar ett besked om 

kronisk sjukdom. Faktorer som han anser kan påverka hur personen reagerar är bland annat 

personlighet, var personen är i livet, tidigare upplevelser av kris eller sjukdom och hur det 

sociala nätverket ser ut (ibid.). Detta återspeglades i patienternas utsagor, som visade att det 

fanns individuella skillnader i hur det hade varit möjligt för dem att leva vidare trots sin 

sjukdom. Liknande fynd påvisar Malcomson et al. (2007) i sin studie, där det framkommer att 

personlighet och inställning är faktorer som påverkar förmågan att hantera sjukdomsbeskedet 

(ibid.). Det framkom också en samstämmighet i att patienterna på ett sätt var tacksamma att 

det inte drabbats av någon värre sjukdom, vilket är i linje med vad Isaksson och Ahlström 

(2006) påvisat. 



 

36 
 

Till skillnad från vad som visats i tidigare forskning (Koopman & Schweiter, 1999; Heesen et 

al., 2003; Johnson, 2003; Hepworth & Harrison, 2004; Barker-Collo et al., 2006; Isaksson & 

Ahlström, 2006; Edwards et al., 2008; Malcomson et al., 2008) uttryckte patienterna i denna 

studie en tillfredsställelse med det stöd de fått från sjukvården i samband med 

diagnosbeskedet. De upplevde också både behovet av känslomässigt stöd och information av 

olika slag som tillgodosett och menade att det professionella stöd som finns till hands ger 

dem en känsla av trygghet. Detta till skillnad från Edwards et al. (2008) som menar att många 

personer upplever att de i samband med diagnosbeskedet inte får tillräckligt med råd eller 

information om hur de ska hantera MS-sjukdomen, utan istället får söka den informationen 

själva. En tänkbar anledning till denna skillnad kan vara att det har skett en utveckling och att 

hälso- och sjukvårdspersonal idag har större kunskap om patientens situation i samband med 

besked om en MS-diagnos. Flera av de tidigare studierna är äldre och de personer som ingick 

i studierna hade fått sitt diagnosbesked många år innan studiens genomförande, vilket innebär 

att det kan vara uppemot 20 år sedan de fick sitt diagnosbesked. Tidigare forskning 

(Heiskanen & Pietilä, 2009; Miller & Dishon, 2006) har indikerat att det kan finnas en viss 

skillnad mellan kvinnor och män avseende behovet av psykosocialt stöd. Deltagarna i denna 

studie var förvisso en kvinna och en man och resultatet dem emellan skiljde sig åt, men det 

ringa antalet deltagare gör att det inte går att dra några slutsatser som kan bekräfta eller 

dementera tidigare fynd. Isaksson och Ahlström (2008) menar att hälso- och 

sjukvårdspersonal behöver skapa en dialog med patienten och dennes familj som utgår från 

frågor och tidigare kunskap de har. På så sätt kan förhållningssätt, stöd och information 

anpassas efter den enskildes behov (ibid.). Detta skulle kunna indikera att sjukvården i fallen 

i den här studien, har lyckats uppnå detta och det har då resulterat i den tillfredsställelse som 

patienterna beskrev. Malcomson et al. (2008) menar att den viktigaste faktorn beträffande 

stöd från sjukvårdspersonal är att se till den enskildes behov, problem och eventuella 

bekymmer ur ett helhetsperspektiv. Detta synsätt delades av sjuksköterskorna i denna studie. 

De betonade vikten av se till det individuella behovet av stöd och hjälp och teamet kring 

patienten framhölls, då de menade att behov av stöd från flera olika yrkeskategorier kan 

förekomma. Tillhandahållet av information påtalades också och även här betonades vikten av 

lyhördhet inför varje individ och att anpassa informationen efter behov och önskemål. Detta 

är väl överensstämmande med vad Barker-Collo et al. (2006) lyfter i sin studie. De menar att 

informationsbehovet hos personer med MS inte är konstant och att sjuksköterskan kan spela 

en central roll beträffande erbjudande av information, utbildning och stöd i samband med att 
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diagnosen ställs men även som en del i uppföljningen av dessa patienter. De påtalar även 

vikten av att informationen anpassas till den enskilde individen (ibid.).  

Slutsats 
Studiens resultat belyser den komplexitet som beskedet om en MS-diagnos innebär, vilket 

även bekräftas av tidigare forskning och det i sig är kanske inget anmärkningsvärt fynd. Det 

intressanta är att trots att en relativt stor samstämmighet fanns mellan patienterna och 

sjuksköterskorna, så genomsyrades sjuksköterskornas utsagor av ett personcentrerat fokus 

medan patienterna istället talade om den sociala kontextens betydelse. En utmaning ligger 

hos sjuksköterskan som möter denna patientgrupp och deras anhöriga, i att gå en balansgång 

mellan ett personcentrerat och familjecentrerat perspektiv. Detta då studiens resultat indikerar 

att det är av vikt att båda perspektiven innefattas i bemötandet och vården kring denna 

patientgrupp. 

Studien pekar tydligt på betydelsen av att innefatta den psykosociala aspekten vid vården av 

personer med MS. Nuvarande riktlinjer beträffande MS-vården har ett medicinskt fokus och 

det saknas en beskrivning av det psykosociala omhändertagandet och om sjuksköterskans roll 

vid vården av personer med MS. Det skulle därför vara önskvärt att evidensbaserade riktlinjer 

som även innefattade dessa delar tas fram, för att på så sätt höja kvalitén på MS-vården.  
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Bilaga 1 Informationsbrev med godkännande till verksamhetschef 

 

 

Till Verksamhetschef XXX vid XXX-kliniken, XXX-sjukhuset 

- information samt förfrågan om skriftligt godkännande av intervjustudie. 
 
En studie med syfte att skaffa en fördjupad förståelse för vad det innebär att få en MS-diagnos och 
vilket behov av stöd och hjälp dessa individer har, planeras att genomföras.  

Studien kommer att genomföras som en Case Study. Datainsamlingen kommer att bestå av intervjuer 
med två individer som inom det senaste året fått besked om en MS-diagnos. För att få ett ökat djup i 
studien, är avsikten att intervjua dessa individer vid åtminstone två tillfällen. Som ett komplement 
kommer även två stycken sjuksköterskor som arbetar vid Neurologimottagning och möter denna 
patientgrupp dagligen, att intervjuas. Studien kommer att presenteras i form av en magisteruppsats på 
Blekinge Tekniska Högskola som en del i Magisterprogrammet i Vårdvetenskap. Deltagandet i 
studien är helt frivilligt och deltagarna kommer att informeras om att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan. Ett informationsbrev kommer att lämnas till deltagarna och ett informerat samtycke 
kommer att inhämtas. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och inga data kommer att 
kunna kopplas till deltagarna. Inga känsliga personuppgifter i form av journaldata kommer att 
användas.  

 

Student: Maria Idbrant                        Handledare: Göran Holst, Universitetslektor 

Telefon: 0733-24 89 54                        Telefon: 0455-38 54 73 

Mail: mariaidbrant@gmail.com                       Mail: Goran.Holst@bth.se 

 

Härmed godkänns att intervjuer med patienter och personal från XXX-kliniken genomförs: 

........................................................................................................................................................ 

Ort och Datum 

......................................................................................................................................................... 

Underskrift och namnförtydligande 

mailto:mariaidbrant@gmail.com
mailto:Goran.Holst@bth.se
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Bilaga 2 Informationsbrev patient 

 

Till har dig som har en MS-sjukdom 

- förfrågan om medverkan i en intervjustudie 
För att skaffa en fördjupad förståelse för vad det innebär att få en MS-diagnos och vilket 
behov av stöd och hjälp dessa personer har, kommer en intervjustudie att genomföras. 
Studien är en del i Magisterprogrammet i Vårdvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola 
och kommer att presenteras i form av en Magisteruppsats. 

Datainsamlingen kommer att bestå av intervjuer med personer som inom det senaste året fått 
besked om en MS-diagnos. För att få ett ökat djup i studien, kommer intervjuer att äga rum 
vid två tillfällen.  

Jag skulle gärna vilja ta del av Dina upplevelser i samband med att Du fick en MS-diagnos 
för att öka förståelsen inom detta område. 

Intervjuerna Du tillfrågas om att delta i beräknas ta 30-60 minuter per tillfälle, och för att inte 
någon information ska missas kommer intervjuerna att spelas in. Deltagande är helt frivilligt 
och om Du väljer att delta men inte vill svara på någon fråga, eller om Du vill avbryta 
intervjun, kan Du när som helst göra det utan att behöva uppge skäl och utan att det påverkar 
Din fortsatta vård.  
 
De uppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt. Vare sig Ditt namn eller andra data som 
kan identifiera dig kommer att registreras, och resultatet kommer att presenteras så att Du inte 
kan bli igenkänd. 
 
Självklart är det helt frivilligt att delta i studien. Om Du har några frågor är Du välkommen 
att kontakta någon av nedanstående personer.  

 

Karlskrona den 7 mars 2013  

 

Student: Maria Idbrant, leg. Sjuksköterska         Handledare: Göran Holst, Universitetslektor 

Telefon: 0733-24 89 54         Telefon: 0455-38 54 73 

Mail: mariaidbrant@gmail.com        Mail: Goran.Holst@bth.se 

mailto:mariaidbrant@gmail.com
mailto:Goran.Holst@bth.se
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Bilaga 3 Informationsbrev sjuksköterska 

 

Till dig som arbetar som sjuksköterska vid en Neurologimottagning 

- förfrågan om medverkan i en intervjustudie 
För att skaffa en fördjupad förståelse för vad det innebär att få en MS-diagnos och vilket 
behov av stöd och hjälp dessa personer har, kommer en intervjustudie att genomföras. 
Studien är en del i Magisterprogrammet i Vårdvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola 
och kommer att presenteras i form av en Magisteruppsats. 

Datainsamlingen kommer att bestå av intervjuer med två personer som inom det senaste året 
fått besked om en MS-diagnos. För att få en ökad bredd på studien, kommer även två 
sjuksköterskor som i sitt dagliga arbete möter patienter med MS-sjukdom, att intervjuas. Jag 
skulle gärna vilja ta del av hur Du upplever patienternas situation i samband med att de får en 
MS-diagnos.  

Intervjun Du tillfrågas om att delta i beräknas ta 30-60 minuter, och för att inte någon 
information ska missas kommer intervjun att spelas in. Deltagande är helt frivilligt och om du 
väljer att delta men inte vill svara på någon fråga, eller om Du vill avbryta intervjun, kan Du 
när som helst göra det utan att behöva uppge skäl. 

De uppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt. Vare sig Ditt namn eller andra data som 
kan identifiera Dig kommer att registreras, och resultatet kommer att presenteras så att Du 
inte kan bli igenkänd. 

Självklart är det helt frivilligt att delta i studien. Om Du har några frågor är Du välkommen 
att kontakta någon av nedanstående personer.  

 

Karlskrona den 7 mars 2013 

 

Student: Maria Idbrant, leg. sjuksköterska          Handledare: Göran Holst, Universitetslektor 

Telefon: 0733-24 89 54           Telefon: 0455-38 54 73 

Mail: mariaidbrant@gmail.com          Mail: Goran.Holst@bth.se 

mailto:mariaidbrant@gmail.com
mailto:Goran.Holst@bth.se
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Bilaga 4 Sida 1 (2) Intervjuguide patient 

Intervjutillfälle 1 

Innan intervjun: 

• Har du läst igenom informationsbrevet du har fått avseende studien? 
• Är du medveten om att du när som helst kan avbryta din medverkan? 
• Godkänner du ditt deltagande i studien? 

 

Intervjufrågor: 

• Minns du tillfället när du fick din diagnos? 
• Kan du berätta om det tillfället? 
• Hur upplevde du detta? 

 

Följdfrågor: 

• Hur kände du då? 
• Hur reagerade du? 
• Hur reagerade din familj? 
• Vad tänkte du då? 
• Kan du vidareutveckla...? 
• Vad gjorde du då? 
• Hur upplevde du det? 
• Vad har det inneburit för dig? 
• Förstår jag dig rätt när du säger....? 
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Bilaga 4 Sida 2 (2) Intervjuguide patient 

Intervjutillfälle 2 

 
Intervjufrågor: 
 

• Vad hände tiden efter att du fått veta att du har MS? 
• Har du fått stöd i samband med besked om diagnosen? 
• Vilket stöd har du fått? 
• Vem stöttade dig i detta? 
• Är det något du i efterhand har tänkt på? 

 
Följdfrågor: 

• Hur kände du då? 
• Hur reagerade du? 
• Hur reagerade din familj? 
• Vad tänkte du då? 
• Kan du vidareutveckla...? 
• Vad gjorde du då? 
• Hur upplevde du det? 
• Vad har det inneburit för dig? 
• Förstår jag dig rätt när du säger....? 
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Bilaga 5 Intervjuguide sjuksköterska 

Innan intervjun: 

• Har du läst igenom informationsbrevet du har fått avseende studien? 
• Är du medveten om att du när som helst kan avbryta din medverkan? 
• Godkänner du ditt deltagande i studien? 

 

Intervjufrågor: 

• Skulle du vilja berätta om dina upplevelser i samband med att en patient får eller 
nyligen fått besked om att de har diagnosen MS? 

• Vilken typ av stöd upplever du att dessa patienter behöver? 
 

Följdfrågor: 

• Hur menar du då? 
• Kan du vidareutveckla...? 
• Hur upplever du det? 
• Vad innebär detta för...? 
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