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Sammanfattning
Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom som har betydande fysiska, 
psykiska och social konsekvenser för individen. Komplexen är av oförutsägbara natur vilket 
påverkar hur personens framtid kommer att se ut och hur de kommer att påverkas av 
sjukdomen. Detta leder till att varierande upplevelser skapas och kommer att existera. Genom 
sjuksköterskans förståelse av deras livsvärld kan sjuksköterskan bemöta individen och ge en
personcentrerad vård.
Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med Multipel Skleros.
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserades på åtta vetenskapliga artiklar och
analysen inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning. 
Resultat: I resultatet framträdde fyra kategorier: Upplevelse av trötthet, Kognitiva 
förändringar, Känslomässig påverkan och Påverkan av sociala situationer. Trötthet är det 
mest invalidiserande symtomet som upplevs av en stor andel av människor med MS. 
Personerna upplever en mängd kognitiva förändringar som har betydande inverkan på deras 
funktion i det dagliga livet och på deras livskvalitet. På grund av de här svårigheterna 
förändras ständigt deras liv. Insikten om att MS är en obotlig och livslång sjukdom ger
upphov till olika uttryck av känslomässig påverkan. På grund av deras begränsningar blir ofta 
MS-personer beroende av familj och vänner.
Slutsats: MS-sjukdomen förändrade personers livsvärld på grund av att deras olika 
funktioner och deras förmågor påverkades av sjukdomen. Detta gör att personens livsvärld 
blir allt mer begränsad vilket innebär att personer med MS blev mer beroende av andra. 
Studiens sammanställningsresultat ges även möjlighet att nå förståelse av vad som är viktigt 
för personer med MS och identifiera viktiga fokusområden som har stor vikt för 
personcentrerad vård. För vidare forskning behöver genomföras undersökning av vilka 
omvårdnadsinterventioner som behöver prioriteras i syfte att upprätthålla en känsla av 
normalitet hos individen trots MS.

Nyckelord: Livsvärld, Multipel Skleros, Upplevelse 
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Inledning
Multipel skleros (MS) är en kronisk livslång sjukdom i det centrala nervsystemet.  

Sjukdomen debuterar vanligtvis vid 20-40 års ålder och förekommer dubbelt så ofta hos 

kvinnor som hos män (Ahlgren, Odén & Lycke, 2011). Symtombilden vid MS brukar vara 

komplex och varierar starkt från person till person beroende på var inflammationen är 

lokaliserad (Crayton & Rosman, 2006). Sjukdomens komplexitet kan leda till fysiska och 

psykiska påfrestningar. (Moriya & Suzuki, 2012). Vid en livslång sjukdom kan kroppen 

förändras vilket kan påverka individens hela tillvaro (Dahlberg & Segesten, 2010). Forskning 

(Lohne, Aasgaard, Slettebo & Nåden, 2010) visar att personer med MS kan uppleva att ha 

svårigheter med att anpassa sig till den kroniska sjukdomen eftersom MS är oförutsägbar till 

sin natur vilket gör sjukdomen oviss och oberäknelig. Periodvis kan skoven upplevas utan 

symtom men personerna kan även uppleva oro för att de inte vet hur deras framtid kommer 

att se ut och hur sjukdomen kommer att påverka deras liv (McAllister & Krupp, 2005).

Med hänvisning till att MS är en komplex livslång sjukdom har Golla, Galushko, Pfaff och 

visat i en studie att personer med MS upplever brister i sjukvårdspersonalens 

förståelse för hur det är att leva med sjukdomen. Det är av stor vikt att sjuksköterskor samt 

annan hälso- och sjukvårdpersonal har förståelse för personens upplevelse kring sjukdomen. 

Detta för att kunna bemöta personer med MS på ett optimalt sätt och för att ha möjlighet att 

tillgodose den enskildes behov. Slater (2006) påpekar att det, för att kunna upprätthålla en 

god vård med respekt och förståelse för individuella upplevelser, är viktigt att 

sjuksköterskorna jobbar utifrån en personcentrerad vård. Genom att sammanställa 

forskningsresultat som beskriver personens upplevelse av att leva med MS kan ett 

kunskapsunderlag skapas som skulle kunna användas för framtida förbättringsarbete kring 

omvårdnad av personer med MS. En sådan sammanställning skulle även kunna användas för 

att identifiera behov av vidare forskning.
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Bakgrund

Multipel skleros 
MS drabbar över två miljoner människor i världen (Asano, Duquette, Andersen, Lapierre & 

Mayo, 2013). I Sverige lever cirka 17 000 människor med MS och varje år insjuknar omkring

600 personer. MS är en kronisk sjukdom som är resultatet av skador på myelinet, det 

skyddande höljet som täcker nerverna, vilket leder till ett avbrott i kommunikationen mellan 

individens hjärna och resten av kroppen (Miller et al., 2008). Denna obotliga sjukdom 

drabbar ryggmärgen, hjärnan och synnerverna i ögonen som i sin tur påverkar balansen, 

synen, muskelkontroll och ibland andra kroppsfunktioner. Sjukdomen påverkar människor på 

olika sätt, vissa mer intensivt än andra. Den kan vara så mild att den inte kräver någon 

behandling eller så intensiv att det begränsar patienten så att denne kan bli rullstolsburen 

(Waubant et al., 2009). 

Symtom och orsak

Symtom är trötthet, kramper, suddigt eller dubbelseende, nedsatt kontroll över tarmen 

och/eller urinblåsan, depression, gångsvårigheter och stickningar eller domningar (Waubant 

et al., 2009). Orsaken till sjukdomen är inte känd och båda genetiska faktorer och 

miljöfaktorer har stor betydelse. Emellertid finns vissa beteenden, gener och virusinfektioner 

som tycks göra förekomst av sjukdomen mer sannolik. Personer med vissa gener har visat sig 

ha en högre sannolikhet för att drabbas av sjukdom.  Rökning ökar också risken för 

sjukdomens förekomst. Virusinfektioner som påverkar den normala funktionen av 

immunsystemet har även visat sig öka risken för MS (Renoux et al., 2007). 

Olika former av MS

Sjukdomsförloppet skiftar mycket mellan olika personer. MS delas in i fyra olika former. 

Skovformad MS

Vid denna form av sjukdomen har personen besvärsperioder, skov, som kan vara från några 

dagar till månader. Mellan skoven är tillståndet stabilt. Under de första åren är det vanligt att 

man får ett eller två skov per år, men det kan skifta kraftigt mellan olika personer. Med 

återfall menas i detta sammanhang uppkomsten av ett nytt symptom eller återkomsten av 

gamla symtom som varar mer än 24 timmar (Ward-Abel, Vernon & Warner, 2014). 
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Sekundär progressiv MS

Runt 50-65 procent med skovvis förlöpande MS kommer att fortsätta att utveckla sekundär 

progressiv MS inom 10-15 år. Denna form av MS kommer efter den skovformade perioden 

av MS. Detta kan innebära en gradvis ökning av besvären exempelvis ökande svårigheter att 

gå (Nazarko, 2013).   

Primär progressiv MS

Detta är den mest sällsynta formen av MS. Det är en ovanligare form av sjukdomen där man 

inte har några skov alls. Istället har man en långsam ökning av besvären redan från första 

början. Denna form drabbar 10-15 procent av befolkningen med MS. Symtomen blir gradvis 

värre med tiden (Nazarko, 2013).

Godartad MS

Hit räknas de som trots många års sjukdom inte får besvärande symtom av sin sjukdom. Det 

är först efter många år, vid en tillbakablick på sjukdomsförloppet. Diagnosen godartad MS 

kan ställas (Nazarko, 2013).

Upplevelse av att leva med Multipel Skleros 
Den enskilda individens upplevelse av MS behöver nödvändigtvis inte vara densamma som 

alla andras. Att leva med MS kan upplevas som att leva i en ständig trötthet där bristen på

kraft och energi orsakar begränsningar i det dagliga livet (Forbes, White, Mathes, & Griffiths, 

2006). Begränsningar i det dagliga livet kan också innebära en inskränk förmåga att leva ett 

normalt liv och ta hand om sig själv. Detta gör att personer med MS kan har stora svårigheter 

att utföra sina dagliga aktiviteter (Mollaoglu & Ustun, 2008). Känslan av att vara begränsad 

kan orsaka upplevelse av ensamhet och att vara utesluten från att leva i en gemenskap med 

andra (Forbes et al., 2006). Personernas upplevelse av trötthet hindrar även kontinuerlig 

fysisk ansträngning, begränsar arbetsförmågan och social aktivitet Allt detta sammantaget 

leder till en sämre livskvalitet (Mollaoglu & Ustun, 2008).

Att leva med MS som en livslång sjukdom kan innebära oro och stress då det finns en 

oförutsägbarhet och osäkerhet inför vad som ska hända i framtiden (McAllister & Krupp, 

2005). Personer med MS upplever ofta livet som osäkert på grund av att de inte vet hur 

framtiden kommer att se ut och hur sjukdomen kommer att påverka dem själva, deras familj 

och arbetet. Denna osäkerhet kring framtiden menar Isaksson och Ahlström (2008) leder till 
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upplevelser av fysiskt lidande, förlust och sorg. Inför flera förluster i det dagliga livet och för 

att klara av sjukdomen tvinga ofta den drabbade att ändra sin livsstil. (ibid.). 

Vid MS kan kroppen förändras fyllas denna med nya sensationer exempelvis svaghet, stelhet 

och ostadighet. Detta upplever personer med MS som en känsla av orättvisa över det faktum 

att sjukdomen är närvarande. Då en person drabbas av en sjukdom i mitten av livet har det 

stort inflytande även på andras liv och det viktigaste av allt är familjen (Olsson, Lexell & 

Söderberg, 2008).

Omvårdnadens betydelse för personer med MS 
Den viktigaste delen i vården av personer som lever med livslånga sjukdomar är omvårdnad 

av god kvalité avgörande (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskans stöd genom 

information om den livslånga sjukdomen ökar patientens förståelse och betraktas som vägen 

till ett bättre hälsotillstånd (Moriya & Suzuki, 2011). Pakenham och Cox (2008) anser att 

patienter bör förstå vikten av fortsatt behandling och utveckla positiva förväntningar av 

långtidsbehandlingen (ibid.). Inom omvårdnad är det nödvändigt för människor med MS som 

inte kan förlita sig på ett botemedel att sjuksköterskan visar en bra förståelse för deras 

upplevelser (Moriya & Kutsumi, 2010). Därför bekräftar Dahlberg och Segesten (2010) att 

sjuksköterskans förståelse av personers livsvärld är viktig eftersom sjuksköterskan utifrån den 

kan ge en personcentrerad vård (ibid.). Strickland och Baguley (2015) belyser att det inom 

patientcentrerad vård är viktigt att sjuksköterskor förstår upplevelsen för att kunna möta de 

svårigheter och problem som personen med MS har i kamp mot sjukdomen. Detta avser både 

fysiska, psykiska och sociala aspekter (ibid.). Sjuksköterskan anses även enligt Bussing et al. 

(2013) vara viktig för att personer med MS ska få stöd att hitta copingstrategier (ibid.). 

Sjuksköterskan förväntas ge uppmuntran och råd till personer och ge dem information om 

den nuvarande utvecklingen för att hjälpa personen att hantering sjukdomen. Stern (2010) 

uppger att sjuksköterskor har till uppgift att kommunicera med personer med MS vid rätt 

tidpunkt, såsom under diagnos, behandling och omvårdnad. Sjuksköterskor har dessutom en 

viktig roll att utbilda patienterna så att de kan förstå sin sjukdom och behandlingsmetoder 

(ibid.). I den personcentrerade vården bemöter alltså sjuksköterskan personernas olika 

upplevelser, tankar och känslor om sjukdomen som unika och försöker hjälpa personerna

bevara de funktioner som finns kvar trots sjukdomen (Strickland & Baguley, 2015).
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Teoretisk referensram
Dahlberg och Segesten (2010) betonar i livsvärldsteorin vikten av att lyssna till personers 

erfarenhet och upplevelser. Den levda kroppen är fylld av tankar, känslor, visdom, minnen, 

erfarenheter och upplevelser. Det är genom kroppen som människan har tillgång till livet. 

Kroppen är inte bara är kropp utan samtidigt är den liv och existens. Utan kropp ingen värld.

En förändring i kroppen medför en förändring av tillgången till världen och till livet. 

Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att människor söker mening och livsinnehåll i 

livsvärlden och för att kunna förstå personens värld är det viktigt att se och analysera 

helheten. Detta är ett viktigt fokus för omvårdnaden. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

vid en långvarig sjukdom, eller skada eller annat exempelvis ångest och rädsla medförs en 

förändring av kroppen och tillgång till världen samt livet. Varje sådan förändring påverkar 

hela människans existens. Ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv ligger i fokus på 

personens livsvärld samt en öppenhet och följsamhet för personens levda värld. Hur personen 

upplever hälsa, samt hur sjukdomen påverkar personers individuella livssituation är fokus i

omvårdnaden. Livsvärlden är subjektivt och betyder att människan analyserar världen genom 

att se, beskriva och förstå den. Dahlberg och Segesten (2010) poängterar att sjuksköterskans 

bemötande är att se och försöka förstå personens livsvärld samt att undvika förförståelse om 

personens berättelse och upplevelse. En optimal omvårdnad kräver att sjuksköterskan har 

kunskaper och insikt om hur sjukdomen påverkar personens upplevelse av mening samt 

dennes vardag för att kunna stärka hälsoprocesser. Detta tillämpar sjuksköterskan genom att 

möta personen med etiskt medveten nyfikenhet, förstå personens livsvärld genom såväl 

teoretisk och praktisk kunskap. Med livsvärld som utgångspunkt får sjuksköterska en djupare 

förståelse för personens unika perspektiv, det vill säga om hur personen med MS upplever sin 

vardagliga livssituation.  Detta kan bidra till att sjuksköterskan får en ökad kunskap och 

förståelse för personens situation. Därmed kan omvårdnaden anpassas utifrån personens 

behov.

Syfte
Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av att leva med Multipel Skleros. 
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Metod

Design 
Metoden som användes till studien var en litteraturstudie, baserad på vetenskapliga artiklar 

med kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats enligt Olsson och Sörensen (2011) beskriver en 

undersökning där människors upplevelser av olika fenomen studeras. Detta görs för att få en 

djupare förståelse av fenomenet som studeras. I en studie som har kvalitativ ansats strävar 

forskaren efter att få en helhetsförståelse av det valda ämnet. Den kvalitativa ansatsen har en 

holistisk syn på människan vilket innebär att fokus ligger på individens upplevelser och 

erfarenheter (ibid.). Enligt Forsberg och Wengström (2013) strävar även den kvalitativa 

metoden efter att beskriva, förstå, förklara och tolka fenomenet (ibid.).

Datainsamling och urval 
De databaser som användes för sökningar av artiklarna till föreliggande studie var Cinahl 

(Cumulative Index of Nursing and Allied Health) och Pubmed. Cinahl och Pubmed är 

inriktade mot omvårdnad, medicin samt övrig forskning från hälso-och sjukvård (Willman, 

Stoltz & Bahtsevanin, 2011). Vid sökning av artiklarna användes uppslagsverket Subject 

Heading i Cinal och MESH (Medical Subject Headings) i Pubmed som enligt Willman et al. 

(2011) gör det enklare att få fram relevanta artiklar.  Sökorden som användes i 

uppslagsverket Subject Heading i Cinahl och MESH i Pubmed var: Multiple Sclerosis, Life 

experiences, och Life change events. Sökorden som användes i uppslagsverket MESH, i 

Pubmed och Subject Heading i Cinahl gav inte tillräckligt med relevanta artiklar och för att få 

fram ett större antal artiklar genomfördes därför en fritextsökningar som enligt Willman et al. 

(2011) innebär att en sökning sker genom att skriva in enskilda ord i sökrutan (ibid.).  

Sökorden som användes i båda databaserna var: Multiple Sclerosis, Lived experience, 

Experiences, Living experience och qualitative research. Sökorden kombinerades med 

booleska sökoperatören AND. Enligt Forsberg och Wengström (2013) används den booleska 

sökoperatören AND för att avgränsar området. Sökningarna som gjordes i Cinahl och 

Pubmed presenteras i bilaga 1. 

Inklusionskriterier/Exklusionkriterier

Inklusionskriterierna för studien innefattade att artiklar som användes i detta arbeta skulle 

publiceras mellan åren 2003-2015. Artiklarna språkbegränsades till engelska språket. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) är engelska det allmänt vedertagna vetenskapliga språket. För att 
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avgränsa artikelsökningarna användes Peer Reviewed som enligt Willman et al. (2011) 

innebär att sakkunniga inom det vetenskapliga ämnesområdet har granskat artikeln innan 

publicering. I denna studie inkluderades artiklar som beskrev vuxna kvinnors och män (18 år

och äldre) upplevelser. I studien exkluderades artiklar som innefattade personer med fler 

sjukdomar än Multipel Skleros. 

Urval  

Vid artikelsökningar framkom totalt 249 artiklar i Cinahl och 617 i Pubmed. För att hitta 

artiklar som motsvarade studiens syfte lästes alla artiklarnas titlar. Sedan lästes abstrakt på de 

artiklar vars titel tycktes passa med denna studies syfte. Totalt lästes 160 abstrakt och utifrån 

dessa 140 artiklar exkluderades på grund av att de var kvantitativa eller inte motsvarade 

studiens syfte. Utifrån denna granskning bestämdes att 20 artiklar ska läsas i full text. Efter 

en utförlig fulltextsläsning exkluderades 12 artiklar på grund av att de inte motsvarade 

studiens syfte. Denna litteraturstudie bygger på åtta artiklar som presenteras i bilaga 3.

Kvalitetsgranskning
Kvalitetsgranskning utfördes med hjälp av bedömningsprotokoll i modifierad version av 

Willman et al. (2011) som är ämnat för studier med kvalitativ metod, se Bilaga 2. 

Granskningsprotokollet baserades på ett poängsystem där femton punkter besvarades med ja,

nej eller vet ej. Ett poäng tilldelas till varje positivt svar och noll poäng till varje negativt svar 

samt vet ej. Kvalitétspoängen delades därefter upp i tre olika kvalitétskategorier. Artiklar med 

12-15 poäng hade hög kvalitét, artiklar med sju till 11 poäng hade medelkvalitét och artiklar 

under sju poäng uppnådde en låg kvalitét och ansågs därmed inte vara relevanta för studien. 

Artiklar med låg kvalitét för studien bör enligt Forsberg och Wengström (2013) inte användas 

för att de otydliga delarna kan påverka eller ge ett bristande resultat.

Dataanalys 
Texterna från de kvalitativa studiers resultatdelar analyserades med hjälp av Graneheim och 

Lundman (2004) beskrivning av en manifest innehållsanalys. En manifest innehållsanalys 

handlar om att beskriva det som uttrycks i texten. Innehållsanalysens fokus ligger på det 

synliga och uppenbara i en text (ibid.). Vid analysen av textmaterialet kan latenta inslag ha 

förekommit. Latenta inslag enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär att skribenterna 

gör en viss tolkning av den bakomliggande innebörden av en text. Innehållsanalysen enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning innefattar fyra olika steg. I det första steget, 
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lästes de utvalda artiklarnas resultatdel igenom upprepade gånger för att få en djupare 

förståelse för textmaterialet. En grundlig läsning gav en helhetsbild av materialet och 

underlättade uttagning av matningsenheter. Meningsenheter kan bestå av meningar, ord eller 

stycken. I det andra steget, valdes meningsenheter ut som i sitt sammanhang eller sitt innehåll 

svarade mot studiens syfte. De meningsenheter som passade med studiens syfte markerades 

med penna i originalartikeln. I det tredje steget, översattes meningsenheterna från engelska 

till svenska och därefter diskuterades och jämfördes deras innehåll utifrån syftet. Ett engelskt-

svenskt lexikon användes vid behov för att inte riskera några översättningsfel av materialet. I

nästa steg kondenserades meningsenheterna. Kondensering enligt Graneheim och Lundman 

(2004) innebär att texten kortas ner men bevarar ändå den centrala innebörden av innehållet. I 

det fjärde steget kortades kondenseringarna ner i koder. Genom koderna skapades en 

tydligare bild av de kondenserade enheterna. Koden talar om vad meningsenheten handlar 

om. Graneheim och Lundman (2004) förklarar att koderna jämförs för att iaktta likheter och 

skillnader vilket är grunden för kategorisering. En kategori består av flera koder som har 

liknande innehåll. Det är av stor betydelse att kategorierna passar väl in på syftet.

Resultat
Analysen resulterade i fyra kategorier vilka var och en beskriver personernas upplevelse av 

att leva med MS. För att lyfta fram kategoriernas innehåll presenteras citat från de analyserade 

artiklarna. I figur 1 presenteras fyra kategorier. 
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Figur 1. Kategorier som beskriver personers upplevelse av att leva med MS

  

Upplevelse av trötthet 
Personer med MS upplevde trötthet vilket var ett hinder som begränsade deras förmåga att 

kunna leva ett drägligt liv. Personerna upplevde en närmast konstant trötthet i vardagen som 

inte ens försvann vid vila eller sömn (Flensner, Ek & Söderman, 2003; Yorkston, Johnsson, 

Klasner, Amtman, Kuehn & Dudgeon, 2003). Tröttheten har beskrivits som en destruktiv 

kraft som tog sig i uttryck genom vad som närmast skulle kunna förklaras som en sorts 

förlamning som ockuperade hela kroppen (Flensner et al., 2003).

“I didn´t do those sort of things or unfamiliar, it was like being drunk all 

the time, like my body was drunk” (Mozo-Dutton, Simpson & Boot, 2012, 

s.1212).

Under påverkan av trötthet upplevde personerna med MS att deras kropp blev tung och 

kraftlös vilket i sin tur bidrog till en känsla av att inte ha full kontroll över sin kropp. 

Personerna beskrev variationer i förmågan att hantera den överväldigande fysiska och 

mentala tröttheten. Många personer underströk att de tvingades vila flera gånger under dagen 

för att motverka vad som skulle kunna förstås som en närapå kronisk trötthet (Flensner et. al., 

Kategorier

Upplevelse av trötthet

Kognitiva förändringar

Känslomässig påverkan

Påverkan av sociala situationer
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2003; Lexell, Lund & Iwarsson, 2009). När kroppen stundom sviktade på grund av 

ansträngningar, och känslan av trötthet väl infunnit sig, kom personerna med MS inte sällan 

att misströsta. Att inte kunna lita på sin till synes förrädiska kropp ledde till en känsla av ökad 

osäkerhet (Flensner et al., 2003; Mozo-Dutton et al., 2012). Tröttheten blir på så vis ett 

symptom som begränsar livsföringen menligt hos personer med MS (Flensner et. al., 2003). 

”I think oh gosh, I should do my vacuum cleaning and yeah…no, I am not 

feeling great…Oh then, I really need to sit down. You know I listen to my 

body. When my body says sit down, I sitt down” (Kayes, Mcpherson, 

Taylor, Schlüter & Kolt, 2011, s. 636).

Personerna med MS upplevde att deras tankeförmåga försämrades till följd av tröttheten. 

Detta resulterade i att deras möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter påverkades negativt. 

Detta kunde leda till att det arbete som utfördes gick i långsammare takt än vad de hade 

önskat, vilken personerna då upplevde som en begränsning i förmågan att kunna utföra flera 

uppgifter samtidigt eller i följd (Flensner et. al., 2003; Lexell et al., 2009; Shevil & 

Finlayson, 2006).  Trots tröttheten personerna med MS besvärades av uttryckte de en 

optimism att de skulle lösa situationen genom att fokusera på vad de kunde göra istället för 

det sjukdomen förhindrade dem att göra (Mozo-Dutton et al., 2012). 

Personer med MS upplevde att aktiviteter behövde planeras i detalj för att spara energi och 

undvika stressiga situationer. De gjorde en tidsplan för att kunna genomföra vissa saker och 

de planerade in när de behövde vila för att förebygga trötthet (Flensner et al., 2003). 

Personerna med MS upplevde att alltför omfattande fysisk aktivitet kräver mer tid och energi 

än de hade.  För att uppnå målet med en uppgift krävdes anpassning till en mindre 

arbetsprestation och planering i detalj (Lexell et al., 2009).

I put together my list and I want to make sure that I do two things today. 

Those two things used to be done before 8 o’clock (in the morning), but 

not anymore. You just don’t take anything for granted, like how long it’s 

going to take or how easy it is going to be to do those things. (Yorkston et 

al., 2003, s. 373).
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Kognitiva förändringar  
Personer med MS upplevde flertalet kognitiva förändringar. Det kognitiva förändringarna 

kom ofta till utryck som minnessvikt, försämrad kommunikationsförmåga vilket påverkade 

deras välbefinnande (Flensner et al., 2003; Shevil & Finlayson, 2006; Yorkston et al.2003). 

De kognitiva förändringarna som personer med MS upplevde beskrevs som en berg- och 

dalbana med ständiga upp och nedgångar. De var i ena stunden medvetna om att de befann 

sig på toppen. Samtidigt hade de en ständig vetskap om att de snart skulle falla ner till botten. 

Personerna med MS upplevde att deras lång-och korttidsminne sviktade ofta. De kunde tappa 

bort saker, glömma telefonnummer, människors namn och att memorera vanliga saker såsom 

spelregler som de såväl kunde. De upplevde att de hade ett behov av att bli påminda om att 

komma ihåg vissa saker som de ofta brukade glömma exempelvis att ta sina mediciner och att 

passa en bokad tid hos läkare (Shevil & Finlayson, 2006). 

‘‘If I don’t write it down, I don’t remember what I have going on’’.

(Shevil & Finlayson, 2006 s.783)

En del i den kognitiva förändringen var upplevelsen av kommunikationssvårigheter såsom att 

det tog mer tid för dem att svara och att formulera vad de ville säga. Svaren blev ofta snabba 

och korta vilket kunde uppfattas som bristfälligt och inte tillräckligt. Eftersom personerna var 

osäkra på sin förmåga att hålla sig uppdaterade i samband med kommunikation med andra 

blev de tvungna att inte säga så mycket och bara lyssna. Detta var ett sätt för dem att klara av 

situationen för att skydda sig själva. Personer med MS upplevde att kognitiva förändringar 

även hade ekonomisk inverkan genom att de blev tvungna att avsluta förvärvsarbete och gå i 

pension tidigare. De blev tvungna att lämna arbetet eftersom de kognitiva förändringarna inte 

ha tillåtit dem att på ett adekvat sätt utföra sina jobbrelaterade uppgifter (Shevil & Finlayson,

2006; Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoody, 2008). En del personer upplevde en känsla av 

att de täta pauser som de behövde i arbetet var detsamma som att stjäla tid från arbetsgivaren 

och de tyckte att det var orättvist mot arbetsgivaren (Irvine, Davidson, Hoy, & Kowe-Strong, 

2009). 

Känslomässig påverkan 
Personer med MS upplevde känslomässig påverkan i form av blandade känslor, då de 

successivt kom till insikt om att MS är en livslång och obotlig sjukdom (Irvine et al., 2009; 

Malcomson et al., 2008). Rädsla var den vanligaste förekommande känslan som personerna 
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med MS upplevde kort efter ha fått diagnosen, men även under de första åren efter diagnos. 

Känslotillstånden kan ändras och kunde skifta vid specifika tidpunkter under 

sjukdomsförloppet. Vissa människor reagerade med ilska, frustration, hjälplöshet och andra 

med ångest och vånda (Mozo-Dutton, et al., 2012; Malcomson et al., 2008). 

”An elderly GP told me to go home and live with it, and I left the room 

crying, walked to the car park – crying, and drove home thinking I had 

MS, my life’s over. Wheelchair was the first thing that came into my 

head” (Malcomson et al., 2008, s. 667).

Personer med MS upplevde överlag en stor osäkerhet inför framtiden, vilket indirekt bidrog 

till ökad förvirring och känsla av vilsenhet. Rädsla och oro inför framtiden medverkade till 

stor del till att symtomen gradvis blir allt mer kännbara. Det visar sig inte minst då 

vardagslivet successivt krävde allt större ansträngningar (Irvine et al., 2009). Rädsla för att få 

återfall av symtom bidrog till ökad oro. Det blev allt mer komplicerat att göra långsiktiga 

planer exempelvis semestern då det i förväg visat sig svårt att förutsäga sjukdomstillståndet. 

Personerna upplevde att nämnda omständigheter bidrog till en avsevärd försämring av deras 

livskvalitet. Bristande kontroll och oförmågan att förutsäga framtida mående kom att påverka 

dem menligt (Shevil & Finlayson, 2006; Irvine et al., 2009). 

"I can’t plan to sort of say right on Saturday I’m going to go and do 

whatever [because] I don’t know [whether] in the morning… I’m even 

going [to be able to] see … [it’s] the uncertainty of it. You just can’t 

predict…a great deal in your life’’ (Mozo-Dutton, et al., 2012, s.1212).

Personer med MS upplevde en känsla av ilska och frustration när de inte kunde göra saker 

lika bra som de hade gjort förut. Det kändes som ett hot mot personens självständighet 

(Mozo-Dutton et al., 2012 ). Resultatet visade att en del personer med MS upplevde en 

återkommande ilska, maktlöshet och frustration på grund av deras oförmåga att delta i fysiska 

aktiviteter. Personerna upplevde inte sällan att deltagande i fysiskt krävande aktiviteter kunde 

förvärra symtomens intensitet (Irvine et al., 2009; Kayes et al., 2011). Personer med MS 

kunde även ha ökade svårigheter att hantera stress som var relaterad till känslomässig 

upprördhet. De allra flesta var dock medvetna om att stress kunde leda till förvärring av 

sjukdomens symtom (Malcomson et al., 2008).
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Påverkan av sociala situationer 
Personer med MS upplevde i hög grad att sjukdomen påverkade deras sociala liv. På grund av 

sjukdomen erfor flera av personerna med MS orsakade försämrad social kontakt och att de 

blev allt mer beroende av människor i omgivning, samt ett ökat behov av struktur och 

planering i livet (Flensner et al., 2003; Shevil & Finlayson, 2006; Malcomson et.al., 2008). 

Deras sociala relationer utgjordes främst av kontakter med familjemedlemmar. Det beskrevs 

dock att längtan var stor att träffa andra (Lexell et al., 2009). Många tappade kontakten med 

andra personer då de var tvungna att välja bort sociala aktiviteter exempelvis att gå på 

gymmet (Flensner et al., 2003). Personerna med MS upplevde även en minskning av det 

sociala umgänget med tidigare arbetskamrater och en del bekantskaper hade helt försvunnit 

från deras liv. (Flensner et al., 2003; Lexell et al., 2009).

Personer med MS upplevde att de på grund av sina begränsningar kände ett större behov av 

familj och vänner eftersom de inte själva klarade av sin situation. Detta gjorde att den MS-

sjuke kände sig som en belastning. Dessa personer blev en del av den sjukes liv genom sitt 

stöd. De blev på något sätt den sjukes armar och händer (Flesner et al., 2003: Lexell et al., 

2009). En del personer med MS upplevde att de inte bara fick betydande stöd från sina nära 

sociala nätverk. De fick även stöd av sin tro på Gud vilket bidrog till att de kunde få tillbaka 

sin styrka. Styrkan fick de tillbaka när de koncentrerade sig på något annat istället för att 

tänka på sin egen situation med sjukdomen MS (Flesner et al., 2003; Irvine et al., 2009).

”Sometimes it feels as if one is in the way… that I need to be helped 

all the time” (Lexell et al., 2009, s. 777).

Personer med MS upplevde att de hade svårt att, utan struktur och planering i livet, hantera 

sin vardag (Flesner et al., 2003; Lexell et al., 2009). Planering och struktur var, med hänsyn 

till sjukdomen, ett sätt att underlätta vardagen (Flesner et al., 2003). Personer med MS 

upplevde att arbetet var en prestation där de utövade fysisk eller mental ansträngning. 

(Yorkston et al., 2003). Det konstaterades att det var deras höggradiga funktionshinder som 

påverkade arbetsförmågan och möjligheterna att delta i fysiska aktiviteter (Malcomson et al., 

2007: Yorkston et al., 2003: Lexell et al., 2009). Personerna upplevde att det var viktigt att 

planera i förväg för att kunna behålla arbete och utöva aktiviteter som de värdesatte. De 

uppgav att de brukade leta efter lösningar som innefattade planering för att utveckla strategier 
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med inriktning exempelvis på att få saker gjorda samt att behålla sitt arbete och sitt hus 

(Yorkston et al., 2003: Lexell et al., 2009).

”My job is so important to me… not just financially, but simply because 

at home I would be looking at four walls. Working part time my brain can 

still be active which is important. If you take away you job you take away 

your life. I compromise and work part time” (Lexell et al., 2009, s. 668)

Diskussion 

Metoddiskussion
Detta är en litteraturstudie baserad på artiklar med kvalitativ ansats, eftersom syftet var att 

beskriva personens upplevelser av att leva med MS. En kvalitativ ansats som metod enligt 

Polit och Beck (2008) är passande eftersom målet är att ta reda på personer upplevelser. Detta 

innebär enligt Olsson och Sörensen (2011) att forskarens ambition är att få en djupare 

helhetsförståelse av fenomenet vilket i föreliggande studie är upplevelsen av att leva med MS

(ibid.). Bakgrunden till detta är risken för att en djupare förståelse går förlorade om en 

kvantitativ ansats används och därför valdes denna metod bort eftersom den inte går lika 

djupt som den kvalitativa (Willman et al., 2011). Utförande av en empirisk studie var 

utesluten redan före arbetets början eftersom det skulle innebära intervjuer med personer som 

hade MS, vilket inte bedömdes vara passande på kandidatnivån.

Föreliggande studie var en litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats. Eftersom studien baserades på utvalda vetenskapliga artiklar där data har 

analyserats med olika analyser kan det vara en nackdel med att genomföra en ytterligare 

analys. Risken finns att förståelsen av föreliggande studies resultat kan ha påverkats av 

tidigare analyser i de vetenskapliga artiklar som använts i studiens resultat (Forsberg & 

Wengström, 2013). Fördelen med en litteraturstudie är enligt Polit och Beck (2008) att data 

som redan finns åtkomligt inom det valda ämnet kritiskt sammanställs i studiens resultat. 

I föreliggande studie söktes vetenskapliga artiklar fram i databaserna Cinahl och Pubmed. 

Sökningar bör enligt Willman et al. (2011) göras i mer än en databas då det bidrar till ett mer 

omfattande och relevant data (ibid.). Författarna till föreliggande studie ansåg att de 

sökningar som utfördes i databaserna i Cinahl och Pubmed innehöll tillräckligt med relevanta 
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artiklar. För att svara på studiens syfte då båda databaserna till stor del innehåller 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar med hög kvalité med tanke på tidsramen för föreliggande 

studie. 

Sökorden i föreliggande studie tillämpades med uppslagsverket MESH i Pubmed och Subject 

Heading i Cinahl. Dock gav det inte tillräckligt med relevanta resultat och därför tillämpades 

också en fritextsökning. Fritextsökning enligt Willman et al. (2011) bör användas för att 

utöka utbudet av artiklar och databasen inkluderar alla referenser som innehåller sökordet. 

Sökningar kombinerades med den booleska sökoperatören AND för att göra resultatet av 

sökningarna snävare och fokusera på ett avgränsat område. Booleska sökoperatören OR och 

NOT användes inte då OR enligt Willman et al. (2011) ger ett för generellt resultat och NOT 

bör användas med försiktighet då det i stor omfattning begränsar sökningen av relevanta 

artiklar.

Inklusions- och exklusionskriterier valdes i föreliggande studie för att öka 

innehållsvaliditeten och för att avgränsa studien samt ge den inriktning till sökningarna som 

svarar mot syftet (Forsberg & Wengström, 2013). I föreliggande studie inkluderades en bred 

åldersgrupp av båda kvinnor och män där kravet var att deltagarna hade en ålder över 18 år. 

Deltagare med andra sjukdomar än Multipel Skleros exkluderades i studien. En av 

inklusionkriterierna för att få fram väsentliga artiklar var att använda peer-reviewed vid 

artikelsökningen. Peer review artiklar som användes publicerades mellan år 2003 till 2015. I 

föreliggande studie inkluderades vetenskapliga artiklar skrivna på engelska då båda 

skribenterna har kunskaper inom det engelska språket. Engelska språket gav störst utbud vid 

sökningen eftersom majoriteten av all forskning skrivs på engelska. Ett engelskt-svenskt 

lexikon användes vid behov för att inte riskera några översättningsfel av materialet. 

Relevanta artiklar som ansågs svara på studiens syfte kvalitetsgranskades enligt Willman et 

al. (2011) granskningsprotokoll. Författarna ansåg att protokollet var lättförståeligt och 

tydligt varför detta valdes för kvalitetsgranskning av artiklarna. Bedömningsmallen hjälpte 

författarna att komma fram till en gradering men kanske kan bedömningen inte anses vara 

fullt pålitligt då varje författare kan övervärdera eller undervärdera vissa faktorer (Willman et 

al., 2010). Kvalitetsgranskningen av artiklar genomfördes av båda författarna tillsammans för 

att minimera risken till över- eller undervärdering. 

Till föreliggande studie användes en innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundmans 

(2004) beskrivning. Manifest innehållsanalys som valdes gav författarna hjälp att skapa en 
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djupare förståelse för innehållet av valda vetenskapliga artiklar. Manifest kvalitativ 

innehållsanalys ska enligt Polit och Beck (2011) genomförs så nära originaltexten som 

möjligt. De fyra olika stegen upplevs av författarna som en pedagogisk tillvägagångssätt vid 

utformning av innehållsanalysen. Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan resultatet skilja sig 

åt beroende på skribenternas egna tolkningar av litteraturen. Författarna har fokuserat på det 

manifesta innehållet men viss risk för latenta inslag kan ha förekommit i föreliggande studie, 

då en viss tolkning av orden kan ha uppstått. Författarna gick många gånger tillbaka till 

ursprungstexten för att försäkra sig att innehållet överensstämmer.

Åtta vetenskapliga artiklar användes till studien. Dessa artiklar lästes i två till tre gånger för 

att få en djupare förståelse för innehållet. Därefter markerades med penna meningsenheter 

och enskilda plockades ut, varefter författarna diskuterade sig samman eftersom risken annars 

finns att texter kan uppfattas olika av författarna. Diskussionen upplevdes som viktigt del i 

analysen för att inte någon väsentlig information skulle gå förlorad och därmed påverka 

förståelse av resultatet. Efter en gemensam diskussion har några meningsenheter som inte 

bedömdes vara relevanta för studiens syfte exkluderats. På det här sättet kan trovärdigheten 

av resultatet, enligt Willman et al. (2011) öka. Sedan kondenserades och kodades 

meningsenheterna av båda författarna tillsammans. Det har varit utmanande att namnge 

kategorierna så att det väsentliga innehållet skulle kunna lyftas fram. I resultatet framkom sju 

kategorier vilka genom vidare diskussion och analys slutligen omstrukturerades till fyra 

kategorier. Citat som presenteras i resultatet har presenterats för att styrka trovärdigheten i 

upplevelserna. Dessa har behållits i det ursprungliga engelska språket.

Resultatdiskussion 
Resultat i studien påvisade att MS har betydande fysiska, psykiska och sociala konsekvenser 

för enskilda individer.

Studiens resultat visades att personer med MS var väl medvetna om sin trötthet och att de 

upplevde en känsla av att ha en tung kropp och att de behövde vila och spara kraft. Olsson, 

Lexell och Söderberg (2005) bekräftar att upplevelsen av en förlust av energi hos personer 

med MS beror på trötthet. Denna begränsade deras kapacitet att planera och balansera arbetet 

över tiden. Därför krävdes energibesparing. Personer med MS var tvungna att prioritera det 

mest nödvändiga arbetet vilket innebar en konstant kamp mot olika krafter för ett fortsatt 

engagemang i det meningsfulla arbetet. Dahlberg och Segesten (2010) poängterar att när 

kroppen störs och förändringar blir tydliga är det tecken på att kroppen drabbats av ett 

sjukdomstillstånd. Kroppen har inte längre det som ger tillgång till liv utan det som styr eller 
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rent av hindrar livet. Kroppen är inte ens tillförlitlig längre utan den kan utan förvarning 

vägra att fungera (ibid.). Borkoles, Nicholls, Bell, Butterly och Polman (2008) belyser i linjer 

med studiens resultat att trötthet bidrar till förlust av spontanitet och pålitlighet hos personer 

med MS. Denna medför ett tydligt behov av att planera för varje rörelse och att behovet av 

vila är stort. Olsson et al. (2005) menar att det är av stor vikt att sakta ner och planera 

vardagen i enlighet med personernas reducerade energi.

Resultatet visade att kognitiva förändringar hos personer med MS hade en stor inverkan på 

deras livskvalitet. Sambandet mellan trötthet och kognitiva förändringar bildade en ond 

cirkel. Trötthet medförde koncentrationssvårigheter vilket gjorde att personer med MS i sin 

tur visade ökade trötthetsymtom. Det blev uppenbart att de upplevda kognitiva 

förändringarna var mer komplexa. Smith, Hale, Olson, Baxte och Schneiders (2013) bekräftar 

att komplexiteten är av oförutsägbar natur vilket gör att varje persons erfarenhet av MS-

sjukdom är unik (ibid.). När kroppen förändras medför det en förändring av tillgången till 

livet (Dahlberg & Segesten, 2010). Alla sådana förändringar påverkar inte bara den kroppsdel 

som är skadad utan hela kroppen. Detta är av stor betydelse för sjuksköterskans förståelse av 

hur den drabbade personen upplever sin sjukdom samt hur sjukdomen påverkar personen liv.  

De drabbade personerna bör bemötas genom att stödja dem och ge dem en personcentrerad 

vård.

Studiens resultat visades att personer med MS upplevde en tydlig känslomässig påverkan då 

de successivt och med blandade känslor kom till insikten att MS är en livslång sjukdom och 

obotlig. Rädsla var den vanligaste känslomässiga reaktionen efter att ha fått diagnosen och 

under de första åren efter diagnos. Ploughman, Austin B-Kin, Murdoch, Kearney, Godwin, 

Stefanelli (2012) hävdar däremot att sådana rädslor ofta är förknippade med personliga 

missuppfattningar om sjukdomen. Dessa kan ytterligare förvärras på grund av brist på 

trygghet vid tidpunkten för diagnos samt oförmåga att förstå symtomen. Det som sagts 

beträffande tidpunkten för diagnos gäller såväl före, under och efter den tidpunkt då 

information om diagnosen lämnas. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver i linje med 

studiens resultat att när en patient får besked om att hon eller han har en allvarlig sjukdom 

blir personen ifråga oftast bestört. Bestörtningen är baserad på att beskedet, sjukdomen och 

reaktionen påverkar individens vardag och livsvärld. Genom att läsa vetenskaplig litteratur 

och biografier kan sjuksköterskan få mer kunskap om den allmänna reaktionen. Endast 

20



genom att samtala med den unika individen kan erfarenheter och reaktioner förstås i 

patientens händelseförlopp (ibid.). 

Resultatet visade att den största utmaningen för personer med MS var oförutsägbarheten och 

osäkerheten inför framtiden. Rädsla inför återfall av symtom skapade oro vilket gjorde att de 

kände att de förlorade kontrollen över framtiden. Hos personer med MS-fanns oro och 

osäkerhet över att planerade aktiviteter inte skulle kunna utföras. Detta begränsade 

personernas förmåga att genomföra det de önskade. På grund av att arbetsförmågan 

begränsades i hög grad blev personer med MS tvungna att lämna sitt arbete. Enligt Lohne et 

al. (2010) upplevde personer med MS det som en mardröm att ständig bli berövade sina olika 

funktioner. Dahlberg och Segesten (2010) menar att det, hos personer med MS, finns en 

konflikt mellan begränsningen i den fysiska friheten och kampen för friheten att fortsätta leva 

det liv de önskar leva. Förändringen av den levda kroppen kan medföra förändring av 

tillgången till livet på gott och ont. Dahlberg och Segesten (2010) understryker att 

sjuksköterskan ska göra sitt bästa för att den drabbade personen ska hitta mening i livet trots 

denna kroniska sjukdom. Personer med MS har enligt Olsson, Lexell och Söderberg (2008)

inget annat val än att acceptera sjukdomen och lära sig att leva med den (ibid.). Dahlberg och 

Segesten (2010) styrker att acceptera och lära sig leva med långvarig sjukdom innebär att 

personen måste leva med de hinder som sjukdomen innebär för det dagliga livet. Det 

vardagliga och välkända livet förändras. Sjukdomen kan ta över och styra tillvaron samt 

hindren kan öka och bli fler. En viktig del är att sjuksköterskan stödjer personer med MS 

genom att lyssna till personens levda kropp, budskap och att ta hänsyn till deras svagheter 

och styrkor. 

Resultatet visade också att personer med MS upplevde att sjukdomen påverkade deras sociala 

liv. Personerna blev beroende av andra människor på grund av att sjukdomen begränsade 

deras olika funktioner. Olsson et al. (2005) hävdar att på grund av att MS-personerna inte 

klarade av situationen blev familjen genom sitt stöd en del av personens liv. Detta gav 

personerna med MS känsla av att vara en börda för andra när de inte kunde hantera 

situationen på egen hand. Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att de närstående kan 

komma att ta på sig en del av vårdansvaret vid långvarig sjukdom och därmed spelar de en 

viktig roll både för den sjuke och för sjuksköterskan. De närstående kan vara en avgörande 

faktor för patientens möjligheter att bevara och uppleva välbefinnande men de kan också ha 

en negativ inverkan på situationen. Dahlberg och Segesten (2010) förklarar vidare att vid 
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långvarig sjukdom kan både patientens och närståendes välbefinnande få stora konsekvenser. 

Sjuksköterskans ansvar är att tillämpa pedagogiska insatser som berör patienten och 

närstående. Sjuksköterskan bör stödja patienten i första hand genom att få personen att förstå 

och kunna hantera sin egen situation, dess förändringar och hur den nya situationen kan 

intrigeras i livet. Det är viktigt att patienten är informerad om involvering och blir styrkt i sin 

delaktighet. Det är av vikt att personen får stöd i att utmana sina kunskaper och deras 

osäkerhet samt tvivel av långvariga sjukdomen. Sjuksköterskan måste också se den 

närstående som en person i fokus av uppmärksamhet. Närstående kan befinna sig i situationer 

där de känner att de inte räcker till och vårdandet kan ge upphov till svåra upplevelser och 

negativa känslor. Det är viktigt att sjuksköterskan bevakar detta för att undvika att närstående 

får stressreaktioner. Därför behövs ett familjeperspektiv tillämpas av sjuksköterskan (ibid.).  

Slutsats
Personerna med MS upplevde att sjukdomen gjorde att deras livsvärld förändrades. MS 

påverkade många funktioner och påverkade personernas självständighet. Saker som de kunde 

göra själva kunde inte längre utföras på grund av de begränsningar sjukdomen innebar. 

Svårigheter fanns i att acceptera sjukdomen och dess konsekvenser för livsvärlden.

De lärde sig att leva med de nya förutsättningarna MS ingav och koncentrerade sig på att leva 

här och nu. Studien bidra till ökad kunskap för sjuksköterskor om personens upplevelser av 

sjukdomen MS. Detta kan leda till att vården utformas och bli en mer individanpassad vård 

baserad på den enskilde personens önskemål och behov. En god utgångspunkt för att kunna 

stödja dessa personer är genom att lyssna på personens berättelse, upplevelse och även 

reflektera över deras uppfattningar. På detta sätt får sjuksköterskor en bättre förståelse till 

personens livssituation. Studiens sammanställningsresultat ger även möjlighet att nå 

förståelse av vad som är viktigt för personer med MS och identifiera viktiga fokusområden 

som har stor vikt för personcentrerad vård.

Det behövs mer forskning för att undersöka vilka omvårdnadsinterventioner som behöver 

prioriteras i syfta att upprätthålla en känsla av normalitet hos individen trotts MS.
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Bilaga 1 Databassökningar 
CINAHL 
Sökordskombinationer Antal träffar Antal lästa 

titlar
Lästa 
abstrakt

Valda artiklar Sökdatum

(MH ”Multiple Sclerosis 
”) AND (MH “Life 
Experiences”)

38 38 20 1 20151006

(MH ”Multiple Sclerosis 
”) AND (MH “ Life 
change events ”)

12 12 5 0 20151006

Multiple sclerosis AND 
experiences 

173 173 30 1 20151006

Multiple sclerosis AND 
living experience 

26 26 10 1 20151006 

Totalt 249 249 65 3
Pubmed
Sökordskombinationer Antal träffar Antal lästa 

titlar 
Lästa 
abstrakt 

Valda artiklar Sökdatum

"Multiple 
Sclerosis"[Mesh] AND 
"Life Change 
Events"[Mesh]

42 42 15 0 20151006

Multiple sclerosis AND 
qualitative research 

299 299 40 2 20151006

Multiple sclerosis AND 
experiences 

259 259 30 2 20151006

Multiple Sclerosis AND 
Lived experience 

17 21 10 1 20151006

Totalt 617333331391 617 95 8
Totalt från Cinahl &
Pubmed 

86671 866 160 8
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Bilaga 2 Kvalitetsgranskning 
Beskrivningen av studien

Finns det ett tydligt syfte? Ja Nej Vet ej

Patientkarakteristiska Antal ……………………………………

Ålder ……………………………………
Man/Kvinna…………………………….

Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej
Etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej

Urval
– Relevant? Ja Nej Vet ej
– Strategiskt? Ja Nej Vet ej

Metod för
– urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej
– datainsamling tydligt beskrivet Ja Nej Vet ej
– analys tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej

Giltighet
– Är resultatet logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej
– Råder datamättnad? Ja Nej Vet ej
– Råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej

Kommunicerbarhet
– Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej
– Redovisas resultatet i förhållande
till en teoretisk referensram? Ja Nej Vet ej
– Genereras teori? Ja Nej Vet ej

Huvudfynd
Vilket/ -n fenomen/upplevelse/mening
beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?
…………………………………………………………………………………………………
Sammanfattande bedömning av kvalitet

Bra Medel Dåligt
Kommentar
…………………………………………………………………………………………………
Granskare sign: …………
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Bilaga 3, 1(2)Artikelöversikt 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet
Flesner, G., Ek, A., & Söderman, O 
2003, Sverige 

Lived experience of MS-
related fatigue- a
phenomenological 
interview study 

Kvalitativ 
innehållsanalys med 
Intervjuer. 

Totalt deltog 9 personer, 4 män och 5 
kvinnor i åldern 25-88.

Medel kvalitet 

Irvine, H., Davinson, C., Hoy, K.,& 
Lowe- Strong, A, 2009, 
Storbritanien 

Psychosocial adjustment 
to multiple sclerosis: 
exploration of identity 
redefinition 

Kvalitativ 
innehållsanalys med 
semistrukturerade
intervjuer. 

Totalt deltog 8 personer, 1 man och 7 
kvinnor i åldern 36-63.

Hög kvalitet

Kayes, N.M., Mcpherson, K.M., 
Taylor, D., Schlüter, P.J., & Kolt, 
G.S, 2011, Nya Zeeland

Facilitators and barriers 
to engagement in physical 
for people with multiple 
sclerosis: a qualitative 
investigation 

Kvalitativ 
innehållsanalys med
semistrukturerade
intervjuer. 

Totalt deltog 10 personer, 3 män och 
7 kvinnor i åldern 34-52. 

Hög kvalitet

Lexell, E.M., Lund, M.L., & 
Iwarsson, S, 2009, Sverige 

CONSTANTLY 
CHANGING Lives: 
Experiences of PEOPLE 
Multiple Sclerosis   

Kvalitativ 
innehållsanalys med
semistrukturerade
intervjuer. 

Totalt deltog 10 personer, 4 män och 
6 kvinnor i åldern 41-67. 

Medel kvalitet

Malcomson, K.S., Lowe. Strong, 
A.S., & Dunwoody, L, 2008, 
Storbritanien

What can we learn from 
the personal insights of 
individuals living and 
coping with Multiple 
Sclerosis? 

Kvalitativ 
innehållsanalys med
fokusgrupper
diskussion och  
intervjuer. 

Totalt deltog 13 personer, 4 män och 
9 kvinnor i åldern 40-67.

Hög kvalitet

Mozo-Dutton, L., Simpson, J., & 
Boot, J, 2012, Storbritanien 

MS and me: exploring the 
impact of multiple 
sclerosis on perceptions 
of self 

Kvalitativ 
innehållsanalys med 
semistrukturerade
intervjuer. 

Totalt deltog 12 personer, 4 män och 
8 kvinnor i åldern 37-71. 

Hög kvalitet

Shevil, E., & Finlayson, Marcia, 
2006, USA

Perceptions of persons on 
cognitive changes and 
their impact on daily life

Kvalitativ 
innehållsanalys med 
semistrukturerade
intervjuer. 

Totalt deltog 4 personer, 1 man och 3 
kvinnor i åldern 46-60. 

Medel kvalitet 



Bilaga 3, 2(2) Artikelöversikt 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Yorkston, K.M., Johnson, K., 
Klasner, E.R., Amtmann, D., 
Kuehn, C.M., & Dudgeon, B, 2003, 
USA 

Getting the work done: a 
qualitative study of 
individuals with multiple 
sclerosis

Kvalitativ 
innehållsanalys med 
semistrukturerade
intervjuer. 

Totalt deltog 14 personer, 3 män och 
11 kvinnor i åldern 30-58. 

Hög kvalitet 
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Bilaga 4, 1(2) Meningsenheter 

Meningsenheter Meningsenhet (svenska) Kondensering Kod Kategori

The tiredness required them to rest several times 
during the day (Lexell et al., 2009).

Tröttheten krävde att de fick vila flera gånger 
under dagen.

Tröttheten krävde vila 
under dagen.

Trötthet Upplevelse av 
trötthet

Sarah talked about difficulties communicating with 
her children. It takes her longer time to formulate 
what she wants to say (Irvine et al., 2009).

Sarah pratade om svårigheter att 
kommunicera med sina barn. Det tar längre 
tid för henne att formulera vad hon vill säga.

Det tar längre tid att 
formulera sig i ord.

Kommunikation
svårigheter

Kognitiva 
förändringar

People experiences anger and frustration with their 
MS when they could not do things as well they 
wanted used to be able to do (Kayes et al., 2011).

Människor med MS upplevde ilska och 
frustration när de inte kunde göra saker lika 
bra som de tidigare kunnat göra.

Upplevelse av ilska och 
frustration vid vardagliga 
förhinder.

Ilska och frustration Känslomässig 
påverkan

She finds it hard to manage to move from her 
wheelchair to her bed or go out of her bed but is 
dependent of help (Flesner et al., 2003).

Hon finner det svårt att klara av att flytta sig 
från rullstolen till hennes säng eller gå upp ur 
sin säng utom att vara beroende av hjälp.

Svårigheter med 
förflyttning av hjälp. Beroende av andra

Påverkan av 
sociala 
situationer

Helen has reduce the number of telephone calls she 
makes: “I have trouble remembering names and 
dates” (Shevil & Finlayson, 2006).

Helen har minskat antalet telefonsamtal hon 
gör: ” Jag har svårt att komma ihåg namn 
och datum.”

Telefonsamtal har blivit 
färre eftersom det är svårt 
att komma ihåg namn 
och datum.

Minnes svik Kognitiva 
förändringar
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Bilaga 4, 2 (2) Meningsenheter 

Meningsenheter Meningsenhet (svenska) Kondensering Kod Kategori

They acknowledge that family members are a great 
source of support (Malcomson et al., 2008).

De bekräftar att familjemedlemmar är en stor 
källa till stöd.

Familjemedlemmar är ett 
stort stöd

Stöd av 
familjemedlemmar

Påverkan av 
sociala 
situationer

They described how they made plans to accomplish 
things that were important to them (Yorkston et al., 
2003).

De beskrev hur de gjorde planer för att kunna 
åstadkomma saker som var viktiga för dem.

En plan var viktigt för 
dem för att kunna 
uppfylla viktiga mål. 

Behov av planering
Påverkan av 
sociala 
situationer

Several participants reported feeling overwhelmed 
and frightened by the information they uncovered 
about MS (Mozo-Dutton et al., 2012).

Flera deltagare rapporterade överväldigade 
känsla och var skrämda av den informationen 
hade avslöjat om MS.

En överväldigade känsla 
och rädsla om sjukdomen 
MS

Rädsla Känslomässig 
påverkan
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