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Sammanfattning 

 

Syfte: Att beskriva MS-patienters erfarenheter före, under och efter graviditet. Hur MS-

sjuksköterskan kan stötta och vägleda MS-patienter i frågor som kan uppstå före, under 

och efter graviditeten utifrån evidensbaserad kunskap. Vidare granskades den 

metodologiska aspekten gällande urvalet/urvalskriterierna i litteraturstudiens utvalda 

artiklar. 

Metod: Litteraturstudien hade en beskrivande design. Artikelsökning gjordes i 

databaserna Pubmed, PsycInfo, och Cinahl samt manuell sökning utifrån de granskade 

artiklarna i litteraturstudien. Artiklarna (n=18) var en antal kvalitativ, och 17 antal 

kvantitativa. 

Resultat: Kvinnorna vågade ofta inte ta upp ämnet graviditet, behandling, amning och 

sin sjukdom med sin läkare. Studier visade att kvinnor som fick någon form av 

beslutsstöd fick ökad kunskap om graviditet vid diagnosen MS och en ökad 

självsäkerhet angående sitt beslut att vilja starta en familj jämfört med kvinnor som inte 

fick detta stöd. Det var viktigt att vara öppen och diskutera fördelar och nackdelar med 

den behandling som kvinnan har och att missfall och defekter hos ett barn även kan ske 

i en “normal” graviditet.  

Slutsats: Det hade betydelse att vårdpersonal var lyhörda och tog upp ämnet graviditet 

och familjeplanering då det fanns ett behov för information och stöd. Riktlinjer behövs 

utarbetas för kvinnor med MS inför graviditet.  MS-sjuksköterskan behöver ha en god 

medicinsk kunskap om sjukdomen och de olika behandlingsalternativ som finns för att 

kunna ge en god omvårdnad och stöd till kvinnan under denna period. 

 

Nyckelord: Graviditet, information, multipel skleros, sjuksköterska, stöd 

  



 

 

 

Abstract 

 

Aim: Describe MS patients experiences before, during and after pregnancy. How the 

MS nurse can support and guide MS patients in issues that may occur before, during 

and after pregnancy based on evidence-based knowledge. Furthermore, the 

methodological aspect of the selection/selection criteria in the selected articles of this 

literature study was examined. 

Method: Literature study with descriptive design. Articles (n=18) were retrieved from 

Pubmed, PsycInfo,  and Cinahl, as well as manual search based on the reviewed articles 

in the literature study. The items (n = 18) were one qualitative, and 17 quantitative. 

Result: Women did not often dare to address the subject of pregnancy, treatment, 

breastfeeding and their illness with their doctor. Studies showed that women receiving 

some form of decision aid increased their knowledge of pregnancy and got  an increased 

self-esteem regarding their decision to start a family compared with women who did not 

receive this support. It is important to be open and discuss the pros and cons of the 

treatment and that miscarriage and birth defects also can occur in a "normal" pregnancy. 

Conclusion: It was important that healthcare professionals were responsive and raised 

the topic of pregnancy and family planning as there was a need for information and 

support. Guidelines are needed for women with MS prior to pregnancy. The MS nurse 

needs a good medical knowledge of the disease and the different treatment options 

available to provide good care and support for the woman during this period. 

 

Keywords: Pregnancy, information, multiple sclerosis, nurse, support 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
 
Syfte: Var att beskriva MS-patienters erfarenheter före, under och efter graviditet. Hur 

MS-sjuksköterskan kan stötta och vägleda MS-patienter i frågor som kan uppstå före, under 

och efter graviditeten utifrån evidensbaserad kunskap. Vidare granskades den metodologiska 

aspekten gällande urvalet/urvalskriterierna i litteraturstudiens utvalda artiklar. 

Metod: Litteraturstudien hade en beskrivande design. Artikelsökning gjordes i databaserna 

Pubmed, PsycInfo, och Cinahl samt manuell sökning utifrån de granskade artiklarna i 

litteraturstudien. Artiklarna (n=18) var 1 antal kvalitativa, och 17 antal kvantitativa. 

Resultat: Kvinnorna vågade ofta inte ta upp ämnet graviditet, behandling, amning och sin 

sjukdom med sin läkare. Studier visade att kvinnor som fick någon form av beslutsstöd fick 

ökad kunskap om graviditet vid diagnosen MS och en ökad självsäkerhet angående sitt beslut 

att vilja starta en familj jämfört med kvinnor som inte fick detta stöd. Det var viktigt att vara 

öppen och diskutera fördelar och nackdelar med den behandling som kvinnan har och att 

missfall och defekter hos ett barn även kan ske i en “normal” graviditet.  

Slutsats: MS-patienten har samma möjlighet att bli gravid och genomgå en normal graviditet 

och förlossning som frisk kvinna. Är patienten välinformerad om sin sjukdom och frågor 

rörande sin sjukdom ökar chansen för en lyckad tid före, under och efter graviditeten. 

Riktlinjer behövs utarbetas för kvinnor med MS inför graviditet. MS-sjuksköterskan behöver 

ha en god medicinsk kunskap om sjukdomen och de olika behandlingsalternativ som finns för 

att kunna ge en god omvårdnad och stöd till kvinnan under denna period. 

 

 

Nyckelord: Graviditet, information, multipel skleros, sjuksköterska, stöd  



Abstract 

 

Aim: Was to describe MS patients' experiences before, during and after pregnancy. How the 

MS nurse can support and guide MS patients in issues that may occur before, during and after 

pregnancy based on evidence-based knowledge. Furthermore, the methodological aspect of 

the selection / selection criteria in the selected articles of this literature study was examined. 

Method: Literature study with descriptive design. Articles (n=18) were retrieved from 

Pubmed, PsycInfo,  and Cinahl, as well as manual search based on the reviewed articles in 

the literature study. The items (n = 18) were 1 number of qualitative, and 17 number of 

quantitative. 

Result: Women did not often dare to address the subject of pregnancy, treatment, 

breastfeeding and their illness with their doctor. Studies showed that women receiving some 

form of decision aid increased their knowledge of pregnancy and got  an increased 

self-esteem regarding their decision to start a family compared with women who did not 

receive this support. It is important to be open and discuss the pros and cons of the treatment 

and that miscarriage and birth defects also can occur in a "normal" pregnancy. 

Conclusion: The MS patient has the same opportunity to conceive and undergo a normal 

pregnancy and childbirth as a healthy woman.  If the patient is well informed about her illness 

and questions about her illness, the chance of a successful time before, during and after 

pregnancy increases. Guidelines are needed for women with MS prior to pregnancy. The MS 

nurse needs a good medical knowledge of the disease and the different treatment options 

available to provide good care and support for the woman during this period. 

 

 

Keywords: Pregnancy, information, multiple sclerosis, nurse, support 
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1. Bakgrund 
 
Multipel Skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk demyeliniserande sjukdom som drabbar 

det centrala nervsystemet, vilket innefattar hjärnan och ryggmärgen. Det som sker är att det 

egna immunförsvaret angriper kroppens egen vävnad (Fagius & Nyholm 2012). Historiskt 

finns beskrivningar av MS sjukdomen så långt tillbaka som 1400-talet och beskrevs av 

Jean-Martin Charcot på 1840- talet som “sclérose en plaques disseminées”, dvs utspridda 

skleroshärdar. Vid obduktioner iakttogs att det kunde förekomma små härdar av ärr i hjärna 

och ryggmärg. Ärren kallas plack. Charcot drog då slutsatsen att vissa återkommande och 

ibland olika symtom kunde orsakas av dessa plack och identifierade så MS sjukdomen 

(Fagius et al. 2007). Vart de inflammatoriska processerna uppstår i CNS varierar från person 

till person. Vid MS angrips myelinet. Myelin ligger lindat runt nervtrådarna och fungerar som 

isolering och är viktig för att nervimpulserna ska fortskrida i snabb takt utan att störas på 

vägen. När myelinet bryts ned överförs inte nervimpulserna med samma hastighet och 

symtom uppstår för den drabbade (Fagius & Nyholm 2012). 

 

MS kategoriseras utifrån olika mönster för progression och återfall. Sjukdomen beskrivs som 

skovvis förlöpande MS, skovvis förlopp till en början för att sedan övergå till sekundär 

progressiv MS och primär progressiv MS. Ibland nämns även benign MS (Gottberg 2015). 

Symtom som kan uppkomma vid MS är bl.a förlamningar, Parapareser, spasticitet, yrsel, 

känselnedsättningar, synpåverkan, blås och tarmstörning, sexuell dysfunktion, kognitiv 

påverkan och fatigue (hjärntrötthet). Vilka symtom som upplevs vid MS varierar beroende på 

vilken del av de centrala nervsystemet som drabbats och i vilken utsträckning. MS sjukdomen 

är globalt ojämnt fördelad och de nordiska länderna, norra länderna i Europa och 

Nordamerika har en högre prevalens. MS frekvensen avtar i de södra delarna av Europa, 

Asien och Afrika. MS drabbar främst unga personer och den vanligaste åldern för 

insjuknandet ligger mellan 20-40 år, även om det förekommer debut av sjukdomen både före 

och efter denna ålder. Fler kvinnor än män drabbas, ca två tredjedelar är kvinnor. Efter 

trauma mot huvudet är MS den vanligaste orsaken till neurologisk funktionsnedsättning hos 

unga vuxna. MS diagnosen fastställs via anamnes, lumbalpunktion och magnetröntgen. 

Orsaken till MS är okänd men det har identifierats olika faktorer som i kombination av 

1 



varandra skulle kunna öka risken. Identifierade faktorer är bland annat genetik, virus och 

miljö, samt exponering för rökning, kemikalier och brist på D-vitamin. Det finns idag inget 

sätt att bota MS. Däremot finns det i nuläget många immunologiska läkemedel, så kallade 

Disease-Modifying Therapies ( DMT) på marknaden som visat sig ha en dämpande effekt på 

sjukdomsaktivitet (Fagius & Nyholm 2012).  

1.1 MS och graviditet 

Borisow et al. (2012) och Vukusic & Marignier (2015) beskriver att vårdpersonalen ofta får 

bemöta, besvara och informera om graviditet vid MS-sjukdom i mötet med sina patienter. Ett 

vanligt bekymmer som många upplever är hur deras graviditet kommer att påverka deras 

sjukdom eller hur sjukdomen kommer att påverka utfallet av graviditeten och utvecklingen av 

barnet. Enligt Roux et al. (2015) blir kvinnor med MS gravida lika snabbt som de som inte 

lider av MS. Sörensen et al. (2014) beskriver att risken för skov under graviditeten anses 

särskilt stor hos de kvinnor som har en mer aggressiv form av MS. Holmöy & Torkildsen 

(2016) skrev att kvinnor med diagnosen MS kan genomgå en graviditet och förlossning utan 

större problem. De flesta kan även amma. De skriver även att i behandlingen bör det 

integreras om möjligheten att starta en familj. 

1.2 MS och sjuksköterskans roll 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(2017) skall sjuksköterskan ge omvårdnad som är grundad på evidensbaserad vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan är därmed ansvarig för att hålla sig själv uppdaterad 

över vad som händer inom sitt kunskapsområde. Hon skall kunna ställa kritiska frågor och 

söka systematiskt, samt utvärdera kritiskt och kunna sammanställa relevant vetenskaplig 

litteratur. Hon skall även delta aktivt i utveckling och utformning av vårdmiljön så att den 

evidens som finns lättare kan tillämpas. Sjuksköterskan skall i alla steg av omvårdnaden 

kunna tillämpa och implementera beprövad erfarenhet och den bästa tillgängliga evidens. 

  

Vid personcentrerad vård arbetar sjuksköterskan utifrån ett förhållningssätt där personen står 

i centrum (Ekman 2011). Att arbeta utifrån forskning och evidens ger sjuksköterskan en 

möjlighet att motivera förbättring genom förändring (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  
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Personcentrerad vård är ett begrepp som enligt Leplege (2007) grundar sig i minst fyra 

principer. 

 1. Personen bemöts med respekt oavsett sjukdom/funktionsnedsättning.  

 2. Utifrån att en person är expert angående sin egen situation eftersträvas delaktighet och 

egenmakt. 

 3. En persons resurser och även svårigheter som upplevs i det dagliga livet ska klargöras. 

 4. Med utgångspunkt från de resurser en person har, planeras stödinsatser. Ett behov av stöd 

skall inte medföra passivitet (ibid).  

 

Patientlagen (SFS 2014:821) syftar till att stärka och göra tydligt patientens ställning. Den 

skall även främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Särskilt viktigt är 

att patienten medverkar och får vara delaktig i sin vård. Vidare poängterar patientlagen 

individuell planering och en fast vårdkontakt. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

anger att “Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet”.  

 

De brittiska riktlinjerna (NICE 2014) för behandling av MS belyser behovet av en diskussion 

kring hur graviditet kan minska skov frekvensen under själva graviditeten, men att det är 

möjligt med en ökning  av skov efter förlossning. Den betonar även behovet av 

kommunikation mellan patient och vårdgivare angående hur MS påverkar fertiliteten, risken 

för att barnet får MS, behandling under graviditet, olika aspekter angående förlossningen, 

samt amning. Det finns många frågor att ta hänsyn till när en patient med MS blir gravid eller 

planerar att bli gravid. Borisow et al. (2012) menar att det är viktigt att inte utesluta dessa 

kvinnor från viktig och saklig information om möjliga risker och situationer som kan uppstå 

vid en graviditet.  

1.3 Teoretisk referensram 

Enligt Orem (Gustin 2012) så anses människan var aktiv och fri med förmåga att kunna 

reflektera över både sig själv och sin omgivning. Individen själv kan uppnå välbefinnande 

genom egenvård. Den enskilde har ett eget ansvar att främja sin hälsa genom att utveckla 
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goda vanor. Sjuksköterskan har som uppgift att helt eller delvis undervisa och stötta patienten 

i att kunna utöva egenvård. Stöttning och hjälp från sjuksköterskan ges med hänsyn till den 

enskildes förmåga och livssituation. Orem poängterar vikten av att vårdgivaren skapar en 

trivsam och motiverande miljö, så att patienten har möjlighet uppnå sina mål. 

2. Problemformulering 
 

En stor andel av de patienterna som MS-sjuksköterskan möter på neurologmottagning är 

kvinnor i fertil ålder som planerar för att bilda familj. Då sjuksköterskan har en central roll i 

omhändertagandet av MS-patienterna på mottagningen är frågor om tiden före, under och 

efter graviditet något de kommer stöta på. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2016 för 

vård vid Multipel Skleros lyfts MS-sjuksköterskan fram som en person som har en central 

roll i det multidisciplinära teamet. Trots den höga prioriteringen i de nationella riktlinjerna 

saknas vetenskapligt underlag för MS-sjuksköterskans roll i omhändertagandet av 

MS-patienter de möter. 

 

Den vetenskapliga litteraturen som rör MS och graviditet är sällan av kvalitativ ansats utan 

har ofta en medicinsk inriktning med kvantitativa data. Kvinnor med MS som önskar att bli 

gravida, innebär en komplex situation kring omvårdnaden relaterat till symtom och eventuellt 

pågående behandling. För att kunna bevara och främja hälsa och välbefinnande trots 

sjukdom, behöver hälso- och sjukvården hitta ett arbetssätt som ger personalen kunskapen 

inom området för att lyfta fram personen bakom MS-diagnosen. Därför är det värdefullt med 

en litteraturstudie för att få en samlad bild av det aktuella kunskapsläget. 

 

2.1 Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva MS-patienters erfarenheter före, under och efter 

graviditet. Hur MS-sjuksköterskan kan stötta och vägleda MS-patienter i frågor som kan 

uppstå före, under och efter graviditeten utifrån evidensbaserad kunskap. Vidare granskades 

den metodologiska aspekten gällande urvalet/urvalskriterierna i litteraturstudiens utvalda 

artiklar. 
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2.2 Frågeställning 

Hur beskrevs patientens erfarenheter gällande stöttning och vägledning i de frågor som 
uppstår före, under och efter graviditet?  
 
Hur beskrevs det i litteraturen om MS-sjuksköterskans roll i tiden före, under och efter 
graviditet hos patienter med MS? 
 
Hur såg urvalet/urvalskriterierna ut i de studier som valdes ut för att ingå i litteraturstudien? 
 

3. Metod 

3.1 Design 
 
Litteraturstudien hade en beskrivande design för att kartlägga kunskapsläget inom det 

specifika kunskapsområdet (Polit & Beck 2017). Studiens syfte styrde litteratursökningen och 

de mest väsentliga artiklarna valdes ut. 

  3.2 Sökstrategi 

Examensarbetet baserades på granskning av tidigare publicerade vetenskapliga artiklar inom 

området (se tabell 1). Studiens syfte styrde urvalskriterierna. Artikelsökning gjordes i 

databaserna Pubmed, PsycInfo, och Cinahl med sökord som multiple sclerosis, pregnancy, 

family planning, nursing. Publicerat material från 2005 och framåt kom att väljas då utfallet 

av relevanta artiklar blev för litet efter sökning från år 2010. Artiklarna som söktes var i 

fulltext och peer reviewed, samt var på engelska eller på något av de skandinaviska språken. 

Vid varje sökning kom ordet ”multiple sclerosis” att användas. Under sökprocessen kom 

extra sökord läggas till för att få ett hanterbart antal träffar av artiklar. Manuell sökning 

gjordes efter fynd av tilltalande artiklar i referenser i tidigare valda artiklar. Detta för att få 

relevanta artiklar som uppfyllde studiens syfte.  

 

Datainsamlingen gjordes via en systematisk databassökning i Cinahl, PsycInfo, och PubMed. 

Sökbegreppen utgick från ord i syftet och kombinerades med hjälp av booleska operationer 
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(AND) för mer precisa sökningar. MeSh-termerna multiple sclerosis, pregnancy och family 

planning användes.  

3.3 Utfall av valda artiklar 

Tabell 1. Översikt över databaser, söktermer, begränsningar, antal träffar och valda källor 
 

Databas och 
sökdatum 

Begränsningar 
(limits)  

Söktermer Antal träffar Valda artiklar 
(exklusive 
dubbletter) 

Cinahl 
20180219 

2010, engelska multiple sclerosis 
AND pregnancy 

12 4 

Pubmed 
20180313 

2005, 
peer-reviewed, full 
text 

multiple sclerosis 
AND pregnancy 
AND family 
planning 

30  7 

PsycInfo 
20180313 

från 2005, full text, 
engelska, 
peer-reviewed 

multiple sclerosis 
AND pregnancy 

222  2 

Manuell sökning   9 5 

Totalt    18 

 

3.4 Urvalskriterier och urvalsprocess 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle överensstämma med syftet och frågeställningen. 

Sökningarna begränsades genom att söka artiklar som var vetenskapliga, peer-reviewed, 

fulltext, ej äldre än från 2005 och skrivna på engelska eller något av de skandinaviska 

språken. Studiens syfte styrde urvalskriterierna. Exklusionskriterier var artiklar som inte 

motsvarade syftet och frågeställningen pga få deltagare, vagt formulerad frågeställning, ett 

stort bortfall, att metoden var otillräckligt beskriven, och/eller hade för många delstudier 

vilket leder till en otillräcklig statistisk styrka i analyserna. Även litteraturstudier 

exkluderades då de inte innehåller förstahandsinformation (Polit & Beck 2017). Sökningen i 

de olika databaserna gav 264 artiklar. I det första urvalet lästes titeln. Där exkluderades de 

artiklar som inte svarade mot syftet. I det andra urvalet fanns 49 artiklar som möjligen kunde 

svara på syftet. Författarna läste artiklarnas titel, sammanfattning, syfte och resultat. Av dessa 

valdes 20 artiklar ut som kunde svara på syftet och dessa bearbetades vidare genom att hela 
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artiklarna lästes. Ytterligare 7 artiklar föll bort vid vidare bearbetning då de inte svarade på 

syftet. Manuell sökning gjordes och där framkom ytterligare 5 artiklar som svarade på syftet 

och användes i resultatet. Totalt blev utfallet av artiklar 18 som kom att användas i 

examensarbetet. 
 

3.5 Dataanalys 

Artiklarna som valdes ut skrevs ut och lästes noggrant igenom av båda författarna ett flertal 

gånger för att bli bekanta med innehållet och för att bearbeta dessa objektivt, då det enligt 

Polit & Beck (2017) är lättare att läsa artiklar i utskrivet format. Författarna granskade och 

analyserade artiklarna utifrån Forsberg & Wengströms (2016) granskningsmall. Materialet 

sammanställdes i tabell 2 (bilaga 1) där författare, publikationsår, land, titel, design och 

eventuell ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod 

sammanställdes. Författarna läste och diskuterade gemensamt artiklarnas resultat. Detta 

gjordes ett flertal gånger för att erhålla överensstämmelse och överblick. Texten färgkodades 

och delades sedan in i återkommande teman. Därefter gjordes en sammanställning av 

artiklarna i en tabell 3 (bilaga 2). I denna tabell framgår titel, syfte och resultat. Författarna 

diskuterade artiklarnas resultat och återkommande tema. Dessa delades sedan in i tre 

kategorier; före graviditet, under graviditet och efter graviditet. Kategorierna 

sammanställdes och redovisades under särskilda rubriker av båda författarna vidare 

granskades den metodologiska aspekten gällande urvalet/urvalskriterierna i litteraturstudiens 

utvalda artiklar. Examensarbetet skrevs i google docs. Författarna hade där möjlighet att 

skriva samtidigt och därmed kunde de samtidigt granska varandras sammanställda text så den 

stämde överens angående innebörd, språk och formalia. 

 

4. Etiska överväganden 

Detta examensarbete var en beskrivande litteraturstudie. För att genomföra en litteraturstudie 

behövdes inget etiskt tillstånd. De artiklar som ingick i examensarbetet är godkända av etisk 

kommitté innan publicering (Forsberg & Wengström, 2015) Artiklarna granskades objektivt 

och alla artiklar som användes redovisades. Författarnas ambition var att vara objektiv i 
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granskningen av de vetenskapliga artiklarna, och de har även tagit avstånd till plagiering och 

kopiering samt tydligt redovisat källor via referenser (Polit & Beck, 2017). 

 

5. Resultat 
Författarna granskade 18 vetenskapliga studier av kvalitativ och kvantitativ ansats för tiden 

före, under och efter graviditet (se bilaga 1 och 2). Några av artiklarna berörde den 

behandling patienterna stod på och hur läkaren skulle förhålla sig till den i samband med 

graviditet. Författarna granskade ur både patienten och sjuksköterskans perspektiv. Ingen 

studie var gjord i Sverige. En annan studie var skriven av barnmorskor och publicerad i en 

tidning för barnmorskor. Ansatsen i de flesta studier som granskades var utifrån en medicinsk 

synvinkel. Både kvalitativa och kvantitativa studier ingick. Omvårdnadsperspektivet belyses 

endast kortfattat i några studier. Studierna strukturerades utifrån kategorierna före graviditet, 

under graviditet eller efter graviditet.  

5.1 Före graviditet 

Enligt Alwan et al. (2012) framkom det att historiskt kunde det ta lång tid från symtom till 

diagnos, vilket medförde att många födslar skedde efter sjukdomsdebut men före diagnos. 

Idag är det annorlunda, diagnos ställs tidigare eftersom det finns tillgång till andra typer av 

diagnostiska verktyg. Den tidiga diagnostiseringen leder i sin tur till att kvinnor oftare får sin 

diagnos innan familjebildning. Det ställer då ökade krav på behovet av bra information för 

dessa kvinnor för vad som gäller angående familjeplanering och graviditet och MS. Altintas 

et al. (2015) beskrev i sin studie att få diagnosen MS kan ha en negativ effekt på att starta en 

familj. Kvinnor med MS väljer att avstå att få barn främst beroende på deras eventuellt 

bristande förmåga att ta hand om barnet eller att behandling av DMT måste avbrytas vid 

graviditet. 

 

Enligt Pebdani et al. (2014) så har forskning på graviditet hos kvinnor med MS ofta varit 

fokuserad på medicinska aspekter och det mer personliga perspektivet tas oftast inte upp. 

Pebdani et al. (2014) gjorde en studie på kvinnor med MS där de fick rapportera om varifrån 

de fick informationen om fertilitet, graviditet och familjeplanering. Data från 391 kvinnor 
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samlades in genom en enkätstudie där de fick svara på frågor angående graviditet och MS. 

Hälften av de som svarade hade barn och av dessa var det 14,2% som blev gravida efter sin 

diagnos. Många av dessa kvinnor diskuterade inte graviditet och amning med sin neurolog 

eller MS-sjuksköterska. En tredjedel upplevde att de fick en ändrad attityd till att blir gravid 

efter MS-diagnos. Eftersom kvinnor med MS inte alltid tar upp frågor rörande 

familjeplanering och graviditet är det mycket viktigt att neurologen eller MS-sjuksköterskan 

tar upp detta med den kvinnliga patienten i fertil ålder (ibid). Prunty et al. (2008) kom fram 

till att kvinnor som fick hjälp av beslutsstöd fick ökad kunskap om graviditet vid diagnosen 

MS och en ökad självsäkerhet angående sitt beslut att vilja starta en familj, jämfört med 

kvinnor som inte fick detta stöd. Studien de gjorde var en randomiserad kontrollerad studie 

där syftet var att utvärdera beslutsstöd för kvinnor med MS när de skulle starta eller utöka sin 

familj. De utformade ett beslutstöd som mailades till deltagarna och deras respons mailades 

tillbaka. 194 kvinnor med MS var med i studien och randomiserades sedan till att få 

beslutstöd eller inte. I resultatet såg de en signifikant skillnad i beslutskonflikt, ökning i 

självkänsla och kunskap om MS och graviditet och hade en mer säkerhet i sitt beslut än i 

kontrollgruppen. 

 

Albrecht et al. (2010) visade i sin studie att kvinnorna uttrycker att de har behov för 

information och stöd i beslut om att bilda familj och det är därför viktigt att 

MS-sjuksköterskan ger det stödet. De kvinnor i studien som uppgav att de hade god kunskap 

om sin sjukdom och graviditet hade tidigare genomgått en graviditet. En annan studie gjord 

av Payne et al. (2009) syftade till att ge en bättre förståelse för erfarenheterna hos kvinnor 

med MS när de ska bli eller är förälder. Det var en kvalitativ, beskrivande och tolkande 

studie. Resultat byggde på frågor från semistrukturerade intervjuer med nio kvinnor som fått 

barn inom de fem senaste åren. Intervjuerna delades in i sex teman och resultatet i studien 

visade att kvinnor som hade MS behöver strategier för att klara av en graviditet och ett 

föräldraskap som är en mycket utmanande tid för dessa kvinnor. 

   

Vare sig sjukdomen i sig eller de immunmodulerande läkemedel som användes i 

behandlingen påverkade nämnvärt möjligheten att bli gravid, men kvinnor med MS fick 

något färre barn än andra kvinnor (Amato et al. 2010). Sexuell dysfunktion var vanligt och 

var sannolikt både underrapporterat och underbehandlat. Eliminationsproblem, erektil 
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dysfunktion, känselnedsättningar, nedsatt libido kan vara orsaker till att personer med MS har 

sex mindre ofta (ibid).  

 

Alwan et al. (2012) beskrev i sin studie attityder angående att bilda familj hos kvinnor och 

män efter att det fått sin MS-diagnos. De som valde att inte skaffa barn efter diagnos hade 

både  “MS-faktorer” och “icke MS-faktorer” som vägdes in i beslutet. Den mest vanliga 

“MS-faktorn” som vägdes in i beslutet var att de hade symtom av sjukdomen som hindrade 

dem att vara förälder, följt av rädslan att vara en börda för sin partner. I denna studie svarade 

de flesta att de redan var färdiga med familjebildning när de fick sin diagnos, varpå 

diskussioner om detta inte fördes. 

  

Fong et al. (2017) ansåg att en diskussion måste föras med en kvinna i fertil ålder om att det 

är möjligt att få barn trots sin sjukdom, dock måste kvinnorna informeras om eventuella 

risker, om de har en pågående behandling för sin MS och om den påverkar en graviditet eller 

fostrets utveckling. Dahl et al. (2005) beskrev att kvinnor som informeras om att MS inte har 

någon negativ effekt på möjligheten att få barn, eller på fosterskador. Om en spontan abort 

skulle uppstå har den oftast ingen koppling till sjukdomen. Enligt Amato et al. (2010) kunde 

vare  sig sjukdomen eller de immunmodulerande läkemedel som används i behandlingen, 

nämnvärt påverka möjligheten att bli gravid. Dock får kvinnor med MS något färre barn än 

andra kvinnor. 

 

Hellwig et al. (2015) beskrev att interferon-beta anses ha en låg risk att skada fostret och 

kräver inte att de sattes ut innan befruktning, medan vissa andra substanser kräver en 

wash-out period innan befruktning på 2-4 månader. Kvinnor som avslutar sin behandling med 

DMT kan utsättas för en period av ökad sjukdomsaktivitet. Hellwig et al. (2015) skriver att 

användning av interferon-beta utgör en låg risk för att skada fostret. 

 

Hellwig et al. (2015) beskrev att en del kvinnor behandlas med högdos cytostatika för att 

sedan genomgå en autolog stamcellstransplantation. Denna behandling används allt mer och 

kan påverka fertiliteten negativt. Att frysa ner ovarialvävnad eller obefruktade ägg efter att 

kvinnan fått hormonbehandling, är att räkna som experimentell behandling med osäkert utfall 

och kan utlösa sjukdomsaktivitet.  
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5.2 Under graviditet 

Enligt Borisow et al. (2014) blev kvinnor i början av 1900- talet ofta avrådda från att bli 

gravid då graviditeten ansågs som en risk i MS-sjukdomen. Vidare beskrev Borisow et al. 

(2014) att det inte finns någon större risk med komplikationer i sjukdomen under graviditeten 

eller att sjukdomen i sig skulle vara en risk för graviditeten. En stor retrospektiv studie i 

Norge gjord av Dahl et al. (2005) jämfördes graviditeter och födslar hos mödrar med MS och 

friska mödrar. Där såg de bl a att barnen födda av mödrar med MS i stort sett hade normal 

vikt, eller i snitt 100 g mindre än barn födda av friska mödrar. Överlag sågs inte någon 

skillnad vad beträffar graviditetskomplikationer mellan grupperna friska mödrar och mödrar 

med MS. Kejsarsnitt sågs dock var något vanligare hos kvinnor med MS. Orsaken till fler 

kejsarsnitt kunde inte helt kartläggas men det tyder på att en viss samsjukhet och symtom hos 

MS mödrarna gjorde att det planerades för kejsarsnitt. Där kan även den något lägre 

födelsevikten kanske kunna förklaras. Antalet akuta kejsarsnitt var ganska lika mellan 

grupperna men med en viss ökning hos mödrar med MS (ibid).  

 

Enligt Fares et al. (2016) är det otroligt viktigt att kvinnor med MS under sin graviditet mår 

psykiskt bra. Några kvinnor visade tecken på oro och depression. Några krävde behandling 

med antidepressiva läkemedel. Ingen av kvinnorna i studien (n=29) rökte, använde alkohol 

eller droger under graviditeten. 

 

Karp et al. (2014) genomförde en studie där syftet var att undersöka graviditetens inverkan på 

antal skov, progression, irreversibel funktionsnedsättning och övergång till sekundär 

progression hos patienter med skovvis MS. Resultatet i deras studie visade att graviditet 

troligen lindrar skovvis MS kortsiktigt i och med att skovfrekvensen minskar under 

graviditeten. På lång sikt verkade det inte ha någon större inverkan.  

 

Fong et al. (2017) genomförde en studie där de eftersträvade att beskriva prevalensen av MS, 

sociogeografiska fenomen samt titta på graviditetsperioden hos kvinnor med MS. Studien var 

en retrospektiv kohortstudie som genomfördes med uppgifter från ett födelseregister i 

Kalifornien mellan 2001 till 2009. Vad beträffande graviditetsperioden hos kvinnor med MS 
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visade det sig att de kunde förvänta sig att genomgå en normal graviditet utan större och 

oväntade händelser. Enligt Altinas et al. (2015) var frekvensen av spontana aborter hos 

kvinnor med MS i nivå med allmänpopulationen, 20,9% hos kvinnor med MS respektive 

20,5%.  

 

Även om det blir en minskad skovfrekvens under graviditetsperioden överlag så förekommer 

ibland skov. Jesus-Ribeiro et al. (2017) visar i sin studie att 17,2% fick skov under 

graviditeten, vanligtvis under den första trimestern. Hos de kvinnor som fick skov under 

graviditeten kunde det även ses en ökning av skov efter graviditeten och då med påverkan av 

funktionsförmågan.  

 

Benoit et al. (2016) skrev att om en gravid kvinna visade symtom på att utveckla MS var 

magnetkameraundersökning (MR) och prov på cerebrospinalvätska vanliga undersökningar 

för att kunna diagnosticera MS. Det fanns inga rapporterade skadliga effekter att genomgå en 

MR-undersökning vid graviditet, men relaterat till säkerhet brukade dessa undersökningar 

undvikas. 

 

Benoit et al. (2016) visade med sin studie att kvinnor med MS som genomgår en andra 

graviditet kan förvänta sig samma resultat som vid sin första graviditet. De visade att det var 

en liknande och i vissa fall en lägre skovfrekvens i den andra graviditeten jämfört med första. 

Kvinnor som överväger en andra graviditet ska känna sig trygga med att genomföra det. 

 

Dahl et al. (2005) beskriver i sin studie kvinnans status angående MS-relaterade symtom och 

eventuella dysfunktioner bör utvärderas innan förlossningen så att den bästa förlossningen 

kan erbjudas kvinnan. Motoriska dysfunktioner och paralys hos kvinnan kan innebära att 

ytterligare stöd under förlossningen eller eventuellt kejsarsnitt bör utvärderas.  

 

5.3 Efter graviditeten 

Enligt Alwan et al. (2012) mötte föräldrar med MS utmaningar som kan kopplas till deras 

sjukdom. Trötthet, nedstämdhet, oro över att vara en dålig förälder och dåligt samvete för att 
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vara beroende av sina barn. Även att det är svårt att prata med sin familj och närstående om 

tröttheten och andra symtom som personer med MS upplever. Fares et al. (2016) rapporterade 

att kvinnor med MS har en högre incidens av depression, vilket kan fortsätta efter 

förlossningen och utvecklas till en förlossningsdepression.  

 

Payne et al. (2009) gjorde i sin studie semistrukturerade intervjuer med nio kvinnor som hade 

MS och fött barn inom de senaste fem åren. Det visade på att sju kvinnor uppgav att det 

viktigaste bidraget till dem var deras mans stöd under den omedelbara nyföddhetsperioden. I 

slutet av dagen kände männen ofta igen kvinnans trötthet så de fick vila och hämta igen sig. 

För deltagaren som upplevde ett allvarligt skov efter födseln var behovet av stöd från maken 

mer påtagligt än hos de andra kvinnorna som kunde utföra de uppgifter som kommer med 

barnen. Att hantera utmattningen som orsakats av deras MS förstärktes av moderskapet, var 

ett problem för alla deltagare. De talade om att "känna till sina kroppar", varigenom de kände 

igen de subtila inledande tecknen på deras MS. De hade också lärt sig att det fanns en 

koppling mellan att de var för aktiva och bli för trötta. Sålunda ses deras energi som en resurs 

som måste bevaras och fyllas på genom återhämtning. Några av kvinnorna fann att MS har 

äventyrat deras förmåga att utföra några av de aktiviteter som är associerade med att vara en 

"idealisk" mor, men hade hittat andra sätt att ta hand om sina barn. 

 

Fares et al. (2016) visade att kvinnor i sin studie födde levande barn. 64 barn föddes under 

studien gång. 100% av kvinnorna ammade, med snittid på 157 dagar. Sjukdomen MS ansågs 

inte innebära fler komplikationer. Hellwig et al. (2015) visade i sin studie att amma barnet 

inte verkade innebära någon ökad risk för skov i sjukdomen och kunde även innebära ett visst 

skydd mot skov för mamman, samt även ett framtida skydd för barnet mot att utveckla MS. 

Att amning kan skydda mot att utveckla MS hos barnet visade även  Ragnedda et al. (2015). I 

deras studie studerades hur länge ett antal personer ur två länders födelseregister ammats och 

det konstaterades att de som ammats fyra månader eller mer, hade en lägre risk för att 

utveckla MS. Studien genomfördes i både Norge och Italien. Portaccio et al. (2011) visade i 

sin studie att amning vare sig skyddar eller ger ökad risk för skov hos en kvinna med MS, 

utan det var snarare sjukdomens aktivitet som avgjorde risken för skov. Det var vanligt att 

mödrar med liten aktivitet av sjukdomen lyckas med amningen.  
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Airas et al. (2010) visade på i sin studie att de mödrar som är stabila i sin sjukdom tenderar 

att amma medan de som har en aktiv sjukdom tenderar att amma en kortare period eller inte 

alls. En aktiv sjukdom innan graviditet var en risk för en mer aktiv sjukdom efter graviditet. 

Det kan då vara viktigt för dessa kvinnor att åter starta upp behandling så snart barnet är fött. 

 

Enligt Jesus-Ribeiro et al. (2017) påverkade återfall av skov under graviditeten risken för att 

få skov även efter förlossningen. Det fanns en stor risk att skoven som uppträder efter 

förlossningen påverkar framför allt motoriska funktioner. Slutsatserna de drog i sin studie var 

att de blev viktigt för vårdpersonalen att vara aktiv i att starta upp behandling med DMT 

omedelbart efter förlossningen hos kvinnor som haft skov under graviditeten, för att undvika 

skov med påverkan på funktionsförmågan i efterförloppet.  

5:4  Metodologiska aspekten i urvalet/urvalskriterierna i valda artiklar 

Vidare granskades den metodologiska aspekten gällande urvalet/urvalskriterierna i 

litteraturstudiens utvalda artiklar. I 15 studier var urvalet kvinnor med diagnosen MS, att de 

var i fertil ålder, samt att de genomgått minst en alternativt två graviditeter för att knyta an till 

syftet. Forskarna till de olika studierna gjorde ofta sitt urval ur olika nationella register till 

retrospektiva studier. Urvalet till den kvalitativa studien där var urvalsprocessen inriktad på 

kvinnor relaterat till deras rika erfarenhet av fenomenet som skulle granskas, dvs graviditet, 

förlossning och föräldraskapet. Borisow et al. (2015) valde att studera vårdgivare, dvs 

neurologer och deras kunskap angående att stödja kvinnor med MS i gravidrelaterade frågor. 

I studierna av Alwan et al. (2010) och Ragnedda et al. (2015) ingick även män i urvalet. 

Andelen män i dessa studier var ca 19-25%. Alwan et al. (2010) visade hur personer med MS 

såg på sitt beslut angående att bilda familj, relaterat till hur beslut angående familjebildning 

fattades efter att kvinnan fått diagnosen MS. I denna studie var andelen kvinnor som svarade 

74%. Ragnedda et al. (2016) studerade amningsskyddande effekt mot att utveckla MS och 

andelen deltagande kvinnor var i de olika grupperna 57-76%. 
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6. Diskussion 

6.1 Huvudresultat 

Kvinnorna vågade oftast inte ta upp ämnet graviditet, behandling, amning och sin sjukdom 

med sin läkare. Därför var det viktigt att MS-sjuksköterskor var lyhörda och tog upp ämnet 

då behovet för information och stöd fanns. Det visade sig att kvinnor som fått någon form av 

beslutsstöd ökade sin kunskap om graviditet vid diagnosen MS. Även självsäkerhet angående 

sitt beslut att vilja starta en familj framkom, där man jämfört med kvinnor som inte fick detta 

stöd. Det var viktigt att vara öppen och diskutera fördelar och nackdelar med den behandling 

som kvinnan hade. Information om att att missfall och defekter hos ett barn även kan ske i en 

“normal” graviditet bör ges. MS-sjuksköterskan behöver ha en god medicinsk kunskap om 

sjukdomen och de olika behandlingsalternativ för att kunna ge en god omvårdnad och stöd till 

kvinnan under denna period. 

6.2 Resultatdiskussion 

Enligt Bove et al. (2014) och Alwan (2012) var största andelen som drabbas av MS kvinnor i 

fertil ålder. Det är tiden i livet då funderingar kring familjebildning är vanligt förekommande. 

Tidigare råddes kvinnor att avstå från att bli gravida och få barn, men nu med den kunskap 

som finns och med stöd från vårdpersonal finns det få skäl att avstå. Hos de kvinnor med MS 

som önskade att starta en familj fanns det inget som hindrade det, men stöd och information 

om processen underlättade för beslutet att bilda familj. 

 

Studier gjorda kring ämnet om stöd inför familjebildning granskades och det visade sig i flera 

av dem, att kvinnor fick ändrad uppfattning i frågor rörande familjebildning efter diagnosen. 

Det hände att de inte tog upp frågor angående detta med personalen de mötte på neurologen. 

Prunty et al. (2007) visade med sin studie att kvinnor som fick aktivt stöd i beslutsprocessen 

hade lättare att känna en säkerhet i sitt beslut i processen med att bilda familj. 

 

Enligt Alwan et al. (2012) fanns det en oro hos kvinnor med MS att starta en familj. Det 

fanns en rädsla hos kvinnan att vara till besvär för sin partner (51,3%) och att barnet kunde 
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utveckla MS (32,5%), men framför allt att sjukdomens symtom skull göra föräldraskapet 

svårare (75%). Borisow et al. (2014) visade i sin studie att neurologer hade kunskap om att 

återfallsfrekvensen sjunker under graviditet och att komplikationer under en graviditet låg 

lika för kvinnor med MS och friska kvinnor. Däremot saknade neurologerna kunskap om 

sexuell dysfunktion och assisterad befruktning. Borisow et al. (2014) beskrev att upp till 70% 

av patienterna hade någon form av sexuell dysfunktion. Delaney & Donovan (2017) beskrev 

vikten av att ta upp frågan om sexuell dysfunktion och att behandlade den för att kvinnan 

med MS skulle kunna starta en familj. Vidare beskrev de att sexuell dysfunktion är vanligt 

hos kvinnor med MS och är sannolikt både underrapporterat och underbehandlat. Många 

kvinnor upplevde att deras sexliv försämrades efter att de fått sin diagnos. Nedsatt libido och 

fördröjd eller svårigheter att få orgasm var de vanligaste problemen. Sexuell dysfunktion kan 

leda till nedsatt livskvalitet och ha en stor inverkan på relationer, fertilitet, graviditet och 

föräldraskap. Den kan även kopplas till depression. Författarna visade på ett kunskapsglapp 

hos vårdgivarna som påverkade deras förmåga att ge information och stöd till kvinnor med 

MS inför en eventuell graviditet. 

 

Enligt Fares et al. (2016) var det viktigt att kvinnor med MS under sin graviditet mår psykiskt 

bra. I studien som Fares gjorde födde alla kvinnor levande barn. 100% av kvinnorna ammade, 

snittiden var 157 dagar. Sjukdomen MS ansågs inte innebära fler komplikationer. Detta 

stärktes även genom Hellwig et al. (2015) som i sin studie kom fram till att  sjukdomen i sig 

inte påverkar graviditeten och inte ger någon ökad risk för missbildningar hos fostret. Även 

förlossningen kan ske som normalt hos kvinnor med MS, det vill säga att de flesta kan föda 

vaginalt. 

 

Vid MS så behandlas patienten ofta med läkemedel för att förhindra att nya skov 

uppkommer. Dessa sjukdomsmodifierande läkemedel (DMT) kan inverka på fostret under 

graviditeten (Lu et al. 2012). De sammanställde i sin studie olika studier som gjorts inom 

området DMT och graviditet. I denna studie undersöktes användningen av DMT och 

graviditet i olika länder. Där framkom att kvinnorna behandlades olika beroende på vilket 

land och vilket läkemedel, men att de gemensamt såg att behandlingen bör avslutas och inte 

tas under graviditet (ibid).  
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Författarna reflekterade över att det inte är etiskt korrekt att prova ett okänt läkemedel på 

gravida kvinnor, då läkemedlets teratogena effekter inte är kända. Säkerhetsdata måste därför 

samlas in och registreras i olika databaser. Det tar lång tid att bygga upp mängder av data för 

att kunna utröna säkerheten för framför allt läkemedels effekter på gravida. I vissa fall blir det 

en avvägning om en kvinna skall behandlas relaterat till hennes försämrade tillstånd gentemot 

att det kan skada hennes ofödda barn. 

 

Alroughani et al. (2016) skrev att det är viktigt att diskutera behandlingens för- och nackdelar 

med patienten, samt att det även tas upp att missfall och missbildningar hos barnet sker även 

hos “friska” kvinnor. Öppenhet och deltagande i val av behandling involverade patienten, 

MS-sjuksköterskan och behandlande läkare i ett nära samarbete. Det är viktigt att kvinna kan 

ställa sina frågor och tankegångar med behandlande personal på ett enkelt och smidigt sätt. 

 

Enligt Wundes et al. (2014) behövs evidensbaserade rekommendationer angående effekten av 

DMT på graviditet och amning, samt att det även behövs riktlinjer för behandlingen av 

sjukdomen under denna period i en MS-sjuk kvinnas liv. Alroughani et al. (2016) skrev att 

för mödrar utan nya skov under graviditeten, kan amma i sex månader utan problem. De 

kvinnor som inte tänkte amma kunde däremot återuppta sin behandling med DMT direkt efter 

förlossningen. Enligt Holmöy & Torkildsen (2016) och Stuart & Bergstrom (2011) borde 

möjligheten för graviditet och starta en familj integreras i behandlingsupplägget. I Sverige 

borde även mödravården inkluderas i detta samarbete. Stuart & Bergstrom (2011) underströk 

att kunskap om de olika behandlingsalternativ som finns under graviditet och i den närmsta 

perioden efter förlossningen är viktig. Kunskap och erfarenhet av de vanliga symtomen på 

MS, preventivmedel, graviditet och behandling är nödvändigt att MS-sjuksköterskan har för 

att kunna ge en så personcentrerad vård som möjligt till den enskilda kvinnan med MS.  

 

I föreliggande litteraturstudie ingick vetenskapliga artiklar skrivna av läkare. Endast ett fåtal 

var skrivna av barnmorskor, men inga av sjuksköterskor. Endast i förbifarten nämndes 

kvinnornas psykiska mående under graviditeten, men ändå påpekades vikten av att må bra 

psykiskt. En viktig del utifrån Patientlagen (SFS 2014:821), då patienten medverkar och är 

delaktig i sin vård, är att vården planeras utifrån den enskilda individen. I Sverige jobbar vi 

ofta i multidisciplinära team runt vissa sjukdomar där sjuksköterskan har ett stort ansvar att 
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informera och stödja patienten. Sjuksköterskan skall bedriva en personcentrerad vård där 

patienten deltar och är medbestämmande angående sin vård och behandling. Utifrån Orems 

teorier har den enskilde ett eget ansvar att främja sin hälsa genom egenvård och 

sjuksköterskan har här en viktig roll att stödja och informera patienten så att rätt beslut tas för 

den enskilde patienten. Utifrån Svensk Sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017) skall sjuksköterskan hålla sig uppdaterad samt tillämpa 

och implementera beprövad erfarenhet och den bästa tillgängliga evidens. MS-sjuksköterskan 

har idag ingen arbetsbeskrivning/kompetensbeskrivning på flera olika centra i Sverige. Detta 

område har ett stort behov för att struktureras och vidareutvecklas, så att patienterna på dessa 

centra för bästa möjliga vård just för dem.  

6.3 Metodologisk diskussion 

Samtliga artiklar som granskades och kom att ingå (n=18) i examensarbetet redogjorde för 

antalet deltagare och inklusionskriterier. I 15 artiklar studerades kvinnor med MS och 

graviditet, en artikel studerade beslut angående att bilda familj vid diagnosen MS, en artikel 

studerade amningseffekt på MS ur olika synvinklar och en artikel studerade vårdgivares 

(neurologer) kunskaper angående att stödja kvinnor under familjebildningsfasen och 

graviditet. Åldersintervallen hos deltagarna beskrevs väl i artiklarna. Metodavsnitten i de 

vetenskapliga artiklarna redovisades tydligt i de utvalda artiklarna, vilket är viktigt för 

tydlighet och överförbarhet (Polit & Beck 2017). Olika länder finns också representerade i 

artiklarna. USA (n=2), Canada (n=2), Tyskland (n=3), Finland (n=1), Turkiet (n=1), Portugal 

(n=1), Italien (n=3), Frankrike (n=1), Norge (n=1), Libanon (n=1) , Nya Zeeland (n=1) och 

Australien (n=1).  Det kan ses som positivt att ha en bredd i representation från olika länder 

och i detta fall även från olika världsdelar (Polit & Beck 2017). Författarna reflekterade över 

avsaknaden av artiklar från Sverige då sjuksköterskans roll kan skilja sig åt så även 

omhändertagande av patienter och rutiner inom sjukvården. Resultatet grundades främst på 

kvantitativa artiklar vilket kan var en svaghet. Fler kvalitativa artiklar hade varit önskvärt för 

att gå mer på djupet angående tankar och känslor hos kvinnorna angående denna fas i livet.  
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6.4 Metoddiskussion 

Examensarbetet gjordes som en litteraturstudie med beskrivande design. Enl Polit & Beck 

(2017) är en litteraturstudie en sammanställning av tidigare vetenskaplig forskning vilket är 

en styrka. Polit & Beck (2017) menar även att beskrivande design är passande vid 

litteraturstudier. Artiklarna som använts i studien söktes fram med tre olika sökmotorer 

Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Sökord och MeSH-termer utifrån författarnas frågeställningar 

och syfte användes. Dessa sökmotorer är lämpliga att använda sig av vid 

omvårdnadsforskning och användningen av MeSH termer i kombination av adekvata sökord 

ger en bredd i resultatet (Polit & Beck 2017). Författarna sökte från början artiklar från 2010 

och framåt. De skulle vara på engelska eller något av de skandinaviska språken, peer 

reviewed och i full text. Artiklarna skulle ha ett innehåll som svarade på det syfte 

examensarbetet hade.  

 

Vid första sökningarna som gjordes upplevde författarna att urvalet blev för litet och utökade 

därför att söka artiklar från 2005. Detta kan ses som en svaghet då det kan uppkomma data 

som upplevs för gammalt. Författarna gjorde en lista över sökningarna och de antal artiklar 

man fick på respektive sökning för att få en överskådlighet av resultat. Författarna valde ut 

artiklar som upplevdes relevanta för området och svarade på syftet i examensarbete. Därefter 

påbörjades läsningen av abstracts. I steget efter lästes fulltextversionerna av de utvalda 

artiklarna hos båda författarna. Genom att artiklarna lästes noggrant säkerställdes deras 

relevans till syftet (Forsberg & Wengström 2016). De utvalda artiklarna skrevs ut i 

pappersform, detta för att underlätta läsandet. Vid bearbetningsprocessen föll några artiklar 

bort och några nya tillkom efter manuella sökningar. Efter det grupperades artiklarna utifrån 

hur de skulle komma att användas i studiens resultat och författarna färgkodade dessa för att 

få en överskådlig blick och lättare sammanställa resultatet. De kvantitativa studierna svarar på 

faktorer som kan räknas på och urvalet görs vid en viss tidpunkt och följer en strukturerad 

modell. Kvalitativa studier är ofta induktiva och forskarna försöker gå på djupet i ett ämne 

och via iakttagelser komma fram till en förklaringsmodell. Få kvalitativa studier är gjorda på 

denna patientgrupp där information fås angående hur kvinnor med MS känner inför att starta 

en familj.  
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I examensarbetets resultatdel inkluderades totalt 18 vetenskapliga artiklar. Av dem var 17 

kvantitativa och en kvalitativ. Enligt Polit & Beck (2017) ses det som en styrka att 

litteraturstudien innehåller både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Författarna letade aktivt 

efter artiklar som var mer omvårdnadsinriktade men bland de funna artiklarna var det många 

med medicinsk inriktning. Svagheter som kan ses i denna litteraturstudie är att de flesta 

artiklarna är medicinskt inriktade. Endast få har en omvårdnadsinriktad karaktär eller är 

kvalitativa, vilket som en svaghet då resultatet inte ger djupare information om ämnet. 

Fördelen med att använda studier som är skrivna på engelska är att sökningen får en bredd 

men det kan ses som en svaghet då engelska inte är författarnas modersmål (ibid). 

 6.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Att MS-sjuksköterskan är insatt och har kunskap i evidensbaserad och beprövad omvårdnad 

kan leda till ett förbättrat omhändertagandet av patienten. MS-sjuksköterskan är en person 

som fungerar som en koordinator för patient, läkare och andra vårdgivare. 

MS-sjuksköterskans roll beskrivs enligt Socialstyrelsens riktlinjer från 2016 som mycket 

viktig och får hög prioritet trots att det saknas vetenskapligt underlag för detta. I Sverige 

jobbar MS-sjuksköterskan i team med läkare och annan omsorgspersonal, men är självständig 

i sin roll. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i omvårdnaden genom att stödja, informera och 

handleda. Därigenom är det viktigt att sjuksköterskan har en god kunskap i MS-sjukdomens 

alla aspekter och behandlingar för att kunna ge en god personcentrerad omvårdnad till den 

enskilde patienten. 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att utforma framför allt kvalitativa studier, såsom intervju- 

eller enkätstudier, för att synliggöra upplevelser och känslor hos kvinnor med MS om hur de 

ser på graviditet, behandling och föräldraskap, på ett eller flera centra i Sverige. Forskning 

kring MS-sjuksköterskans roll i frågor som rör familjeplanering och graviditet hos 

MS-patienter är något som saknas. Kan sjuksköterskans roll stärkas ytterligare? 
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7. Konklusion  

MS är en inflammatorisk kronisk sjukdom som angriper det centrala nervsystemet. 

Sjukdomen debuterar ofta i åldern 20-40 år. Det är en högre andel kvinnor som drabbas. 

Eftersom de kvinnor som drabbas är i den ålder då familjeplanering och graviditet är en 

central del är det viktigt att personer med MS får adekvat och bra information i dessa frågor. 

Är patienten välinformerad om sin sjukdom och frågor rörande graviditet ökar chansen för en 

lyckad tid före, under och efter graviditeten. Personer med MS blir lika lätt gravid som 

personer som inte har sjukdomen. Kvinnor med MS har samma chanser till en lyckad 

graviditet som friska kvinnor. Studier har visat på att barnen till kvinnor med MS kan väga 

något mindre och födas något tidigare. Vissa DMT som patienten tar kan ha en inverkan på 

fostret så där behöver man ibland avsluta behandling innan befruktning. Skulle skov uppträda 

under graviditeten är det ett tecken på att sjukdomen är aktiv då är behovet av att snabbt starta 

upp behandling med DMT efter förlossningen viktigt. För att patienterna ska känna sig 

välinformerad behöver personalen de möter god kunskap i området. Genomfört 

examensarbete har visat på att mer kunskap om sjuksköterskans roll inom område är önskvärt 

för att kunna stötta den MS-sjuka kvinnan på bästa sätt under denna period i livet. 
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Tabell 2. Artikelöversikt 

Författare Titel Design och eventuell 
ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Airas, L et al 
2010 
Finland 

Breast-feeding, 
postpartum and 
prepregnancy disease 
activity in multiple 
sclerosis 

Kvantitativ 
Prospektiv 

Alla patienter med MS 
som blev gravida åren 
2003-2005 i Finland som 
upptäcktes av någon av 
forskarna och som gav 
tillstånd till att vara med i 
studien, n=61 

Prospektiv uppföljning 
från tidig graviditet (v 
10-12) tills 6 månader 
efter förlossning. Klinisk 
data och terapeutisk data 
hämtades från besöken 
och registrerades i 
studieprotokollet.  
 

Deskriptiv statistik 
T-test 
Fisher exact test 
Mann-Whitney u test 

Albrecht, P et al 
2010 
Tyskland 

Multiple sclerosis and 
pregnancy: what does the 
patient think? a 
questionnaire study 
 

Kvantitativ  
Retrospektiv 

N=300 kvinnor med MS 
som hade varit i kontakt 
med neurologen i Lubeck. 
Studien gjordes mellan 
november till juni. Åldern 
på deltagarna var 18-56 
år. n=154 

Enkätundersökning Deskriptiv statistisk 
Chi2-test 

Altinas, A et al 
2015 
Turkiet 

Pregnancy data in a 
Turkish Multiple sclerosis 
population 

Kvantitativ 
Retrospektiv 

Kvinnor (n= 199) med 
MS som  behandlats på 
neurologen i Istanbul, och 
som haft minst en 
graviditet (n=558) 

Data samlades in från 
journaler. Det lades in i 
ett excelark som var 
designat för studien. Det 
innehöll demografisk 
data, klinisk information, 
antal graviditeter och 
utfall, 
spontana/medicinska 
aborter, antal skov under 
perioden, behandling med 

Deskriptiv statistik 
Multivariat statistik 
Wilcoxon 
Logaritmisk regression 



 
 
 
 

DMT. 

Alwan, S et al 
2012 
Canada 

Reproductive decision 
making after the 
diagnosis of multiple 
sclerosis 

Kvantitativ  
Retrospektiv 

Patienterna valdes ut 
utifrån deras registrering i 
en databas, North 
AMerican Research 
Committee on multiple 
sclerosis. Kvinnor och 
män med diagnosen MS 

Enkät sändes ut till 13312 
personer. 6050 svarade. 

Deskriptiv statistik 
Chi-2 test 
z-test jämföra medelvärde 
för två kontinuerliga 
variabler för två 
oberoende grupper 
Bonferri korrektion 
 

Amato, M.P et al 
2010 
Italien 

Pregnancy and fetal 
outcomes after 
interferon-beta exposure 
in multiple sclerosis 

Kvantitativ 
Retrospektiv 

Kvinnor med MS från 21 
centra i Italien mellan 
januari 2002 till januari 
2008. n=388 graviditeter 
396. 

Samlade klinisk och 
terapeutisk data samlades 
in av neurolog enligt ett 
studieprotokoll  

Deskriptiv statistik 
Pearson 
Chi2 
Mann-Whitney 

Benoit, A et al 
2016 
 Frankrike 

History of multiple 
sclerosis in 2 successive 
pregnancies 

Kvantitativ 
Prospektiv 

93 kvinnor med MS som 
haft minst två graviditeter 
efter diagnos mellan 
januari 1993-2013. Ett 
franskt och 4 centra i 
Italien deltog. 

Klinisk data samt 
information om 
behandling samlades in 
enligt studieprotokoll. 

Deskriptiv statistisk 
Fishers test 

Borisow N et al 
2014 
Tyskland 

Pregnancy in multiple 
sclerosis: a questionnaire 
study 

Kvantitativ 
Retrospektiv 

En enkät med 16 fler 
valsfrågor skickades ut 
till neurologer i 
öppenvården i Berlin 
N=248, n=56 svarade 

Enkäten bestod av 16 
frågor som tog upp tre 
olika kategorier: 
familjeplanering innan 
befruktning, graviditet 
och förlossning, samt 
perioden efter 
förlossning. 
Deltagarna fick €30 i 
ersättning. 

Deskriptiv statistik 
Kruskal-Wallis test 
Mann-Whitney u-test för 
oberoende variabler 
Wilcoxon för jämförelse 

Dahl, J et al Pregnancy, delivery, and Kvantitativ n=462 kvinnor med Data hämtades från det Deskriptiv statistik 



 
 
 
 

2005 
Norge 

birth outcome in women 
with multiple sclerosis 

Retrospektiv diagnosen MS som fött 
649 barn efter att ha fått 
sin diagnos. 
Kontrollgrupp var 
“friska” kvinnor n= 
1029456 som födde 
2102430 barn 

norska födelseregistret 
mellan 1/1 1967 till 31 
december 2002 

Students t-test 
Pearson 
Chi-2 test 

Fares, J. et al 
2016 
Libanon 

Pregnancy outcomes in 
Lebanese women with 
multiple sclerosis (the 
LeMS study): a 
prospective multicentre 
study 

Kvantitativ 
Prospektiv 

29 kvinnor med MS där 
64 graviditeter 
observerades. Tre centra i 
Libanon deltog. 64 
graviditeter efter diagnos 

Information om 
neurologiskt status 
inhämtades via intervjuer 
vid varje besök.Via 
telefon om något tillstött. 
Förlossningsdata 
hämtades in via journal 
och intervju. 

Deskriptiv statistik 
Tvåsidigt t-test 
Logistisk regression 

Fong A. et al 
2017 
USA 

Multipel sclerosis in 
pregnancy: Prevalence, 
sociodemographic 
features, and obstetrical 
outcomes 

Kvantitativ 
Retrospektiv 

Under tiden 2001-2009 
analyserades 4424029 
födslar, varav 1185 
komplicerades pga MS. 

Data hämtades från 
gemensam 
sjukhusdatabas i 
Kalifornien. 

Deskriptiv statistik 
Students t-test 
Mann-Whitney u-test 

Hellwig, K 
2015 
Tyskland 

Exclusive breastfeeding 
and the effect on 
postpartum multiple 
sclerosis relapses 

Kvantitativ 
Prospektiv 

Data från 201 gravida 
kvinnor med MS 
samlades in från 
1/1,2008, till 30 juni 
2012, och följdes i ett år 
efter förlossningen via ett 
nationellt MS register i 
Tyskland 
 

Endast kvinnor som gick 
med i registret under 
graviditet deltog. De 
flesta kvinnorna hittades 
via annonser, en del via 
deras behandlande läkare. 

Deskriptiv statistik 
Cox proportional 
hazards regression model 
Wilcoxon 
Chi-2 
Fisher 

Jesus-Ribeiro J. et al 
2017 
Portugal 

Pregnancy in Multiple 
Sclerosis: A Portuguese 
cohort study 

Kvantitativ 
Retrospektiv 

Data från 97 kvinnor och 
127 graviditeter 
observerades under tiden 

Klinisk och terapeutisk 
data hämtades 
retrospektivt ur journaler 

Deskriptiv statistik 
Chi-2 test 
Students t-test 



 
 
 
 

1993-2015 på en öppenvårds- 
mottagning .på ett 
universitetssjukhus i 
Lissabon  

Mann-Whitney u-test 
Wilcoxon 

Karp, Igor et al 
2014 
Canada 

Does pregnancy alter the 
long-term course of 
multiple sclerosis? 

Kvantitativ 
Retrospektiv 

Retrospektiv följdes två 
grupper av kvinnor med 
MS,  
gravida n=254, 
icke-gravida n= 423 
mellan 1977-2010 

Data samlades in från 
journaler på ett sjukhus i 
Montreal. Deltagarna 
följdes följdes till ett skov 
uppstod, studien slut 1/7 
2010, inte dök upp för 
återbesök på 2 år, ny 
graviditet eller abort. 

Deskriptiv statistik 
Poisson 
regressionsmodeller 

Payne, D. et al 
2009 
Nya Zeeland  

Becoming mothers. 
Multiple sclerosis and 
motherhood: a qualitative 
study 

Kvalitativ 
 

Individuella intervjuer 
med 9 kvinnor som har 
diagnosen MS. 22-45 år 
gamla. 

Individuella intervjuer. 
Svaren grupperades in i 6 
olika nyckeltema. 

Tolkande beskrivning 
Gicks igenom och lästes 
ett flertal gånger. 
Kategorier och teman. 
Nyckelord 

Pebdani, R. et al 
2014 
USA 
 

Experiences and 
perspectives of pregnancy 
in women with multiple 
sclerosis 

Kvantitativ 
Retrospektiv 

Personer rekryterades från 
the National Multiple 
sclerosis societys register 
Washington-avdelning. 
484 enkäter skickades ut 
2008. 472 svarade. 80,6% 
var kvinnor. 

Enkäter. Alla deltagarna 
godkände att vara med i 
studien. Data från 391 
kvinnor analyserades. 

Deskriptiv statistik 
Mann-Whitney u-test 

Portaccio, E. et al 
2011 
Italien 

Breastfeeding is not 
related to postpartum 
relapses in multiple 
sclerosis 

Kvantitativ 
Prospektiv 
 

Prospektivt  296 kvinnor 
med MS under tiden 
2002-2008 vid 21 centra i 
Italien.  

Alla graviditeter som gick 
tiden ut inkluderades. de 
hade en uppföljningstid 
på ett år. Klinisk och 
terapeutisk data samlades 
in av behandlande 
neurolog enligt ett 
studieprotokoll. Godkänd 

Deskriptiv statistik 
Pearson chi-2 
Students t-test 
Mann-Whitney 



 
 
 
 

av etisk kommitté. Alla 
deltagarna godkände att 
vara med i studien. 

Prunty, M. et al 
2007 
Australien 

The motherhood choice: a 
decision aid for women 
with multiple sclerosis 

Kvantitativ 
Randomiserad 
Kontrollerad 

Kvinnor med MS i åldern 
20-44 som funderade på 
att få barn och fanns 
registrerade i The MS 
society of New South 
Wales and Victoria. 
n=1410 fick enkät under 
perioden mars-november 
2005. 

Kvinnorna som ville delta 
randomiserades till 
antingen behandling- eller 
kontrollgrupp. Den 
slumpmässiga sekvensen 
var elektroniskt dold tills 
fördelning skedde. 
Kvinnorna i 
interventionsgruppen fick 
beslutsstödet, som de 
skulle svara på inom 2 
veckor. De ringdes även 
upp för att försäkras om 
att de läst och förstått. 
 

Deskriptiv statistik 
ANCOVA 

Ragnedda G. et al 
2015 
Italien 

Reduced duration of 
breastfeeding is 
associated with a higher 
risk of multiple sclerosis 
in both Italian and 
Norwegian adult males: 
the EnvIMS study 

Kvantitativ 
Randomiserad 
Kontrollerad 

Deltagare hämtades från 
nationella register i Italien 
och Norge. 1368 MS 
patienter och 4728 
kontrollpatienter deltog 
från Norge och 1692 
respektive 6414 från 
Italien. 

En enkät (EnvIMS-Q) 
skickades ut till 
deltagarna.Den innehöll 
frågor om demografi och 
hur länge och hur mycket 
de ammats. 

Deskriptiv statistik 
Logistisk regression 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

Bilaga 2 
 
Tabell 3. Översiktstabell titel, syfte och resultat.  

Författare Syfte Resultat 

Airas, L. et al 
2010 
Finland 

Syftet var att undersöka hur många kvinnor med 
MS som ammar, samt förhållandet mellan 
amning, postpartum och pregraviditet 
återfallsfrekvensen 

De mödrar som har en stabil sjukdom tenderar att 
amma. De mödrar som hade en mer aktiv 
sjukdom innan graviditet, tenderar att amma 
kortare tid eller inte alls, utan väljer att starta sin 
behandling igen. En aktiv sjukdom inna graviditet 
är en prediktor för en mer aktiv sjukdom efter 
graviditet. 

Albrecht, P. et al 
2010 
Tyskland 

Syftet var att undersöka vilken information 
kvinnor med MS har om sin sjukdom och 
graviditet 

Kvinnorna har god kunskap om sin sjukdom och 
graviditet, men det gällde dem som varit gravida 
och vetat om sin sjukdom. Återfall under 
graviditeten var längre än efter, liknande fynd 
som gjorts i andra studier. 
 

Altinas, A. et al 
2015 
Turkiet 

Syftet var att göra en retrospektiv studie för att 
undersöka antal och utfall av graviditeter, aborter, 
barn födda och DMT-behandling under graviditet 
hos turkiska MS-patienter. 

558 graviditeter hos 199 kvinnor med MS 
jämfördes med en allmän turkisk population. 
Fertiliteten hos MS-patienterna var lägre, även 
inna diagnosen sattes. Graviditet har ingen 
negativ inverkan på MS. Diagnosen MS har en 
negativ effekt på att försöka få barn. 

Alwan, S. et al 
2012 
Canada 

Studera reproduktiv (barnafödande)praxis och 
attityder för Nordamerikanska personer med MS 
och orsaker till deras beslut kring barnafödande.  

Större delen av de medverkande 79,1% blev inte 
gravida efter sin MS graviditet, av dom var det 
34,5% som uppgav att orsaken var MS relaterad. 
Den större andel 55,6% uppgav att det var färdiga 
med familjebildningen när de fick diagnosen. 



 
 
 
 

Amato, M.P. et al 
2010 
Italien 

Att bedöma graviditet och utfall av graviditet 
efter att ha använt Interferon-beta under en del av 
graviditeten med ett specifikt fokus på missfall. 

Att stå på Interferon-beta  upp till 4 veckor in i 
graviditeten ses som relativt säkert. 

Benoit, A. et al 
2016 
 Frankrike 

Utvärdera risken för skov under graviditeten och 
de tre första månaderna efter graviditeten. Även 
jämföra en första och en andra graviditet. 

Det visar att skovfrekvensen /sjukdomsaktiviteten 
är samma eller kanske lägre vid andra 
graviditeten.  

Borisow N. et al 
2014 
Tyskland 

Utvärdera hur kunskapen ser ut hos privata 
neurologer i graviditetsrelaterade frågor hos 
patienter med MS 

För att få rätt stöd/råd vid önskan om att få barn 
behöver man träffa en läkare med betydande 
kunskap inom MS 

Dahl, J. et al 
2005 
Norge 

Ta fram data om graviditet, förlossning och 
födelse resultat hos personer med MS 

Mammor med MS födde en högre andel barn med 
låg födelsevikt för sin ålder och man såg en högre 
andel oprativa ingrepp vid födelsen hos 
mammorna med MS.  

Fares, J. et al 
2016 
Libanon 

Syftet var att utvärdera graviditet och förlossnings 
påverkan på sjukdomsförloppet hos kvinnor med 
MS i Libanon 

Graviditet hos Libanesiska kvinnor med MS 
verkar inte öka risken av komplikationer. Inga 
skov observerades under graviditeten eller första 
året postpartum. 

Fong A. et al 
2017 
USA 

Att beskriva förekomsten, sociodemografiska 
egenskaper och antenatal / peripartum perioden 
hos grav 

MS visar inte på någon ökad risk vid graviditet 
jämfört med andra graviditeter 

Hellwig, K 
2015 
Tyskland 

Syftet var att undersöka effekten av att enbart 
amma på återfallsfrekvensen efter förlossning hos 
kvinnor med MS och om introduktionen av annan 
mat till barn påverkade återfallsfrekvensen 

59,7% ammade enbart i minst 2 månader. 40,3% 
ammade delvis och 19,4% inte alls. 38,3 av de 
kvinnor som delvis ammade hade ett återfall inom 
6 månader efter förlossningen jämfört med 24,2% 
som ammade helt. Tiden till första återfallet 
skiljde sig inte åt mellan de som inte ammade alls 
och de som delvis ammade 



 
 
 
 

Jesus-Ribeiro J. et al 
2017 
Portugal 

Syftet var att utvärdera klinisk data av MS under 
graviditet, respektive behandlingsalternativ, 
födelse resultat och amning 

Resultat i denna studie visar att det fanns en 
ökning av skov efter graviditeten med inverkan 
på rörligheten. Amning påverkade inte MS 
sjukdomen hos portugisiska kvinnor 

Karp, I. et al 
2014 
Canada 

Syfte var att undersöka hur graviditet påverkar 
återfall i sjukdomen, och acceleration av 
sjukdomen. 

Kortsiktigt får färre kvinnor som varit gravida 
återfall och progression av sin sjukdom. 
Långsiktigt kan det dock vara det omvända.  

Payne, D. et al 
2009 
Nya Zeeland  

Individuella intervjuer för att undersöka kvinnors 
erfarenhet av MS och graviditet, förlossning och 
tiden efter. 

Studien visar att graviditet och moderskap 
värderas högt, men medför utmaningar för 
kvinnor med MS.  

Pebdani, R. et al 
2014 
USA 
 

Syftet var att undersöka var kvinnor med MS fick 
information om MS och graviditet ifrån 

Resultaten i denna studie visar hur viktigt det är 
för personer som jobbar med MS patienter att 
kommunicera kring frågor rörande graviditet och 
amning. 

Portaccio, E. et al 
2011 
Italien 

Syftet var att studera förhållandet mellan amning 
och risken för skov i en stor kohort med patienter 
med diagnosen MS 

Totalt följdes 302 graviditeter av 423 hos 298 
kvinnor följdes en hel graviditet, Patienterna 
följdes upp i 1 år efter förlossning. Återfall efter 
förlossningen kunde förutses via återfall innan 
och under graviditet. Inget förhållande mellan 
amning och lägre risk för återfall kunde ses, utan 
härleds till olika sjukdomaaktivitet 

Prunty, M. et al 
2007 
Australien 

Syfte att undersöka ett beslutstödssystem för 
kvinnor i fertil ålder med MS som stod inför 
beslutet att starta eller utöka sin familj. 

Resultatet visade att kvinnor som fick 
beslutstödssystemet hade en signifikant 
minskning av beslutskonflikt, en ökning av sin 
självförmåga och kunskap angående MS och 
graviditet, samt mer säkerhet i sitt beslut än de 
som deltog i kontrollgruppen. 



 
 
 
 

Ragnedda G. et al 
2015 
Italien 

Syftet var att undersöka om tiden som barn 
ammas påverkar sannolikheten att drabbas av MS 
the EnvIMS study 
 

Fler norska barn ammades än italienska. En ökad 
risk för att få MS kunde ses hos män i båda 
länderna som ammades kort tid. 
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