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Sammanfattning 

Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk och försvagande autoimmunmedierad 

inflammatorisk och neurodegenerativ sjukdom i centrala nervsystemet (CNS).  

De vanligaste tre MS-typerna är Primär skovvis MS, Primär progressiv MS och 

Sekundär progressiv MS. Årligen drabbas uppskattningsvis 1 000 individer av MS och 

är dubbelt så vanligt bland kvinnor än män. 

Syfte: Syftet var att beskriva hur det dagliga livet påverkas och förändras för personer 

med MS samt att beskriva urvalsgrupperna i de inkluderade studierna.  

Metod: Denna studie hade en deskriptiv litteraturstudie som design, och baserades på 

18 studier med både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Cinahl, PubMed och PsycInfo 

var de tre databaserna som inkluderade studier hämtats från.  

Huvudresultat: Resultatet visade att både fysiska och sociala faktorer påverkades mer 

eller mindre i förhållande till sjukdomstypen. Trots att motoriken, rörelseförmågan, och 

kontroll över olika kroppsfunktioner hade påverkats hos majoriteten av personerna, var 

den allvarligast bland personer med primär- och sekundär progressiv MS. 

Urvalsgruppernas könsfördelning visade ett överväldigande överskott av kvinnliga 

deltagare och att den vanligaste MS-typen var primär skovvis MS.  

Slutsats: Personer med MS upplever en mängd fysiska förändringar som ett resultat av 

deras sjukdom. Dessa förändringar, även om de kan vara milda, har en signifikant 

inverkan på hur personer med MS fungerar i sitt dagliga liv. Professionella, t.ex 

sjuksköterskor, som arbetar med personer med MS behöver regelbundet ta itu med de 

symtomatiska förändringarna hos MS-patienter, samarbeta med dem och erbjuda hjälp 

och vård för att minska svårigheter och förändringar i deras dagliga liv.  
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Abstract 

Background: MS is a chronic disease that affects the central nervous system (CNS), 

and is characterized by its intermittent and recurrent inflammatory problems resulting in 

demyelination with subsequent damage to the axons in the CNS. The most common 

three MS types are Relapsing remitting MS, Secondary progressive and primary 

progressive MS. Every year, approximately 1,000 individuals of MS are affected and 

are twice more common among women than men.  

Purpose: The purpose was to describe how daily life is affected and changed for people 

with MS as well as describing the selection groups in the included studies. The purpose 

was also to identify which selection groups were included in the inclusive studies. 

Method: This study had a descriptive literature study as a design and was based on 18 

studies with both qualitative and quantitative approaches. Cinahl, PubMed and PsycInfo 

were the three databases that the included studies were taken from. 

Main Result: The results showed that both physical and social factors were more or 

less influenced by the type of disease. Although the motility, mobility, and control of 

various body functions had been affected in the majority of the participants, it was the 

most severe among individuals with primary and secondary progressive MS. The 

gender distribution of participants showed an overwhelming surplus of female 

participants and that the most common MS type was Relapsing remitting MS.  

Conclusion: People with MS experience a variety of physical changes as a result of 

their illness. These changes have a significant impact on how people with MS work in 

their daily lives even if they were mild. Professionals, e.g. nurses, who work with MS 

patients need to regularly address the symptomatic changes in MS patients, collaborate 

with them, offer help and care to reduce the difficulties their daily life.  
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1 Introduktion 

1.1 Incidens och epidemiologi 

Multipel skleros (MS) är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna i världen, som 

drabbat uppskattningsvis 2,3 miljoner människor världen över. Sjukdomen förekommer 

hos de flesta etniska grupper, dock är den vanligare bland människor som bor i mer 

tempererade områden. Mest förekommer MS på Orkneyöarna, med en frekvens på 

300/100 000 invånare. Andra länder som tillhör områden där MS är vanligast inkluderar 

Storbritannien, Kanada, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Finland och USA med en 

frekvens på ca 100/100 000 invånare. MS är mycket mindre vanligt i 

medelhavsområdet, Asien och i tropiska och subtropiska regioner (Ryberg & Hillert 

2006). Enligt socialstyrelsen (2016) har approximativt 17 500 - 18 500 individer 

diagnosen MS i Sverige. Årligen drabbas uppskattningsvis 1 000 individer av MS. 

Sjukdomen är dubbelt så vanlig bland kvinnor än män. Trots att MS kan debutera vid 

vilken ålder som helst, är initiala symtom oftast uppenbara under tidig vuxenålder, 

vanligtvis personer mellan 15 till 60 år. MS utgör den vanligaste indikationen till 

neurologiska funktionsnedsättningar hos unga vuxna.  

 

1.2 Etiologi 

Orsaken likasåväl de exakta involverade mekanismerna i sjukdomsprocessen är ännu 

inte fullständigt förstådda. Den nuvarande kunskap antar att MS engageras av 

autoimmuna processer, i vilka immunsystemet riktar sig onormalt mot axonerna i CNS. 

Aktivering av MS anses beläggas av samspel mellan hereditet samt utlösande faktorer 

med omfattande inverkan på immunförsvaret. Samband har även visats mellan 

geografiskhärkomst och insjuknande i MS, där västerlänningar är mer exponerade än 

asiater (Ryberg & Hillert 2006; Almås, Stubberud & Grønseth 2011). 

 

1.3 Patofysiologi 

MS är en kronisk sjukdom som drabbar centrala nervsystemet (CNS), och kännetecknas 

av dess intermittenta och återkommande inflammationsproblem som resulterar i 

demyelinisering med efterföljande skada på axonerna i hjärnan, optiska nerver 

(synnerver) och ryggmärgen. Dock innefattas inte det perifera nervsystemet av 

inflammationsprocesserna i MS. Demyeliniseringen inleds via aktiveringen av T-celler 
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(T-lymfocyter) som riktar sig mot myelinskidan, vilket är ett lipidbaserat hölje som 

tjänar till att underlätta axonal ledning av elektriska impulser fram och tillbaka från 

hjärnan till resten av kroppen via ryggmärgen (Nylander & Hafler 2012). När myelin 

förstörs eller skadas, transporteras dessa elektriska impulser inte effektivt. Eftersom 

myelinet försämras ersätts de av härdad ärrvävnad. De resulterande skadorna, eller 

plack, avbryter vidare ledningen av nervimpulser. Den resulterande bromsningen i 

informationens ledning kan ha ett störande inflytande på praktiskt taget varje fysisk, 

sensorisk, mental och emotionell aktivitet (Ericsson & Ericsson 2012; Ryberg & Hillert 

2006). 

 Klassificeringsstandarder 

MS fördelas inom flera klassificeringsstandarder där sjukdomsförloppen ter sig olika. 

Det handlar om: 

Primär skovvis MS:Cirka 85 % av personer med MS diagnostiseras initialt med 

primär skovvis MS. Detta förlopp karakteriseras av tydligt definierade återfall (skov) 

som kan variera från dagar till veckor, med eller utan asymtomatiska perioder, och är 

följt av partiella eller fullständiga återhämtningsperioder, eller remissioner, under vilka 

ingen sjukdomsprogression uppträder. 

Primär progressiv MS: Primärprogressiv MS diagnostiseras bland cirka 15 % av 

patienterna med MS och kännetecknas av en långsam nedgång i neurologisk funktion 

från debuten, med varierande progressionshastighet och inga tydliga skov eller 

remissioner, men tillfälliga perioder av stabilitet och tillfälliga mindre förbättringar. 

Sekundär progressiv MS: Minst 50 % av de personer som initialt diagnostiseras 

med primär skovvis MS utvecklar ett sekundärprogressivt förlopp inom 10 till 15 år. 

Förloppet kännetecknas av en stadig progression, med eller utan remissioner (Ericsson 

& Ericsson 2012; Ryberg & Hillert 2006) 

 

1.4 Symtom & behandling vid MS 

De symtom som upplevs av människor med MS varierar avsevärt beroende på placering 

och storlek av CNS-lesioner (skador på CNS-vävnaden). Exempelvis resulterar lesioner 

på frontal- och parietalloben i kognitiva och känslomässiga effekter, medan lesioner i 

storhjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen tenderar att orsaka problem som drabbar 

extremiteternas fysiska funktion. Synstörningar kan bero på direkta skador på optiska 
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nerver eller occipitalloben (nackloben) (Ericsson & Ericsson 2012; Ryberg & Hillert 

2006) 

 

Trots att framstegen i förståelsen av orsakerna och sjukdomsprocesserna som är 

involverade i MS ökar snabbt, finns det ännu inga botemedel. Snarare är aktuella 

behandlingar inriktade på att modifiera sjukdomsförloppet, hantera återfall och hantera 

pågående symtom. För närvarande utgör sjukdomsmodifierande terapier grunden för 

behandling för Primär skovvis, primär progressiv och sekundär progressiv MS. Denna 

form av behandling syftar till att undertrycka inflammationen i CNS, samt reducera 

exacerbationshastigheter. Kortikosteroidbehandling är den primära behandlingen för 

hantering av aktiva MS-anfall, och administreras för att minska inflammation och 

avsluta skoven fortare. I kliniska prövningar har läkemedel visat effekt på att minska 

antalet och svårighetsgraden av anfall, minska sjukdomsaktiviteten och fördröja 

funktionsstörningen. Patienter med MS måste hålla sig nära den föreskrivna 

terapeutiska behandlingen och fortsätta behandlingen under sjukdomsförloppet för att 

uppnå maximal nytta. Kortikosteroider anses dock inte ha långsiktiga fördelar utöver 

den akuta åtgärden. För att optimera personens livskvalité såväl hälsa i vardagen 

hanteras symtomen med en mängd olika symptomspecifika läkemedel och 

behandlingar. Multidisciplinära rehabiliteringsprogram är viktiga delar av behandlingen 

(Ryberg & Hillert 2006; Almås, Stubberud & Grønseth 2011).  

 

1.5 Fysiska symtom vid neurologiska sjukdomar 

Även om det finns signifikant variation i symtompresentationen hos personer med olika 

neurologiska sjukdomar, kvarstår en del gemensamhet i symtomupplevelsen. De 

vanligaste symtomen är fatigue (trötthet), kronisk smärta, rörelseproblem, spasticitet, 

domningar och stickningar i extremiteterna, tremor, minskad styrka och koordination, 

överkänslighet mot värme, synfel, tarm- och blåsdysfunktion och sexuell dysfunktion. 

Utöver de fysiska symtomen upplevs vanligtvis negativ inverkan på kognitiv funktion 

(Ericsson & Ericsson 2012; Ryberg & Hillert 2006; Almås, Stubberud & Grønseth 

2011).  
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 Fatigue 

Trötthet upplever alla människor någon gång under dagen till exempel efter en vanlig 

arbetsdag eller ett ansträngande träningspass. Trötthet kan förknippas med kraftlöshet, 

sömnproblem och energibrist. Den typ av utmattning som upplevs efter ett träningspass 

kan kategoriseras som normal trötthet som försvinner vid avkoppling. Fatigue 

kategoriseras som en kronisk eller patologisk trötthet som inte försvinner vid vila (Asp 

& Ekstedt 2014). Enligt studien av Flechtner och Bottomley (2003) drabbas oftast 

människor med exempelvis kroniska eller neurologiska sjukdomar av fatigue. Fatigue 

innebär en extrem mental, känsloladdad och fysisk uttömning av ork som inte 

försvinner vid vila eller sömn. En person med fatigue kan sova i 12 timmar utan att 

känna sig utvilad. Tillståndet kan vålla till en försämrad livskvalitet eftersom personen 

inte kan leva som hen gjorde innan. De kan inte längre delta i aktiviteter som de gjorde 

tidigare eftersom det kommer krävas mer energi. Personerna förlorar då delar av sitt liv 

detta kan leda till känslor av ensamhet och isolering.  

 

1.6 Kognitiva & psykiska symtom vid neurologiska sjukdomar 

Kognitiv funktionsnedsättning ses oftast inom områden omfattande 

informationshastighet och effektivitet, episodiskt minne eller långtidsminneshämtning, 

komplex uppmärksamhet, exekutiva funktioner och den visuella perceptuella förmågan. 

Svårighetsgraden och typen av kognitiv försämring varierar kraftigt mellan individer 

med olika neurologiska sjukdomar och verkar inte vara starkt korrelerade med graden 

av fysiskt engagemang (Ericsson & Ericsson 2012; Espeset, Mastad, Johansen & Almås 

2011). 

 

1.7 Inverkan på vardagen vid neurologiska sjukdomar 

En majoritet av personer som drabbas av neurologiska sjukdomar upplever stora 

symtombördor och begränsningar i vardagen. Personerna förlorar gradvis all fysisk 

kapacitet samt kroppsfunktioner, och så småningom ges efter sjukdomen. De fysiska 

förändringar och funktionsnedsättningar som uppstår gör sjukdomarna svåra att 

ignorera. Livet blir oförutsägbart, och när personer ska utföra eller delta i aktiviteter 

måste de planera samtliga steg. De flesta vardagssysslor blir svåra att sköta själv på 

grund av den försämrade motoriken, vilket gör att personerna blir beroende av anhöriga 

eller omvårdnadspersonal för att klara av vardagen. Hinder som uppstår i vardagen är 
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bland annat att inte kunna förflytta sig själv, trötthet som gör det svårt att fullföra 

aktiviteter, svårighet med att sköta sin egen hygien, att inte kunna sköta sina toabehov 

med mera. Även sociala livet påverkas och personer tenderar att bli isolerade (Draper, 

Day, Garrood & Smith 2013; Ahlström 2006) Isolering och ensamhet var problem 

speciellt för dem som levde på egen hand. Vänner stannade bara en kort stund och 

vuxna barn hade sina familjer och hade sällan tid att komma. Deras begränsade 

rörelsefrihet gjorde det svårare för dem att hitta nya vänner eller en partner. De som 

bodde med en partner ville inte belasta den personen och därför undvek att tala om sina 

problem. Att vara hänsynsfull på detta sätt med sin partner innebar att den 

funktionshindrade kände sig ensam med sina bekymmer om sjukdomen och de problem 

det medförde (Ahlström 2006) 

 

1.8 Sexuella relationer vid neurologiska sjukdomar 

För några decennier sedan var sex fokus på att bli gravid och föda ett friskt barn annars 

ansågs man som oduglig. Idag har det en större betydelse inte bara för fortplantning 

utan även för människans hälsa. Sexualitet talar inte endast om vilket kön en person har 

utan det kan förmedla njutning, erotik samt intimitet vilket sänds via tankar, fantasier 

och önskningar. Hormonet oxytocin, ”må bra hormonet”, har bevisats ha en god 

inverkan på människans hälsa och utsöndras vid närhet och främst beröring. Sex 

behöver inte bara vara positivt, utan ibland kan sex framkalla problem i en intim 

relation och leda till ohälsa. Det kan till exempel bero på att ens partner drabbas av en 

sjukdom eller en funktionsnedsättning. Neurologiska sjukdomar och åderförkalkningar 

är få exempel som hotar parets sexuella förmåga. En del mediciner sänker lusten och 

gör kvinnans slemhinnor torra och sköra vilket gör det svårare för kvinnan att uppnå full 

njutning och mannen drabbas av erektionssvårigheter (Hulter 2014).  

 

Julia och Othmas (2011) tar i sin studie upp hinder för kvinnor i den sexuella aktiviteten 

som eventuellt uppkommer vid en ryggskada. Det visade att 67 % ville ha sex med sin 

partner men bara 24 % av dessa var sexuellt aktiva. De fysiska problemen som togs upp 

var nedsatt känsel, svårighet att förflytta sig och röra sig i olika positioner, torra 

slemhinnor som orsakar smärta samt urin och tarminkontinens. En urinblåsa eller 

tarmolyckshändelse kan inträffa när som helst för personer med nervskador i ryggraden 

och upplevs som pinsamt, speciellt under en sexuell aktivitet. Det diskuterades även i 

studien av Kreuter, Taft, Sjösteen och Biering-Sørensen (2011) där en del män 
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accepterade att en sådan form av olycka skedde medan andra blev äcklade, frustrerade, 

tappade sexlusten totalt och slutade ha sex med sina partners. De psykiska problemen 

som uppstod i studien av Julia och Othmas (2011) var rädslan av att bli avvisad och inte 

kunna tillfredsställa sin partner på samma sätt som innan olyckan. Kreuter et al. (2011) 

visade även att för vissa personer spelade penetrationen ingen roll längre utan det som 

uppskattades mest var förspelet i form av kyssar och massage för att återfå den sexuella 

relationen med sin partner.  

 

1.9 Hälsa 

Hälsa är ett av de grundläggande begreppen för omvårdnad och tillskillnad från den 

biomedicinska disciplinen erhålls inte uppfattningen att hälsa enbart omfattar 

sjukdomsfrånvaro, utan att hälsa är en multifaktoriell kontinuerlig process. 

Helhetsperspektivet ligger till grund för omvårdnadsarbetet med människor och menar 

att hälsa inkluderar flera komponenter som kan vara fysiska, mentala, andliga, sociala, 

kognitiva, ekonomiska, resursmässiga och/eller miljömässiga. Värderingar, upplevelse 

r, välbefinnande, förhållningssätt till sitt liv och friskfaktorer formar tillsammans en 

syntes av personers subjektiva tolkning på hälsa (Willman 2014).   

 

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är hälsa ett läge av fullständigt fysiskt, mentalt 

och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom, lidande eller svaghet 

(WHO 2016). Enligt Hedman (2014) är rörelseförmågan en viktig faktor för hälsan i 

livet. Under vardagen bemöts människor av aktiviteter som kräver sofistikerade rörelser, 

därför leder rörelsebesvär vanligtvis till beroendetillstånd, vilket påverkar autonomin. 

Eliasen et al. (2016) som forskade om association mellan somatiska symtom och 

självupplevd hälsa, påvisade att flera symtom starkt korrelerade med självupplevd hälsa 

och begränsad fysiskförmåga medan andra symtom inte var det. De menade att 

somatiska symtom ses som indikatorer för dåligt hälsotillstånd men är i sig själva inte 

hela orsaken. Willman (2014) förklarar att personer trots sjukdom kan uppleva såväl 

friskhet som hälsa i någon grad, och menar att personer kan uppnå hälsa om den får 

tillgång till insatser som kompletterar hens nedsättningsgrad eller hinder.  
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1.10 Sjuksköterskans roll 

Det finns flera betydande befattningar av insatser och kärnkompetenser som 

sjuksköterskan måste behärska för att kunna förse personer med optimal vård. 

Sjuksköterskan ska planera och implementera evidensbaseradkunskap, 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, personcentrerad vård, samverkan i team, 

information, undervisning, säker vård, förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 

Ytterligare ansvar inkluderar att lindra lidande likasåväl återställa hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening 2010). Medicinska iakttagelser, en kombination av socialt stöd 

samt anpassad miljö, förseende av välutvecklad vård, information, 

rehabiliteringsinsatser, icke-professionell vård och psykologiskt stöd är sju kategorier 

som detekterades i en studie skriven av Forbes, While och Taylor (2007) som studerade 

vad personer med MS ansåg var viktigt för sina hälsobehov. Gottberg (2015) beskriver 

sjuksköterskans roll i samband med vårdande av personer med MS. Följande är några 

uppgifter hon nämner som sjuksköterskan ska genomföra:  

➢ Undervisa och instruera om mediciner samt hur de administreras. Exempelvis 

hur man på egenhand injicerar intramuskulära sprutor. 

➢ Belysa personen om hur hen kan hantera återfall, symtom och biverkningar liksom 

feber och tremor.  

➢ Förklara när det är viktigt att söka upp sjukvården. 

➢ Klargöra vardagliga aspekter såsom att resa med medicinerna, arbeta, hemsysslor, 

sociala relationer och så vidare.  

Gottberg (2015) menar att sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa personen med att 

förstå sin diagnos och respektive behandling, samt ett stort inflytande på individens 

compliance.  

 

1.11 Teoretisk referensram – Katie Erikssons teori 

Eriksson (2018) beskriver hälsa som en anpassad enhet av friskhet, sundhet och 

välbefinnande. Friskhet redogör för den fysiska hälsan som kopplas till personens 

fysiska kapacitet och prestationsförmåga. En individs sundhet infordrar att hen är såväl 

klar som orienterad, vilket förknippas med psykisk hälsa och menar att utmärkande för 

individers agerande är förståelsen av kausalitet samt att de är hälsofrämjande. 

Välbefinnandet går ut på individens personliga upplevelse av tillfredställning. Eriksson 

menar att hälsa är en balansgång mellan vad som sker i kroppen och ens personliga 
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inställning. Det ligger i personens eget ansvar att besluta sig för om hen vill ha en god 

eller dålig hälsa. För att förenkla ritade hon upp en hälsokurs där hon skiljer psykiskt 

och fysiskt välbefinnande som delades upp i fyra skalor som tyder på att även om man 

lider av en funktionsnedsättning eller är sjuk kan man uppleva hälsa. Enligt Eriksson 

(2015) ingår lidandet i livet och att det finns tre olika faser: 

➢ Livslidande: Allt som handlar om livet. Det är allt personen upplevt och bär med 

sig men vid en sjukdom kan det som tidigare varit självklart, förändras eller helt 

tas bort. 

➢ Sjukdomslidande: Orsakas av en sjukdom där det kan förekomma känslor, 

smärta, ånger och skuld. Det vill säga att sjukdomslidandet kan både vara fysiskt 

och psykiskt påfrestande för kroppen. 

➢ Vårdlidande: Är det som vården orsakar för patienten. 

Eriksson (2015) beskriver hälsa som ett tillstånd hos människan som inte är 

stillastående utan som är ideligen i rörelse och kan förändras. Grundpelarna för en god 

omvårdnad är baserat på tro, hopp och kärlek. Tro är hälsans grundsubstans. Hoppet ger 

guidning till hälsan. Kärleken formar hälsan. Alla människor enligt Eriksson har 

potentialen att vårda och hjälpa andra människor. Vårdarens egna behov behöver vara 

tillfredsställda samt kunna ha tillit åt sig själv för att ge en god omvårdnad. Om 

människan/omsorgspersonalen har och kan tillhandahålla kärlek, tro respektive hopp 

förmår hen till följd av ansning, lek och lärdom uppnå hälsa i bred omfattning.  

 

1.12 Problemformulering 

Enligt Rydberg B och Hillert J, (2006) finns det inget botemedel som kan bota multipel 

skleros (MS). Men det finns bromsmediciner som kan hämma sjukdomsförloppet och 

som kan minimera personens lidande. När en person lider av multipel skleros kan det 

medföra en del besvär som till exempel trötthet, balanssvårigheter, skakningar, kronisk 

värk i hela kroppen, inkontinensbesvär och depression. Människans självförtroende och 

självbild kan förändras eller försvinna helt. För att kunna ge den bästa möjliga omsorg 

för en person med multipel skleros krävs det att vårdpersonalen har kunskap om 

sjukdomen samt att kunna hitta kreativa omvårdnadsåtgärder som kan minska det 

onödiga lidandet. Författaren anser att den allmänna sjuksköterskan kommer någon 

gång i sin yrkeskarriär träffa på personer som lider av multipel skleros. Av den 

anledningen tycker författaren att sjuksköterskan skall ha en ökad kunskap om hur MS 
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kan påverka det vardagliga livet och vilka hinder dessa personer måste kämpa sig 

igenom varje dag. Det finns ytterst lite studier som utforskat detta ämnet, särskilt ur ett 

helhetsperspektiv. Författaren anser därför att det ligger viktiga skäl att sammanställa en 

studie som beskriver hur vardagen påverkas hos personer med MS.  

 

1.13 Syfte 

Att beskriva hur det dagliga livet påverkas och förändras för personer med MS samt att 

beskriva urvalsgrupperna i de inkluderade studierna. 

  Frågeställningar 

❖ Hur påverkas och förändras det dagliga livet för personer med MS? 

❖ Vilka urvalsgrupper ingår i de inkluderande studierna? 

2 Metod 

2.1 Design 

En deskriptiv litteraturstudie, vilket innebär att författaren kritiskt granskar och 

sammanställer ändamålsenliga studier på ett beskrivande sätt (Polit och Becks 2016). 

 

2.2 Sökstrategi 

Polit och Becks (2016) instruktioner för hur en litteraturstudie kan genomföras på ett 

effektivt sätt vid databassökningar används i denna studie. Författaren inledde med att 

genomföra databassökningar i medline via PubMed, CINAHL och PSYCINFO. 

PUBMED är en databas inom både medicin respektive omvårdnad, CINAHL är en 

databas med inriktning på omvårdnadsvetenskap och PSYCINFO fokuserar på 

psykologi och beteendevetenskap. Empiriska studier med kvantitativa och kvalitativa 

ansatser användes, vilket bistår litteraturstudier med trovärdighet (Polit och Beck 2012). 

Svensk MesH (Medical Subject Headings) användes också för att kunna översätta 

termer till engelska. Begränsningar som tillades i Pubmed var att enbart få fram studier 

som hade publiceringsdatum på högst 10 år, studerade vuxna 19+ år, var på engelska 

och åtkomliga via Högskolan i Gävle. Begränsningar som tillades i Cinahl var att enbart 

få fram studier som genomgått en peer review, som hade publiceringsdatum på högst 10 

år, var på engelska och tillgängliga i fulltext. Sökord, i form av mesh-termer eller 

huvudämnen (Major Topic), som hittades i primära sökningar inspirerade följande 

sökkombinationer. För att reglera samband mellan sökorden användes boolesk 
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sökteknik, omfattande både operatorerna AND och OR. Sökorden som användes I 

databaserna är bland annat: Multiple sclerosis, Activities of Daily Living, Impact, effect, 

affect, influence, experience, living with, daily life, physical activity, sexual life, 

difficulties, disturbances, dysfunction, Illness och qualitative Research. 

 

Tabell 1. Utfall av databassökningar 
Databas Sökord Begränsningar & 

Sökdatum 

Antal 

träffar 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed (("Multiple Sclerosis"[Mesh]) AND 

"Activities of Daily Living"[Mesh]) 

AND living with (fritext) 

10 years, Högskolan i Gävle, 

engelska, Adult 19+ years, 

2018-08-27 

209 8 1 

PubMed "Multiple Sclerosis"[Mesh] AND 

"Activities of Daily Living"[MeSH 

Major Topic] 

10 years, Högskolan i Gävle, 

engelska, Adult 19+ years, 

2018-08-27 

71 5 2 

PubMed "Multiple Sclerosis"[Mesh] AND 

experience AND daily life 

10 years, Högskolan i Gävle, 

engelska, Adult 19+ years, 

2018-09-01 

30 5 3 

 

PubMed (("Multiple Sclerosis"[Mesh]) AND 

dysfunction) AND "Qualitative 

Research"[Mesh] 

10 years, Högskolan i Gävle, 

engelska, Adult 19+ years, 

2018-09-01 

7 2 1 

 

 
PubMed Multiple sclerosis illness difficulties 10 years, Högskolan i Gävle, 

engelska, Adult 19+ years, 

2018-09-01 

41 3 1 

PubMed (("Multiple Sclerosis"[Mesh]) AND 

Disturbances) AND "Qualitative 

Research"[Mesh] 

10 years, Högskolan i Gävle, 

engelska, Adult 19+ years, 

2018-09-01 

20 9 1 

Cinahl Multiple sclerosis AND (Impact or effect 

or influence) AND qualitative research  

10 years, Fulltext, peer 

reviewed, engelska, All 

adult, 2018-09-02 

23 6 2 

Cinahl Fritext: How multiple sclerosis affects 

people 

10 years, Fulltext, peer 

reviewed, engelska, Adult 

19+44 years, 2018-09-02 

12 4 1 

Cinahl Fritext: Multiple sclerosis AND affect 

OR effect OR impact OR influence AND 

activities of daily living 

10 years, Fulltext, peer 

reviewed, engelska, Adult 

19+44 years, 2018-09-03 

39 8 1 

PsycInfo Fritext: Multiple sclerosis AND sexual 

life AND experience 

10 years, Fulltext, peer 

reviewed, engelska, 

Adulthood (18 years & 

older), 2018-09-03 

9 5 3 

PsycInfo Fritext: Multiple sclerosis AND sexual 

life AND experience 

 

10 years, Fulltext, peer 

reviewed, engelska, 

Adulthood (18 years & 

older), 2018-09-04 

55 7 2 

Summa    62 18 

 

2.3 Urvalskriterier 

Urvalskriterier väljs och implementeras enligt Polit och Beck (2016) för att fastställa det 

som ska exkluderas och inkluderas. I föreliggande studie var Inklusionskriterier att valda 

artiklar skulle vara överensstämmande med syftet, empiriska vetenskapliga, att 
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undersökningsgrupperna var vuxna diagnostiserade med MS och både i hemmet eller 

motsvarande. Då MS enligt socialstyrelsen (2016) debuterar i tidigvuxen ålder, 

exkluderas studier vars undersökningsgrupper är yngre än 18 år. Ytterligare 

exklusionskriterier omfattade artiklar utan tillgång till fulltext och/eller som avviker från 

syfte eller var dubbletter.  

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Artikelsökningen inleddes med abstrakta termer, liksom ”Multiple sclerosis”. 

Ytterligare sökord som utgick från syftet kombinerades, antingen i fritext eller Mesh-

termer, för att smalna av sökningen och få 

ändamålsenliga studier. Författaren avsåg att nyttja 

relevanta Mesh-termer som återfanns i de primära 

sökningsresultaten. En bred kombination av 

söktermer tillsammans med boolesk teknik 

bearbetades allt efter sökningsprocessens gång, för 

att minimera antal träffar i databaserna. 

Urvalsprocessen genomfördes därefter via 

granskning av respektive artikels titel och abstrakt. 

Författaren gick inte vidare med studier vars titlar 

avvek från syftet till denna studie.                              Figur 1: flödesschema vid urvalsprocessen 

 

2.5 Dataanalys 

Initialt sparade författaren källorna till samtliga funna artiklar i ett word dokument för 

att de skulle bli lättillgängliga. Därefter genomfördes en kritiskgranskning av de 

vetenskapliga artiklarna som skulle utgöra grunden för föreliggande studie i enlighet 

med Polit och Becks (2016) direktiv om granskning av såväl kvantitativa som 

kvalitativa studier. Artiklarnas olika format, IMRAD (Introduktion, metod, resultat och 

diskussion), granskades enskilt var för sig för att utesluta artiklar som visade sig ha 

dålig kvalité. Metoderna inspekterades extra noggrant, då det var viktigt att de hade hög 

validitet samt reliabilitet och framställde resultat av relevans för föreliggande studie. 

Det väsentliga och relevanta i respektive artikels resultatdel markerades samt översattes 

till svenska för att skapa enskilda sammanfattningar av varje artikel. Samtliga 

sammanfattningar infogades i ett gemensamt word dokument. Varje sammanfattning 

357 titlar 
lästes

313 var irrelevanta för 
studiens syfte och därför 

exkluderades

44 abstrakt 
lästes

26 var irrelevanta för 
studiens syfte och därför 

exkluderades 

18 artiklar 
inkluderade

s
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fördelades i olika stycken utifrån huvudämne. Gemensamma resultat som identifierades 

hos studierna markerades med gemensam färg vilket enligt Polit och Beck (2016) är en 

effektiv metod som framställer ett strukturerat och organiserat arbete. Resultat med 

gemensam färgkod kombinerades och arbetades ihop till kategorier som presenterades i 

teman under resultatdelen. Fysisk påverkan och social påverkan var två huvudrubriker 

som genererades utifrån de funna temana. Temana fördelades under olika rubriker 

utifrån likheter och skillnader. Undertemat till fysisk påverkan döptes till: 

Immobilisering och nedsatt rörelseförmåga, påverkan av fatigue, påverkan på urin- och 

tarmfunktioner. Undertemat till social påverkan döptes till: kognitiv och fysiska 

inverkan på socialt umgänge, isolering och den sexuella relationen. En slutlig 

sammanställning av samtliga huvudteman och underteman framställdes i löpande text. 

Författaren presenterade därefter de inkluderade studiers titlar, publikations år, land, 

design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalys i tabell 3, se bilaga 1. 

Utifrån denna tabell framställdes en annan tabell som svarar på den metodologiska 

frågeställningen i resultatdelen. Det som eftersöktes var urvalgruppernas demografi. 

Tabellen hamnade under en huvudrubrik som fick namnet: Urvalsgrupperna. En annan 

tabell formades och inkluderade respektive artikels författare, syfte och resultat (se 

bilaga 2). Enligt Polit och Beck (2016) är tabeller pragmatiska instrument för ändamålet 

att få en omfattande blick över materialet.  

 

2.6 Etiska överväganden 

Författaren förhöll sig etiskt till denna studie genom att vara redlig, inte plagiera eller 

falsifiera resultatdelen. Fullständigt relevant resultat från respektive artikel 

presenterades objektivt, efter en noggrann översättning och granskning. Eftersom denna 

studie är en litteraturstudie och inga intervjuer eller övriga empiriska studier 

genomfördes rådde ingen grund för en forskningsetisk prövning. Tillvalda artiklar som 

inkluderades i studien har genomgått en etisk granskning och blivit godkända av en 

etisk kommitté eller dylikt, innan de publicerades (Polit & Beck 2016). 

 

3 Resultat 

Resultatet i föreliggande studie sammanställdes utifrån 18 artiklar som författaren ansåg 

besvarade syftet. En översikt av respektive inkluderad artikel presenteras tabell 1 och 2, 

i bilagorna 1 och 2. Fynden från artiklarna genererade tre huvudteman och sammanlagt 
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fem underteman. Rubrikerna för de olika temana formades utifrån syftets 

frågeställningar och avspeglade innehållet. Första temat fick rubriken Fysisk påverkan 

och underrubrikerna Immobilisering och nedsatt rörelseförmåga, Påverkan av fatigue, 

Påverkan på urin- och tarmfunktioner.  Social påverkan var rubriken till andra temat 

och MS inverkan på socialt umgänge, isolering och den sexuella relationen var 

underrubriken. Tredje temat framställdes för att besvara den metodologiska 

frågeställningen och fick huvudrubriken Urvalsgrupper. Detta tema presenterades i en 

tabell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Översikt över resultatets huvudrubriker samt respektive underrubriker 

3.1 Fysisk påverkan 

 Immobilisering och nedsatt rörelseförmåga 

Cirka hälften (n = 45) av 107 deltagare vill främst förklara sin frustation kring sina 

fysiska symtom för nära och kära, det fick Reade, White, White & Russel (2012) fram i 

sin studie som undersökte svårigheter av att leva med MS och hur individer med MS 

uttrycker sina känslomässiga svårigheter för familjemedlemmar. Enligt Green och Todd 

(2008) uppstod en hög grad av funktionsnedsättning och beroendeställning efter 

insjuknande i MS. Hushållssysslor, trappgång, påklädning (utan stöd) och vandring (i 

minst 10 min) var fyra vardagliga aktiviteter som undersöktes i studien. Över tre 

fjärdedelar av deltagarna (n = 920) rapporterade svårigheter med minst en av de fyra 

aktiviteten, medan en tredjedel uppgav att de hade svårigheter med samtliga fyra 

aktiviteter.  

En studie bearbetad av Fong, Lee, Sheppard-Jones & Bishop (2015) fick 

resultat från 3834 deltagare som generade tre distinkta gruppkategorier utifrån hur de 

svarade och skattade på bland annat en hemfunktionsskala. Skalan inkluderade fyra 

Fysisk 
påverkan

Immobilisering 
och nedsatt 

rörelseförmåga

Påverkan av 
fatigue

Påverkan på urin-
och 

tarmfunktioner

Social 
påverkan

MS inverkan 
på socialt 
umgänge

Isolering

Den sexuella 
relationen

Urvalsgrupper

Tabell 2. 
Urvalgruppers 
demografiska 
egenskaper
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olika domäner omfattande hushållssysslor (som städning, dammsugning, tvätt & 

gräsklippning), personlig vård (som personlighygien, påklädning, lyfta föremål & 

handla mat), rörlighet (som att gå korta eller långa sträckor) och diagnosbehandling 

(som att gå på inbokade sjukvårdsbesök, följa vårdplanen och ta medicinerna). 

Resultatet visade ett mönster mellan karaktären samt varaktigheten av sjukdomen. 

Personer med Primär skovvis MS dominerade grupp 1 och 2 där individer upplevde 

milda (grupp 1) eller måttliga (grupp 2) svårigheter med att genomföra de ovanstående 

dagliga aktiviteterna. Grupp 3 dominerades av personer med Sekundär progressiv MS 

som var mest påverkade av sjukdomen och hade i stort sett svårt med samtliga 

aktiviteter.  

Bahmani et al. (2018) anger i sin studie som utforskade förändringar i 

fysisk aktivitet (FA) hos personer (n=18) med primär skovvis MS, att utförande av 

krävande FA minskade medan måttliga FA förblev oförändrade 2 år efter 

sjukdomsdebuten.  Deltagarna var mindre stillasittande och gick mer än vad de gjorde 

vid debuten. Enligt en studie skriven av Giovannetti et al (2016) förknippas 

funktionsnedsättningen som uppstår vid MS med tankar om rullstolar. Flera deltagare 

informerar om hur de är rädda för rullstolen samt att de eventuellt kommer hamna i en. 

 Påverkan av fatigue 

I en studie av Turpin et al. (2017) beskrev deltagarna att fatigue var svår, omedgörlig 

och att tillskillnad från naturlig trötthet inte förbättrades med sömn. De upplevde 

orkeslöshet och blev tvungna att be andra om hjälp för att kunna slutföra deras 

hushållssysslor och övriga sysslor, som exempelvis att tvätta håret. Genom att fråga 

andra om hjälp med saker som personen en gång klarat av innan sjukdomen, 

reducerades deras självständighet. Att kunna multi-taska, vara aktiv och oförutsägbar 

var inget alternativ längre för personer som drabbats av fatigue. Istället blev personen 

tvungen att planera sina dagar utifrån sina egna möjligheter, göra en sak i taget och ta 

pauser däremellan. Allt gick långsammare och personen blev tystare för det tog på 

krafterna att prata och göra en uppgift samtidigt. En del av människorna fick ge upp sina 

jobb, sociala relationer samt träning eftersom deras energi inte räckte till. 

I en annan studie skriven av Smith, Hale, Olson & Schneiders (2009) 

beskrev en deltagare att hon kunde acceptera sin nytillkomna klumpighet och kramper 

för det kunde hon hantera. Men fatigue är det symtom som fullständigt tog makten och 

kontrollen över hennes liv. Resten av deltagarna ansåg även fatigue som deras värsta 
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symtom att hantera och leva med. Fatigue påverkar deras jobb, karriärer och familjeliv 

eftersom de oftast inte orkar utföra en hel arbetsdag eller är för trötta för att hitta på 

aktiviteter eller åka på semester med sina barn. Detta väckte känslor som ilska, sorg, 

ångest och skuld. Deltagare i studien skriven av Moriya och Kutsumi (2010) var 

tvungna att ha blöja på sig för det blev ansträngande att ta sig till toaletten flera gånger 

om dagen. De tänkte att de kunde kissa fyra gånger i blöjan utan att behöva gå upp och 

byta.  Giovannetti et al. (2016) lyfter upp hur deltagarna beskrev fatigue med starka ord 

hur den påverkade deras vardagliga liv och relationer med närstående. En av deltagarna 

kommenterade sin diagnos och sa:  

”Mitt liv är över sedan jag upptäckte MS, jag undrar vad jag gör här?” 

(Giovannetti et al. 2016, s. 900) 

 

Fem av sex fokusgrupper i studien skriven av Coenen et al. (2011) påpekade besvär 

med energi, ork, uppmärksamhet och minnet. Likasåväl var träningskapacitet och 

synfunktioner andra kroppsfunktioner som ofta kom fram i samtalen. En av deltagarna 

från studien beskrev sina problem med energi, ork och träningskapacitet som följande: 

 

“Jag tror utmattning är en av huvudsakerna. Jag menar saker som går bra när jag inte är utmattad, som 

att gå...så fort jag är lite utmattad - till exempel när jag simmat - efteråt, jag kan knappt gå till 

duschrummet utan att någon stoppar mig och kommenterar, ‘är du redan full idag?” (Coenen et al. 2011, 

s. 302) 

 Påverkan på urin- och tarmfunktioner 

Ett vanligt återkommande tema bland personer med MS är att de behöver avbryta 

deltagande i sociala aktivitet och situationer på grund av inskränkt förmåga att 

kontroller urin- och tarmfunktioner. Det resulterar i att personer utvecklar rädsla för 

okända omgivningar och många avböjer sociala utflykter. De som deltar i aktiviteter 

upplevde rädsla över att inte kunna kontrollera sina elimineringsfunktioner och var på 

jakt efter toaletter (Dibley, Coggrave, McClurg, Woordward & Norton 2017; Browne, 

Salmon & Kegoe 2015). Det är fråga om analinkontinens som orsakar ofrivilliga 

läckage av gas, lös eller fast fekal (Dibley et al. 2017), och blåsdysfunktion som orsakar 

urinläckage och/eller gör det svårt att hålla sig (Browne, Salmon & Kegoe 2015).   

Deltagare i en studie utförd av (Dibley et al. 2017) som utforskade hur det är att leva 

med tarmdysfunktion hos individer med MS, rapporterade en rad fysiska följder. Det 

handlade om att inte veta när eller om rektum var full, ofullständig defekation och 
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långvariga toabesök. Symtom, särskilt förstoppning, kunden leda till buksmärta, 

uppblåsthet samt aptitlöshet vilket resulterade i viktminskning. 

I två studier framstår att blåsdysfunktion är en ytterligare kroppslig förändring hos 

personer med MS. Deltagarna (n = 27, n = 19) i studierna uppgav att de tappade 

fullständig kontroll över urineringsfunktionen, vilket medförde en känsla av störning 

och förlust i vardagslivet (Coenen, Rajwich, König, Kesselring & Cieza 2011; Browne, 

Salmon och Kehoe 2015). Enligt Browne et al. (2015) behövde majoriteten avbryta 

sömnen frekvent för att urinera, en enda gång för vissa var tillräckligt för att störa 

nattsömnen. Ökad trötthet och risk för fall under följande dag var en gemensam oro för 

samtliga deltagna. Deltagarna förklarade hur de plötsligt kände sig kissnödiga eller fick 

urinläckage. Det kunde hända när de handlade, körde bil samt var på ärenden. 

 

3.2 Social påverkan 

 MS inverkan på socialt umgänge 

Kognitiva besvär, som försämrat minne, uppmärksamhetsförmåga och förmågan att 

fånga upp signaler från omgivande individer gjorde förmågan att upprätthålla 

konversationer till en utmanande uppgift (Shevil, Johansson, Ytterberg, Bergström & 

Koch 2014; Browne, Salmon & Kegoe 2015). Studien av Blaney och Lowe-Strong 

(2009) nämner att fatigue påverkar personens minne och tal. Personerna upplevde att de 

kunde prata och uttrycka sig bättre under förmiddagen men framåt eftermiddagen blev 

deras tal sluddrigt och meningarna blev osammanhängande. Deltagarna sa att det lät 

som om de vore berusade. Det ledde till förnedring eftersom omgivningen runt omkring 

inte tog de på allvar. En del av deltagarna ville inte skämma ut sina familjemedlemmar 

vilket orsaka att personerna istället isolerade sig hemma. Men det fanns familjer som 

kunde se humorn och skrattade istället bort problemet vilket underlättade för personen 

med MS. 

 Isolering 

Symtom från MS påverkade även familjebilden och kunde väcka frustration hos vissa 

bekanta och familjemedlemmar. Begränsad möjlighet till deltagande i aktiviteter och 

konversationer orsakade även spänningar bland familjemedlemmar (Shevil et al 2014; 

Capelle, Visser & Vosman 2016). Green och Todd (2008) nämnde hur deltagarna i 

studien beskrev att de gick från att vara självständiga personer till att förlita sig på 
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vänner eller släktingar för all slags hjälp. När familjemedlemmar känner att de inte har 

något att erbjuda för att hjälpa drar de sig tillbaka vilket leder till social isolering för 

personerna med MS, enligt Reade et al. (2012). Isolering kan också uppstå när personer 

på grund av symtomatiska problem och hinder väljer att avstå från deltagande i 

konversationer och sociala aktiviteter (Shevil et al 2014; Green och Todd 2008; 

Browne, Salmon & Kegoe 2015). 

 Den sexuella relationen 

Enligt flera studier har det visat att ifall en människa diagnostiseras med multipel 

skleros (MS) kommer den sexuella relation att påverkas och det hade ingen betydelse 

vilket kön personen hade (Yilmaz, Gumus, Odabas, Akur & Yilmaz 2016; Lew-

Starowicz & Rola 2014; Gumus, Akpinar & Yilmaz 2013; Esmail, Huang, Lee & 

Maruska 2010; Qaderi & Merghati Khoei 2014).  

Studierna av Gumus, Akpinar och Yilmaz (2013); Qaderi och Merghati Khoei 

(2014) fokuserade på hur kvinnors sexuella relation fungerar efter dem blivit 

diagnostiserade med MS. De fysiska symtomen som framkom var nedsatt känsel i 

könsorganet och torra slemhinnor. Torra slemhinnor blev ett smärtsamt samlag och 

ledde till att kvinnan inte kunde njuta fullt ut eller att bli tillfredsställd. Besvikelsen att 

inte längre kunna uppnå en intensiv orgasm eller ingen orgasm alls var en tyngande 

faktor. Det relaterade till minskad sexlust och kvinnorna blev mindre upphetsade av sina 

män.  

Gumus, Akpinar och Yilmaz (2013) visade att kvinnor som får diagnosen MS 

drabbas ofta av en depression och det kan förvärra de sexuella problemen ytterligare 

eftersom depression kan orsaka vaginal torrhet och uteblivna orgasmer. I studien av 

Yilmaz et al. (2016) erkände kvinnorna som deltog att de skämdes för de hade svårt att 

kontrollera sin urinblåsa och för det mesta läckte det ut under ett samlag. En del av 

dessa kvinnors män var inte alls förstående och blev äcklad av dem istället. Kvinnorna 

fick problem med att känna sig attraktiva, en del kände sig inte som en kvinna längre. 

En man separerade parets sängar för han ville inte ligga bredvid sin fru längre. 

 

I en studie av Lew-Starowicz och Rola (2014) uppgav 52,9% av männen att de led av 

sexuella problem. Ett problem som 40,5% hade gemensamt var att inte få en tillräckligt 

hård erektion för att penetrera eller för att avsluta ett samlag och 26,8% rapporterade att 

deras sexlust hade försvunnit eller minskat. Anledningen till varför deras sexlust nästan 
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var helt borta var för att de inte upplevt en ordentlig orgasm på väldigt länge. En stor 

betydelse för männen var att kunna ejakulera och fullfölja ett samlag med sin partner. 

När de insåg att möjligheten hade tagits ifrån dem på grund av (MS) sjönk deras 

självförtroende och deras livskvalitet försämrades. Majoriteten av de män som deltog i 

studien hade aldrig blivit erbjuden någon behandling för deras sexuella problem, endast 

6 % hade själva diskuterat deras problem med en vårdgivare.  

 

Esmail et al. (2010) fokuserade också på hur männens sexuella relation påverkats efter 

att de blivit diagnostiserade med (MS). Bristen på energi som orsakades av fatigue 

orsakade att männen oftast inte orkade genomföra några sexuella aktiviteter med sina 

partners. Deras problematik med nedsatt känsel och erektions svårigheter fick de att inse 

att de var tvungna att hitta andra sätt för att återfå en sexuell relation med sin partner. 

Kommunikation identifierades hos alla män som det viktigaste i förhållandet samt att 

vara öppen mot sin partner. Det fanns en man i studien som bad sin fru att lämna honom 

för han ville inte vara en börda i deras förhållande men det gick frun inte med på. När 

ens fru förstod sig på sjukdomen, vad den kan innebära och vad gränserna oftast går 

underlättade det i förhållandet. Det hjälpte männen att få tillbaka sitt självförtroende för 

att reparera deras sexuella relation. Även om paren inte kunde ha ett typiskt traditionellt 

samlag hitta de andra sätt, vissa började använda sig utav sexleksaker. Det framkom att 

intimiteten och närhet som kyssar och kramar skapade ett starkare band till varandra och 

det fick en större betydelse än ett samlag. 

 

3.3 Urvalsgrupper 

Tabell 2. Urvalgruppers demografiska egenskaper 
Författare Antal deltagare Typ av MS Kön Ålder 

Bahmani et al. 18 18 RR 15 F & 3 M 34,29* 

Blaney & Lowe-strong 10 U 7 F & 3 M 45-64 

Browne, Salmon & Kehoe 19 9 RR, 7 SP, 2 PP, 1 U 11 F & 8 M 37–64 

Capelle, Visser & Vosman 10 10 RR 8 F & 2 M 27–51 

Coenen et al. 27 11 RR, 11 SP, 5 PP 19 F & 8 M 50* (28–73) 

Dibley et al. 41 15 RR, 10 SP, 1 PP, 13 U (2 RR> SP) 31 F & 9 M 53,2* 28–76 

Esmail et al. 4 U 4 M 18–60  

Fong et al. 3834 2456 RR, 880 SP, 300 PP, 198 PR  2985 & 849 M 53,27* 

Giovannetti et al. 19 18 RR, 1 SP 13 F & 6 M 36,6* (19–57) 

Green & Todd 920 306 RR, 257 SP, 164 PP, 83 B, 106 U 705 F & 215 M  50,4* F, 53* M 

Gumus, Akpinar & Yilmaz  70 U 70 F 34.34* 

Lew-Starowicz & Rola 67  25 RR, 8 SP, 30 PP, 4 U 67 M 49,9* (29–72)  

Moriya & Kutsumi 9 U 6 F & 3 M 42,3* 

Qaderi & Khoei 132 U  36,9* 

Reade et al.  107 70 RR, 10 SP, 13 PP, 14 U  78 F & 29 M 25-82 
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Shevil et al. 200 115 RR, 77 SP, 8 PP 135 F & 65 M 48,7*(22-77) 

Turpin et al.  13 11 RR, 1 SP, 1 PP 11 F & 2 M 46,23* 

Yilmaz et al.  21 U 21 F 23-51 

Akronymer: RR= Relapsing remitting MS (Primär skovvis), SP = Secondary progressive MS 

(Sekundär progressiv), PP = Primary progressive MS (Primär progressiv), B = Bening, U = Unknown = 

okänd, F=Female (kvinna), M= Male (Man) * = Medelålder. 

 

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Föreliggande studie redovisade för hur vardagen påverkades och upplevdes hos 

personer med MS. Resultatet visade att både fysiska och sociala faktorer påverkades 

mer eller mindre i förhållande till sjukdomstypen. Trots att motoriken, rörelseförmågan, 

och kontroll över olika kroppsfunktioner hade påverkats hos majoriteten av personerna, 

var den allvarligast bland personer med primär- och sekundär progressiv MS. En annan 

osynlig faktor som för en del upplevdes som den värsta följden till MS var Fatigue. 

Personerna upplevde en utmattning som inte gick bort vid sömn (vila) och resulterade i 

avbrutna projekt. Samtliga fysiska symtom var starkt relaterade till känslor som 

frustation, förlust, skuld, rädsla, ilska, sorg och ångest mm. Resultatet redovisar även 

för hur personer blir socialt isolerade från familjemedlemmar och bekanta. Sexlivet var 

inget undantag och påverkades såväl hos kvinnor som män och hade negativa följder på 

lust, njutning och sexuella relationen mellan personen med MS och sin partner. 

Urvalsgrupperna från resultatets inkluderade studier redovisas i en tabell. Data om 

deltagarnas urvalgruppernas medelålder, typ av MS och könsfördelning redovisas i 

tabell 2. Könsfördelning visade ett överväldigande överskott av kvinnliga deltagare. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 Fysisk påverkan 

Hedman (2014) belyser vikten av rörelseförmågan för hälsan och menar att människor 

bemöts av aktiviteter som kräver sofistikerade rörelser i vardagen, vilket vid försämring 

kan leda till beroendeställning, påverkad autonomi. I fem av 18 studier i föreliggande 

studie påvisade att personer med MS drabbas av funktionsnedsättningar i olika grader 

utifrån sjukdomstypen. Dessa funktionsnedsättningar inskränker personers förmåga att 

utföra vardagssysslor, som promenader, påklädning, städning, mathandling och fysiskt 

krävande aktivitet (Reade et al. 2012; Green & Todd 2008; Fong et al. 2015; Bahmani 
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et al. 2018; Giovannetti et al 2016). Erikssons (2018) omvårdnadsteori beskriver att det 

som innan en sjukdom var självklart förändras eller helt förhindras efter insjuknandet. 

Hon belyser att personers sjukdomslidande kan vara både fysiskt och psykiskt. Fysisk 

kapacitet och prestationsförmåga är enligt henne viktiga underliggande komponenter för 

den fysiska hälsan och bidrar till upplevd friskhet.  

Andra fem studier i resultatet hade fokus på hur fatigue påverkade personerna i 

vardagen. En konsensus bland studierna var att fatigue hindrade personerna från 

fullbordande av vardagliga aktiviteter (Turpin et al. 2017; Smith, Hale, Olson & 

Schneiders 2009; Moriya och Kutsumi 2010; Giovannetti et al & 2016 Coenen et al. 

2011). Detta styrker Flensner, Ek, Landtblom och Söderhamn (2008) som beskrev 

upplevd fatigue i förhållande till upplevd hälsa bland individer med MS (n = 155) och i 

en jämförande grupp av individer som valts slumpmässigt från den allmänna 

befolkningen (n = 190). Studien visade att bland majoriteten av individer med MS 

uppfattas trötthet som ett av de värsta symtomen, och är tre gånger vanligare än för 

individer i den allmänna befolkningen. Forskarna påvisade även att fatigue hos personer 

med MS indikerade lägre upplevd hälsa. Symtom är starkt korrelerade med 

självupplevd hälsa och begränsad fysiskförmåga, detta Påvisades av Eliasen et al. 

(2016) som forskade om association mellan somatiska symtom och självupplevd hälsa. 

En annan studie av Flechtner och Bottomley (2003) bekräftar de upplevelser som nämns 

i resultatet om fatigue. Studien menar att fatigue innebär en extrem mental, 

känsloladdad och fysisk uttömning av ork som inte försvinner vid vila eller sömn. Det 

kan leda till att personer inte kan delta i aktiviteter som de gjorde tidigare. Personerna 

förlorar då delar av sitt liv vilket medför känslor av ensamhet och isolering. Författaren 

till föreliggande studie vill därför poängtera vikten för sjuksköterskor att ha 

förkunskaper om fatigue och hur den kan påverka personerna. Sjuksköterskan bör förse 

både patienten och närstående med information om fatigue, hur den ter sig och att det är 

ett verkligt fenomen. Närstående bör förstå att personerna som lider av fatigue inte är 

lata och att det är en följd till diagnosen.  

I studierna av Dibley et al (2017), Browne, Salmon och Kegoe (2015) samt Coenen,et 

al. (2011) var samstämmigheten att urin- och tarmfunktioner visade sig också bli 

påverkade hos personer med MS. Problemen var bland annat att personer med MS 

tappar förmågan att kontrollera elimineringsfunktioner, får fekal- och urinläckage och 

blir förstoppade vilket medför aptitlöshet som i sin tur resulterar i viktminskning. Att 
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urin och tarmfunktioner påverkas vid MS bekräftas även av Shevil och Finalyson 

(2009). Forskarna menar att dessa symtom störde deras förmåga att utföra olika dagliga 

aktiviteter inklusive att röra sig i hemmet och samhället, självomsorg, hushållsarbete, 

matberedning och shopping. Enligt författaren till föreliggande studie är det en viktig 

roll för såväl vårdpersonal som anhöriga att underlätta vardagen för personer som 

drabbas symtom i vardagen. Alla människor enligt Erikssons teori har potentialen att 

vårda och hjälpa andra människor (Kristoffersen 2005). Gottberg (2015) som menar att 

sjuksköterskan har grundläggande roll i samband med vårdande av personer med MS tar 

upp att undervisning om medicinering (hantering av t.ex. intramuskulära sprutor), 

belysning om skov/symtom-hantering, information om när uppsök av vård är viktigt 

samt vård och stöd med vardagliga aspekter är iakttagelser som sjuksköterskor ska 

vidta. Detta är extra viktigt tycker författaren till denna studie, med hänseende till 

Willman (2014) som menar att personer kan uppnå hälsa om de får tillgång till insatser 

som kompletterar deras funktionsnedsättningar och utmaningar i vardagen.  

 Social påverkan 

Ericsson och Ericsson (2012) inklusive Almås, Stubberud & Grønseth (2011) beskriver 

kognitiv funktionsnedsättning vid neurologiska sjukdomar och förklarar att områden 

som drabbas är bland annat informationshastighet, episodiskt minne eller 

långtidsminnehämtning, komplex uppmärksamhet. Denna studie bekräftar dessa 

symtom baserat på studierna av Shevil et al. (2014); Browne, Salmon och Kegoe (2015) 

samt Blaney och Lowe-Strong (2009). Symtomen påverkade deras möjlighet till 

deltagande i konversationer, och att fånga upp signaler, liksom kroppsspråk. Enligt 

Blaney och Lowe-Strong (2009) tog inte omgivningen personerna på allvar, vilket ledde 

till förnedring. För att undvika att skämma ut närstående valde personerna att isolera sig 

hemma. Andra studier i resultatet diskuterade hur symtomen från MS leder till 

socialisolering. Begränsningarna, till följd av symtomen, minimerade möjligheten till 

deltagande i familjeaktiviteter vilket väckte frustation bland familjemedlemmar (Shevil 

et al 2014; Capelle et al. 2016; Green & Todd 2008 och Reade et al. 2012). 

Helhetsperspektivet ligger till grund för omvårdnadsarbetet med människor, förklarar 

Willman (2014) som beskriver att socialt liv och kognitiv förmåga är två bland andra 

viktiga faktorer för uppnådd hälsa. Författaren till denna studie menar att sjuksköterskor 

måste se över dessa två faktorer och koppla in övriga professionella grupper, liksom 

logopeder, för att skapa en fungerande vardag för patienterna.  



 

22 

 

 

I fem studier i resultatet framkom också att sexlivet påverkas vid MS 

oavsett kön (Yilmaz, Gumus, Odabas, Akur & Yilmaz 2016; Lew-Starowicz & Rola 

2014; Gumus, Akpinar & Yilmaz 2013; Esmail, Huang, Lee & Maruska 2010; Qaderi 

& Merghati Khoei 2014). Det handlade om minskad sexlust, smärta vid samlag, erektil 

dysfunktion samt svårigheter att uppnå orgasm. Samtliga faktorer påverkade relationen 

mellan parterna. Att inte kunna tillfredsställa sin partner medför rädsla för att bli 

avvisad menar Julia och Othmas (2011). Det är viktigt att sjuksköterskan förklarar att 

det finns vägar att tillgå för upprätthållande av sexlivet trots befintliga symtom. 

Exempelvis förklarar Kreuter et al. (2011) att för vissa personer spelar penetrationen 

ingen roll utan det som uppskattades mest var förspelet. Författaren anser att utifrån 

informationen som framkom i resultatdelen är det både fysiska och sociala utmaningar 

som personer med MS genomgår, och menar att det är därför viktigt för sjuksköterskor 

att känna till dessa problem och bidra med ändamålsenliga vårdåtgärder. Enligt svensk 

sjuksköterskeföreningen (2010) ska sjuksköterskor bidra med bland annat 

personcentrerad vård, patientundervisning, hälsofrämjande åtgärder och lindring av 

lidande. I studien skriven av Forbes, While & Taylor (2007) framstod sju olika 

behovskategorier vilka personer med MS ansåg vara essentiella hälsobehov, dessa var 

bland annat en kombination av socialt stöd, anpassad miljö, rehabiliteringsinsatser samt 

icke-professionell vård (liksom stöd av familj och närstående). 

 Urvalsgrupper 

Polit och Beck (2016) konstaterar att överförbarheten samt till övriga populationer ökar 

om en studie presenterar urvalsgruppernas demografi. Det bestyrker även 

generaliserbarheten. Resultatet visar att majoriteten av studierna utfördes i olika länder, 

se bilaga 1. Deltagaråldern i studierna presenterades antingen i medelålder eller i ett 

ålderspektrum (yngst till äldst). I resultatet syns att åldersintervallerna för samtliga 

studier var varierande. Samtliga studiers deltagarålder befann sig inom åldersintervallet 

18–77 år (Bahmani et al. 2018; Blaney & Lowe-strong 2009; Browne, Salmon & Kehoe 

2015; Capelle, Visser & Vosman 2016; Coenen et al. 2011; Dibley et al. 2017; Esmail 

et al. 2010; Fong et al. 2015; Giovannetti et al. 2016; Green & Todd 2008; Gumus, 

Akpinar & Yilmaz 2013; Lew-Starowicz & Rola 2014; Moriya & Kutsumi 2010; 

Qaderi & Khoei 2014; Reade et al. 2012; Shevil et al. 2014; Turpin et al. 2017; Yilmaz 

et al. 2016). Typ av MS angavs inte i sex studier (Blaney & Lowe-strong 2009; Esmail 

et al. 2010; Gumus, Akpinar & Yilmaz 2013; Moriya & Kutsumi 2010; Qaderi & Khoei 
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2014; Yilmaz et al. 2016). Detta är en svaghet, då det inte går att veta om resultatet från 

studierna gäller för samtliga personer med MS. 4–50 deltagare var det intervallet som 

elva studier befann sig inom (Bahmani et al. 2018; Blaney & Lowe-strong 2009; 

Browne, Salmon & Kehoe 2015; Capelle, Visser & Vosman 2016; Coenen et al. 2011; 

Dibley et al. 2017; Esmail et al. 2010; Giovannetti et al. 2016; Moriya & Kutsumi 2010; 

Qaderi & Khoei 2014; Yilmaz et al. 2016). 67–200 deltagare var det intervallet som fem 

studier befann sig inom (Qaderi & Khoei 2014; Reade et al. 2012; Shevil et al. 2014; 

Gumus, Akpinar & Yilmaz 2013; Lew-Starowicz & Rola 2014). Green & Todd (2008) 

hade 920 deltagare medan Fong et al. (2015) hade 3834. Sammantaget byggdes detta 

resultat på informationen från 5521 personer. Kvalitativa studier brukar ha lägre antal 

deltagare och djupare undersökningar enligt Polit och Beck (2016), medan kvantitativa 

har större antal för att samla konkreta data. Flera deltagare styrker evidensen för 

studierna. Enbart två studier, Esmail et al. (2010) samt Lew-Starowicz och Rola (2014), 

hade enbart manliga deltagare. I alla övriga 16 studier var kvinnor flertalsgånger fler än 

män. Detta var förväntat av författaren då MS är dubbelt så vanligt bland kvinnor än 

män enligt socialstyrelsen (2016). Om demografin hos urvalsgrupperna är spridd ökar 

överförbarheten till övriga populationer enligt Polit och Beck (2016). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att sammanställa vetenskaplig litteratur som beskriver hur det 

dagliga livet påverkas och förändras för personer med MS, valdes deskriptiv 

litteraturstudie som ansats, vilket enligt Polit och Beck (2016) är ett gynnsamt sätt att 

tillgå vid genomförande av en litteraturstudie. Det innebär att författaren kritiskt 

granskar och sammanställer överensstämmande studier på ett beskrivande sätt. 

Föreliggande studies syfte var till början att utforska inverkan på hälsa hos personer 

med MS. Ändamålsenliga artikelsökningar för detta syfte generade dock mestadels 

studier som testade reliabiliteten av olika hälsoenkäter, och inte studerade självaste 

ämnet som denna studie avsåg att studera. Studiens syfte ändras därför till något som 

genererade mer relevanta studier. Fördelen med ändringen var att författaren fick 

resultat som besvarade det tänkta syftet.  

Sökstrategi 

Fördelar och underlättande faktorer var de centrala orden (vanligtvis i mesh-termer eller 

Cinahl-headings) som hittades från de primära artikelsökningarna. Dessa ord, liksom 
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sexuality, difficulty och dysfunction, var en inspiration till övriga sökningar. Detta var 

särskilt om orden detekterades i flertalet källor. Fritextsökningen använde författaren 

också, med hänsyn till Polit och Beck (2016), som menar att fritextsökning är att söka 

på valfria termer som har en koppling till litteraturstudiens syfte och 

problemformulering. Resten av sökorden var neutrala, vilket indikerar objektivitet i 

studien. De flesta inkluderade studier i resultatdelen utfördes i flera olika länder, vilket 

kan betraktas som en styrka då det tyder på överförbarhet. Enligt Polit och Beck (2016) 

Innebär begreppet överförbarhet till vilken utsträckning studiens slutliga resultat som 

forskaren har kommit fram till, kan gälla i andra miljöer.  

 Urvalskriterier  

Inklusions- och exklusionskriterier utformades för att specificera och avgränsa 

litteratursökningen i enlighet med Polit och Beck (2016), vilket görs för att öka chansen 

att identifiera relevanta studier som svarar på litteraturstudiens syfte. Dock kan valda 

avgränsningar i denna studie medfört att relevanta referenser blivit uteslutna. Kriteriet 

att artiklar skulle vara högst tio år gamla kan ha inneburit en förlust av relevanta och 

informationsrika studier. Ett annat inklusionskriterie var att studierna skulle vara 

skrivna på engelska.  

 Urvalsprocess 

Under urvalsprocessen exkluderades 313 artiklar baserat på titelgranskningen, vilka 

författaren ansåg avvek från studiens syfte samt frågeställningen. Ytterligare 26 studier 

exkluderades efter granskningar av respektive abstrakt. En svaghet är att dessa studier 

inte blev noggrant granskade, och hade möjligen påverkat resultatet om dem hade 

inkluderats. En styrka i urvalsprocessen var att enbart studier som svarade på syftet 

valdes till föreliggande arbete. Föreliggande studie sammanställdes av en författare, 

vilket har både styrkor och svagheter. En styrka är att författaren granskade samtliga 

studier själv och hade därför noggrann koll på samtliga studier och dokumenterade 

samtliga moment steg för steg. Svagheten är dock att det kan bli ensidigt, då en 

ytterligare författares perspektiv hade påverkat såväl urvalsprocessen som hela studien.  

 

 Dataanalys 

Författaren till föreliggande studie avsåg från början vid bearbetningen av resultatdelen 

att extrahera samtliga studiers relevanta resultat, för att därefter sammanställa teman 
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utifrån konsensus. Svårighet återstod dock vid detta moment, då de flesta studier hade 

olika huvudmål och studera distinkta fenomen. Det var fåtals studier som hade samma 

fokus. Författaren anser därför att trovärdigheten samt tillförlitligheten i studieresultatet 

skulle öka om majoriteten av studierna utforskade liknande frågeställningar. Författaren 

menar att resultatet kan vara lite ensidigt eller missvisande. En ytterligare svaghet är att 

studien bearbetades av en författare, vilket kan medföra ensidighet då inget ytterligare 

perspektiv deltagit i produktionen av studien. Risk för feltolkning och 

översättningsproblem svagheter som skulle kunna påverka litteraturstudiens resultat, 

detta trots att författaren behärskar engelskan ganska bra. För att minimera risken för 

feltolkningar användes översättningsprogram på nätet, vid behov. 

 

4.4 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Kroppsliga förändringar i form av funktionsnedsättningar och minskad kontroll över 

vissa kroppsfunktioner, vilka påverkar vardagen hos personer med MS påvisades i 

föreliggande studie. Att inte kunna kontrollera urin- och tarmfunktioner, klara av mer 

krävande aktiviteter, och övriga symtom orsakar oförutsägbarhet i vardagen. På grund 

av symtomen förblir en del aktiviteter ofullbordade. Den funktionsnedsättningen som 

uppstår påverkar även det sociala livet i förhållande till familjen, närstående och 

sexlivet. Det är inte ovanligt att personer med MS blir isolerade, då de drar sig undan 

från deltagande i sociala aktiviteter. Sexlivet försämrades hos majoriteten av deltagarna 

i studierna i resultatdelen. Det handlar om bland annat smärta vid samlag och minskad 

sexlust. Som denna studie visar, är alla symtom och besvär liksom fatigue, hos personer 

med MS inte synliga. Det är risk för hälsovården att missa dessa aspekter utan 

föregående kunskaper, vilka denna studie bland annat sammanställt. Resultatet kan ge 

sjuksköterskor och andra hälsovårdspersonal en djupare förståelse av hur MS påverkar 

patienter och deras vardag, vilket behövs för att hjälpa patienter att anpassa sig till 

sjukdomen. Resultatet kan dessutom bidra till kliniska implikationer för omvårdnad 

genom att skapa ramar för utveckling av omvårdnadsprocessen, planering av 

pedagogiska sessioner om kompetens och upprättande av råd samt stödprogram, 

samtidigt som patientens vilja beaktas.  

Då det är övervägande kvinnor som har MS så är deras upplevelser och 

hanterbarhet övervägande i föreliggande studie. Det vore intressant att forska vidare på 

om män har andra sätt att uppleva och hantera sin situation i livet med MS, då 
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föreliggande studie inte har kunnat urskilja några skillnader. Författaren anser att det 

därför ligger starka skäl till vidare forskning kring symtominriktad vård. Forskning som 

syftar till att finna vägar och rehabiliteringsinsatser, för ändamålet att underlätta och 

skapa en fungerande vardag för personer med MS som lider av symtom. MS är 

vanligare bland kvinnor än män enligt socialstyrelsen (2016), vilket även bevisades av 

de inkluderande studierna, där kvinnor allt var flertals gånger fler än män. Det är av 

intresse att veta om resultaten skulle vara annorlunda om det hade varit fler män i 

studierna. Författaren ger därför förslag till fortsatt forskning hos män med MS.  

 

4.5 Slutsats 

Personer med MS upplever en mängd fysiska förändringar som ett resultat av deras 

sjukdom. Dessa förändringar, även om de kan vara milda, har en signifikant inverkan på 

hur personer med MS fungerar i sitt dagliga liv, upprätthåller önskade aktivitet och 

relation med familj och partner. Professionella, som exempelvis sjuksköterskor som 

arbetar med personer med MS behöver regelbundet ta itu med de symtomatiska 

förändringarna hos MS-patienter, samarbeta med dem och erbjuda hjälp och vård för att 

minska svårigheter och förändringar i deras dagliga liv.  
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Bahmani et al. 
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Stability of Mental Toughness, 

Sleep Disturbances, and Physical 

Activity in Patients with 

Multiple Sclerosis (MS)-A 

Longitudinal and Pilot Study 

longitudinell och 

pilotstudie/ Kvantitativ  

Antal deltagare: 19 

MS-typ: 18 RR 

Kön: 15 F & 3 M 

Ålder: 34,29* 

Enkäter T-test & Pearson 

korrelation 

Blaney et al 

 

2009, Irland 

The impact of fatigue on 

communication in multiple 

sclerosis. The insider’s 

perspective 

Deskriptiv design/ 

kvalitativ  

Antal deltagare: 10 

MS-typ: U 

Kön: 7 F & 3 M 

Ålder: 45–64 

Ett fenomenologiskt 

tillvägagångssätt användes 

i djupintervjuer 

induktiv analys 

Browne et al.   
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Bladder dysfunction and quality 

of life for people with multiple 

sclerosis 

Utforskande och induktiv 

design/kvalitativ 

Antal deltagare: 19 

MS-typ: 9 RR, 7 SP, 2 PP, 

1 U 

Kön: 11 F & 8 M 

Ålder: 37–64 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys 

Capelle et al.  

 

2016, Nederländerna 

Multiple sclerosis (MS) in the 

life cycle of the family: An 

interpretative phenomenological 

analysis of the perspective of 

persons with recently diagnosed 

MS 

Deskriptiv design/ 

kvalitativ 

Antal deltagare: 10 

MS-typ: 9 RR, 7 SP, 2 PP, 
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Functioning and disability in 
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2017, England 

‘‘It’s just horrible’’: a qualitative 

study of patients’ and carers’ 

experiences of bowel 

dysfunction in multiple sclerosis 

Utforskande design/ 

Kvalitativ 
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MS-typ: 15 RR, 10 SP, 1 
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Tematisk analys 
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Ålder: 53,2* 28–76 

Esmail et al. 
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Couple´s Experiences When 

Men are Diagnosed with 

Multiple Sclerosis in the Context 
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Kvalitativ 
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intervjuer 
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Fong et al. 
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functioning 
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Yilmaz 

 

2013, Turkiet 

Effects of Multiple Sclerosis on 

Female Sexuality: A Controlled 
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En kontrollerad studie Antal deltagare: 70 MS 
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Kön: 70 F 

Ålder: 34.34* 

Enkäter t-test, chi-kvadratanalys, 

Spearmans 

korrelationsanalys och 

Mann-Whitney U-test 

Lew-Starowicz & 

Rola 

 

2014, Polen 

Sexual Dysfunction and Sexual 

Quality of Life in Men with 

Multiple Sclerosis 

Design anges inte/ 

kvantitativ 

Antal deltagare: 67 

MS-typ: 25 RR, 8 SP, 30 

PP, 4 U 

Kön: 67 M 

Ålder: 49,9* (29–72) 

Intervjuer, enkäter och 

neurologisk bedömning 

Studentens t-test, anova, 

Tukey-post, hoc-test, 

Mann-Whitney U-test och 

Kruskal-Wallis-testet, 

Dunn posthoc-test och 

linjär regressionsmodell 

samt EDSS 

Moriya & Kutsumi 

 

2010, Japan 

Fatigue in japanese people with 

multiple sclerosis 

Utforskande och 

deskriptiv/ Kvalitativ 

Antal deltagare: 9 

MS-typ: U 

Kön: 6 F & 3 M 

Ålder: 42,3* 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys 
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Qaderi & Khoei 

 

2014, Iran 

Sexual Problems and Quality of 

Life in Women with Multiple 

Sclerosis 

Korrelationsbeskrivande & 

tvärsnittsstudie/ kvantitativ 

Antal deltagare: 132 

MS-typ: U 

Kön: U 

Ålder: 36,9* 

Enkäter Pearsons 

korrelationskoefficienter 

Reade et al. 

 

2010, USA 

What would you say? 

Expressing the difficulties of 

living with multiple sclerosis 

blandad metoddesign/ 

Kvantitativ och kvalitativ 

Antal deltagare: 107 

MS-typ: 70 RR, 10 SP, 13 

PP, 14 U 

Kön: 78 F & 29 M 

Ålder: 25–82 

Enkäter/fokusgrupper 

 

Tematisk analys(induktiv 

analys), envägs 

mellangruppsanalys och 

innehållsanalys 

Shevil et al. 

 

2014, Sverige 

How are cognitive impairment, 

fatigue and signsof depression 

related to participation in daily 

lifeamong persons with multiple 

sclerosis? 

Tvärsnitt, observationell, 

prospektiv design/  

Kvantitativ och kvalitativ 

Antal deltagare: 200 

MS-typ: 115 RR, 77 SP, 8 

PP 

Kön: 135 F & 65 M 

Ålder: 48,7*(22–77) 

Enkäter (skattningsskalor) 

och strukturerade intervjuer 

Väganalys/ statistisk 

analys (IBM, SPSS, 

AMOS) 

Turpin et al. 

 

2017, USA & 

Australien 

Understanding and living with 

multiple sclerosis fatigue 

Deskriptiv med 

fenomenologiska 

övertoner/ kvalitativ 

Antal deltagare: 13 

MS-typ: 11 RR, 1 SP, 1 PP 

Kön: 11 F & 2 M 

Ålder: 46,23* 

halvstrukturerade intervjuer Tematisk analys 

Yilmaz et al. 

 

2016, Turkiet 

Sexual Life of Women with 

Multiple Sclerosis: A Qualitative 

Study 

Deskriptiv/ Kvalitativ  Antal deltagare: 21 

MS-typ: U 

Kön: 21 F 

Ålder: 23–51 

halvstrukturerade 

frågeformulär med 

djupintervjuer 

Tematisk analys 
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Bilaga 2 

Tabell 4 

Författare Syfte Resultat 

Bahmani et al. 

 

2018, Iran 

Att undersöka förändringar i PA, mental seghet (MT) 

som en proxy för psykologisk funktion och 

sömnstörningar över en 2-årig period efter 

sjukdomsutbrott 

Två år efter MS-start hade patienterna lägre nivåer av kraftig PA, men inga 

statistiskt signifikanta förändringar i måttlig PA observerades. Vidare minskade 

gångtiden och stilleståndstiden minskade. Patienter med sömnstörningar vid 

sjukdomsutbrott rapporterade också dålig sömn 2 år senare. MT-poängen var 

stabila över tiden. EDSS-värden försämrades, men förändring i EDSS var inte 

associerad med PA, MT eller sömn. 

Blaney et al 

 

2009, Irland 

Syftet med denna studie var att undersöka förhållandet 

mellan utmattning och kommunikation hos personer med 

MS. 

Fatigue påverkade personens minne och tal. Personerna upplevde att de kunde prata 

och uttrycka sig bättre under förmiddagen men framåt eftermiddagen blev deras tal 

sluddrigt och meningarna blev osammanhängande. Deltagarna sa att det lät som om 

de vore berusade. Det ledde till förnedring eftersom omgivningen runt omkring inte 

tog de på allvar. 

Browne et al.   

 

2015, 

Syftet var att utforska hur djupt blåsdysfunktionen stör 

livskvaliteten för personer med MS. 

Ett vanligt återkommande tema bland personer med MS är att de behöver avbryta 

deltagande i sociala aktivitet och situationer på grund av inskränkt förmåga att 

kontroller urin- och tarmfunktioner. Det resulterar i att personer utvecklar rädsla för 

okända omgivningar och många avböjer sociala utflykter. De som deltar i 

aktiviteter upplevde rädsla över att inte kunna kontrollera sina 

elimineringsfunktioner och var på jakt efter toaletter 

Capelle et al.  

 

2016, Nederländerna 

Syftet var att utforska hur människor som nyligen 

diagnostiserats med Multipel skleros (MS) upplever sin 

sjukdom inom familjen. 

Symtom från MS påverkade familjebilden och kunde väcka frustration hos vissa 

bekanta och familjemedlemmar. Begränsad möjlighet till deltagande i aktiviteter 

och konversationer orsakade även spänningar bland familjemedlemmar. 

Coenen et al. 

 

2011, Tyskland 

Syftet var att beskriva områdena funktions- och 

funktionshinder och 

relevanta kontextuella faktorer i MS från 

patientperspektivet. 

Blåsdysfunktion är en kroppslig förändring hos personer med MS. Deltagarna 

tappade kontroll över urineringsfunktionen, vilket medförde en känsla av störning 

och förlust i vardagslivet. De påpekade även besvär med energi, ork, 

uppmärksamhet och minnet. 

Dibley et al. 

 

2017, England 

Studiens syfte var att försöka förstå "hur det är" att leva 

med tarmdysfunktion och den inverkan detta har på 

människor med MS och vårdgivare. 

Personer med MS behövde avbryta deltagandet i sociala aktiviteter på grund av 

inskränkt förmåga att kontroller urin- och tarmfunktioner. Det resulterade i att 

personerna utvecklade rädsla för okända omgivningar och många avböjde sociala 

utflykter. 

Esmail et al. 

 

2010, Kanada 

Förstå effekterna av MS på pars sexuella relationer när 

partnern var diagnostiserad med MS under relationen. 

Männen orkade inte genomföra några sexuella aktiviteter. Deras problematik med 

nedsatt känsel och erektions svårigheter fick de att inse att de var tvungna att hitta 

andra sätt för att återfå en sexuell relation med sin partner. Kommunikation 
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identifierades hos alla män som det viktigaste i förhållandet. Det framkom att 

intimiteten och närhet som kyssar och kramar skapade ett starkare band till 

varandra 

Fong et al. 

 

2015 USA 

Syftet med denna studie var att avgöra om särskiljande 

och meningsfulla hemfunktionsprofiler kunde 

identifieras bland vuxna med MS baserat på Home 

Functioning Scale-poäng. 

Resultatet visade ett mönster mellan karaktären samt varaktigheten av sjukdomen. 

Personer med Primär skovvis MS dominerade grupp 1 och 2 där individer upplevde 

milda (grupp 1) eller måttliga (grupp 2) svårigheter med att genomföra de 

ovanstående dagliga aktiviteterna. Grupp 3 dominerades av personer med Sekundär 

progressiv MS som var mest påverkade av sjukdomen och hade i stort sett svårt 

med samtliga aktiviteter. 

Giovannetti et al. 

 

2016, Italy 

Studien syftar till att utforska sjukdomsupplevelsen hos 

personer med svårigheter i anpassning till MS, 

uppmärksamma både sjukdomsrepresentation och 

skiftande perspektiv 

Funktionsnedsättningen som uppstår vid MS förknippades med tankar om 

rullstolar. Flera deltagare informerar om hur de är rädda för rullstolen samt att de 

eventuellt kommer hamna i en. 

 

Green & Todd 

 

2008, Storbritannien 

Att undersöka förhållandet mellan den sociala och 

ekonomiska påverkan av multipel skleros (MS) och 

nivåer av MS-relaterat funktionshinder hos hushållen på 

följande områden: hushållskomposition, bostad 

modifiering, sysselsättning, levnadsstandard, barn, 

intima och nära relationer och socialt liv 

En hög grad av funktionsnedsättning och beroendeställning kom efter insjuknande 

av MS. Hushållssysslor, trappgång, påklädning (utan stöd) och vandring (i minst 10 

min) var fyra vardagliga aktiviteter som undersöktes i studien. Över tre fjärdedelar 

av deltagarna (n = 920) rapporterade svårigheter med minst en av de fyra 

aktiviteten, medan en tredjedel uppgav att de hade svårigheter med samtliga fyra 

aktivitet.  

 

Gumus, Akpinar & 

Yilmaz 

 

2013, Turkiet 

Undersöka effekterna av multipel skleros (MS) på 

kvinnlig sexualitet 

De fysiska symtomen som framkom var nedsatt känsel i könsorganet och torra 

slemhinnor. Kvinnor som får diagnosen MS drabbas ofta av en depression och det 

kan förvärra de sexuella problemen ytterligare eftersom depression kan orsaka 

vaginal torrhet och uteblivna orgasmer 

Lew-Starowicz & Rola 

 

2014, Polen 

Bedöma förekomsten av SD, deras förhållande till 

demografiska faktorer och Sexuell livskvalitet hos män 

med multipel skleros (MS). 

 

52,9% av männen led av sexuella problem. Ett problem som 40,5% hade 

gemensamt var att inte få en tillräckligt hård erektion för att penetrera eller för att 

avsluta ett samlag och 26,8% rapporterade att deras sexlust hade försvunnit eller 

minskat. Anledningen till varför deras sexlust nästan var helt borta var för att de 

inte upplevt en ordentlig orgasm på väldigt länge. 

Moriya & Kutsumi 

 

2010, Japan 

Syftet med denna studie var att erhålla beskrivningar av 

erfarenheterna av fatiguet hos personer med multipel 

skleros, inklusive erfarenheter relaterade till deras 

relationer och sociala liv. 

Deltagare i var tvungna att ha blöja på sig för det blev ansträngande att ta sig till 

toaletten flera gånger om dagen. De tänkte att de kunde kissa fyra gånger i blöjan 

utan att behöva gå upp och byta.   

Qaderi & Khoei 

 

2014, Iran 

Undersöka förhållandet mellan sexuella problem och 

livskvalitets abonnenter hos kvinnor med multipel 

skleros. 

De fysiska symtomen som framkom var nedsatt känsel i könsorganet och torra 

slemhinnor. Besvikelsen att inte längre kunna uppnå en intensiv orgasm eller ingen 

orgasm alls var en tyngande faktor. Det relaterade till minskad sexlust och 
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kvinnorna blev mindre upphetsade av sina män 

Reade et al. 

 

2010, USA 

Syftet med denna studie var att förstå hur 

individer med MS uttrycker sina känslomässiga 

svårigheter inom ramen för familjeförhållandet och 

vilka faktorer som har störst inverkan på att kunna 

avslöja emotionella svårigheter för familjemedlemmarna 

När familjemedlemmarna kände att de inte hade något mer att erbjuda för att hjälpa 

till drog de sig tillbaka vilket ledde till social isolering för personer med MS. 

Shevil et al. 

 

2014, Sverige 

Syftet med denna studie var att beskriva förhållandet 

mellan kognitiv nedsättning, fysiskt funktionshinder och 

tecken på depression och deltagande i det dagliga livet 

bland personer med MS 

Kognitiv försämring var förknippad med begränsat deltagande i hushålls-, fritids- 

och utomhusdomäner. Begränsningar i fritids- och utomhusaktiviteter, men inte 

inhemska aktiviteter, var relaterade till tecken på depression. Kognitiv försämring 

var förenad med utbildningsnivån och nivån på fysisk funktionsnedsättning 

 

Turpin et al. 

 

2017, USA & Australien 

Syftet var att utforska hur individer upplevde 

multipel skleros (MS) trötthet och hyses för det i 

deras dagliga liv. 

De upplevde orkeslöshet och blev tvungna att be andra om hjälp för att kunna 

slutföra deras hushållssysslor. Genom att fråga andra om hjälp med saker som 

personen en gång klarat av innan sjukdomen, reducerades deras självständighet. Att 

kunna multi-taska, vara aktiv och oförutsägbar var inget alternativ längre för 

personer som drabbats av fatigue. 

Yilmaz et al. 

 

2016, Turkiet 

Att definiera tankar, känslor, upplevelser och 

uppfattningar av kvinnor med multipel skleros (MS) och 

för att bestämma sexuella, fysiska och emotionella 

effekter av MS på patienter. 

De fysiska symtomen som framkom var nedsatt känsel i könsorganet och torra 

slemhinnor. Torra slemhinnor blev ett smärtsamt samlag och ledde till att kvinnan 

inte kunde njuta fullt ut eller att bli tillfredsställd. Kvinnorna skämdes för de hade 

svårt att kontrollera sin urinblåsa för det läckte ut urin under samlaget. De fick 

problem med att känna sig attraktiva, en del kände sig inte som en kvinna längre. 

 

 

 

 

 


