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Sammanfattning 

Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom i det centrala nervsystemet. 

Unga vuxna och personer i arbetsdriftig ålder drabbas främst av MS och i Sverige är det 

sedan 1998 omkring 16 400 personer som fått diagnosen.  

Sjukdomen utgör en stor påfrestning på psykiskt, fysiskt och psykosociala aspekter, i 

och med att förmågan att röra sig bryts ner och till slut invalidiserar personen. Det är 

därför av stor vikt att ge dessa personer fungerande strategier så att de kan hantera sin 

nya livssituation.  

Syfte: Att beskriva hur personer med MS anpassar sig och hanterar sin livssituation. 

Metod: En litteraturstudie som baseras på 12 vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Huvudresultatet har visat att personer som lever med MS har behovet av olika 

strategier och verktyg för att kunna hantera sin livssituation och dess anpassning. 

Beskedet av att få diagnosen MS innebär en känslomässig berg-och-dalbana för 

individerna. Nedsatt rörelseförmåga, försämrad självkänsla samt negativ inverkan på 

arbete och relationer är något som förekom hos dessa personer. 

Slutsats: Att diagnostiseras med MS har visat ge inverkan på personens livssituation 

avseende psykiskt, fysiskt och utifrån psykosociala aspekter och hur de anpassar sig och 

hanterar situationen. Det finns ett ökat behov av kunskap och förståelse hos 

sjuksköterskan vid hantering och bemötande hos personer med MS. Detta behövs för att 

kunna främja personens välmående och för att förbättra dennes livssituation. 

 

Nyckelord: Multipel skleros, livssituation, hantering, anpassning 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: Multiple sclerosis (MS) is a chronic central nervous system disease. 

Young adults and working people are mainly affected by MS, and since 1998, about 

16,400 people have been diagnosed in Sweden. The disease constitutes a major strain on 

mental, physical and psychosocial aspects, as the ability to move is broken down and 

ultimately disqualifies the person. It is therefore of great importance to give these 

people effective strategies, so that they can handle their new life situation. 

Purpose: To describe how people with MS adapt and manage their life situation. 

Method: A literature study based on 12 scientific articles.  

Result: The main result has shown that people living with MS need different strategies 

and tools to manage their life situation and its adaptation. The announcement of the 

diagnosis of MS has been shown to provide an emotional roller coaster for the 

individuals. Reduced mobility, impaired self-esteem and negative impact on work and 

relationships is something that occurs in these people. 

Conclusions: Diagnosing with MS has shown an impact on the human life situation 

regarding psychological, physical and psychosocial aspects and how they adapt and 

manage the situation. There is a need for knowledge and understanding of the nurse 

when it comes to managing and treatment in people with MS. This is needed to promote 

people's well-being and to improve their life situation. 

Keywords: Multiple sclerosis, life situation, coping, adaptation 
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1 Introduktion 
1.1 Multipel skleros 
Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom där nedbrytning och skador har skett på 

myelinet och på de axon som finns i det centrala nervsystemet (CNS) (Ericson & 

Ericson, 2012). Sedan 1998 har ca 16 400 personer i Sverige diagnostiserats med 

sjukdomen (Svenska Neuroregistret, 2018). MS drabbar främst personer i arbetsdriftig 

ålder och unga vuxna. Symtomen vid MS varierar från person till person, beroende på 

vilka delar av CNS som påverkas. De symtom som kan förekomma är; nedsatt balans 

och koordinationsförmåga, muskelkramper, värk, orkeslöshet, nedsatt tarm och 

blåsfunktion samt nedsatt sexualfunktion (Ericson & Ericson, 2012). 

Personer med MS löper därför hög risk för en förändrad livssituation, detta kan vara 

orsakat av att deras sociala stöd är begränsat. Det har visat sig att genom en ökad 

kommunikation och erfarenhetsutbyte har dessa personer ökat chansen till ett bättre 

välmående (Rommer et al., 2017). Att leva med en sjukdom som det inte finns något 

botemedel för, utgör en påfrestning på de mentala men även på det fysiska planet för 

personen. Sjukdomsförloppet går inte att kontrollera på något vis och personerna måste 

lära sig att leva tillsammans med sin sjukdom, under tiden som förmågan att röra sig 

bryts ner och invalidiserar personen. Med en ökad funktionsnedsättning medföljer 

förändringar utav livsplaner och med dessa förändringar finns risken att drabbas av 

psykisk och psykosocial påverkan när det kommer till arbete och relationer (Al-

Sharman et al., 2018). Eftersom MS är en kronisk sjukdom behöver dessa personer 

utveckla genomförbara strategier som kan hjälpa dem att hantera sin sjukdom livet ut. 

Dessa strategier kan underlätta utifrån flera perspektiv som miljömässiga-, ekonomiska- 

och sociala aspekter, men även de biologiska och kognitiva faktorer som annars kan 

leda till ångest, stress och nedstämdhet (Milanlioglu et al., 2014; Broersma et al. 2018). 

Broersma et al. (2018) beskriver att olika strategier och behandlingsmetoder kan variera 

beroende på var i sjukdomsförloppet som personen befinner sig i, oavsett om det är i 

början eller i slutet av sjukdomen. Om personen har högre grad av psykiska och fysiska 

begränsningar kan det leda till att personen upplever att de har sämre livskvalité. 

 

1.2 Välbefinnande  
Hälsa och välbefinnande går hand i hand med varandra, där både inre och yttre resurser 

spelar roll. De inre resurserna utgör grunden för hur vardagen kan hanteras. Personens 

förmåga och medvetenhet av sina resurser är avgörande för att få en fungerande vardag. 

Detta i sin tur kan stärka upplevelsen av personens välbefinnande. Trots sjukdom eller 
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funktionsnedsättning så som vid MS, kan dennes hälsa anses som god. Upplevelser av 

hälsa och välbefinnande kan därför variera från person till person (Elgán & Fridlund, 

2014). 

 

1.3 Livssituation  
Begreppet livssituation har ofta olika betydelse beroende på vad som inkluderas i detta. 

Vissa anser att de är både hur människor lever men också hur de hanterar och tar emot 

det. Saknad av mening och innehåll kan inträffa i livet, vilket kan uppstå vid sjukdomen 

MS. Hälsa i sin tur har då ingen betydelse och då finns inte heller en hållbar 

livssituation för denna person. Men via olika resurser och upplevelser kan personen få 

förmåga till att bearbeta sin livssituation och på så vis ökar mening och innehållet i 

livet, vilket i sin tur främjar hälsan för den drabbade. Att personen själv bestämmer hur 

hon står i relation till sin egen situation (Willman, 2014). 

 

1.4 Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskans roll handlar om att ge patientcentrerad omvårdnad till de personer som 

drabbats av MS. Detta innebär att sätta upp mål som anpassas efter individen och dess 

funktion. För att målen ska kunna verkställas behövs ett samarbete mellan de olika 

vårdinstanser som är berörda. Detta ligger på sjuksköterskans ansvar att se till så det 

fungerar och att god omvårdnad som möjligt kan genomföras (Langius-Eklöf & 

Sundberg, 2014). Från ett patientperspektiv är det viktigt att personer med MS enkelt 

kan ta kontakt med en sjuksköterska. Sjuksköterskan ska ha både erfarenhet och 

kunskap av sjukdomen samt om vilket omvårdnadsbehov som behövs för varje enskild 

individ. Omvårdnadsansvaret ligger till största del hos sjuksköterskan, vilket innebär att 

han eller hon står för att planering och verkställande samt utvärdering av arbetet. Detta 

kan ske enskilt eller tillsammans i team med läkare, undersköterska och anhöriga, där 

fokus ligger i patientens intresse. 

Detta kan lägga grunden för ett långt och gott omhändertagande för personer med MS 

och inger en trygghet i deras vardag (Socialstyrelsen, 2016). Om sjuksköterskan har en 

ökad medvetenhet kring sjukdomen MS och om sjuksköterskorna kan ge ett emotionellt 

stöd, kan detta hjälpa personernas hälsa och främja deras välmående samt ge en 

funktionell självständighet. Detta genom att planera och forma en modell som passar 

dessa personer. Denna modell kan hjälpa sjuksköterskan att ge en vård som är anpassad 

efter patientens behov, vilket kommer vara den bästa tänkbara vården för dessa 

personer. Det kommer även i sin tur att kunna öka personernas livssituation till det 
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bättre (Gafari et al., 2017). 

 

1.5 Känsla av sammanhang  
Den salutogena modellen KASAM står för känsla av sammanhang och har utvecklats 

av Antonovsky. Modellens fokus är att försöka hålla personen frisk och är uppbyggt på 

de tre delarna, hur begripligt, meningsfull och hanterbar en situation är (Hourzad et al., 

2018; Antonovsky 2005). Begriplighet innebär att få förståelse över en situation. 

Meningsfullhet innebär hur betydelsefull en situation är, vilket kan ses som en utmaning 

som ska välkomnas i stället för att ses som en börda. Hanterbarhet avser hur pass 

mycket kontroll och resurser personen har, både som enskild individ men även i 

förhållande till andra relationer. En hög känsla av hanterbarhet ger en minskad risk för 

känslan av att vara ett offer och en minskad känsla av orättvis behandling i en situation 

(Antonovsky 2005).   

Dessa tre delar bildar tillsammans helheten i den modell som också benämns med 

förkortningen KASAM och som då lägger fokus på hälsan (Langius-Eklöf & Sundberg 

2014). Denna modell kan ses som en process, där den enskilde individen får lärdom 

över att se sambandet mellan det de vill åstadkomma och arbetet som krävs för att 

uppnå det (Hourzad et al., 2018).  Langius-Eklöf och Sundberg (2014) beskriver även 

att meningsfullheten är den allra viktigaste av de tre begreppen. Vid hög KASAM har 

den enskilde individen därför både förståelse och de resurser som krävs för att kunna 

hantera olika situationer. Att ta fram de verktyg som behövs för just den enskilda 

händelsen. Att känna meningsfullhet gör det sedan möjligt att förstå och därefter kunna 

hantera en situation.  

En bra KASAM ökar då således även patienters förmåga till god egenvård som behövs 

vid diagnostisering av MS. Det innebär inte att personerna med MS i fråga har mindre 

behov av vård utan främst att personerna själva har kunskap om sin sjukdom och då 

således uttrycker sitt behov av vård tydligare. Med hjälp av KASAM kan personer med 

MS lättare få insikt och förståelse av sin sjukdom och dess hantering samt anpassning 

till det vardagliga livet.  

 

1.6 Problemformulering  
MS är en kronisk sjukdom som påverkar personen både psykisk, fysiskt och 

psykosocialt. Detta leder till vissa begränsningar som kan förekomma i vardagen. 

Därför behövs genomförbara strategier som kan användas livet ut om personen ska få en 

någorlunda bra livssituation. Vikten av god vård kan främja patienten och dess psykiska 
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välmående, detta eftersom att psykisk ohälsa är en stor del av sjukdomen. Fysiska 

nedsättningar som balans och koordination, samt symtom som smärta, kraftlöshet, 

nedsatt blåsfunktion och även den nedsatta funktionen vid samlag leder till psykisk 

påfrestning. MS har ofta visat sig leda till fler följdsjukdomar som psykisk ohälsa, 

relaterat till de fysiska nedsättningarna. Sådana följdsjukdomar kan vara ångest och 

depression. Vidare kan personerna påverkas psykosocialt när det kommer till arbete och 

relationer. Sjuksköterskans ansvar är att tillgodose information och omvårdnadsbehov 

till personen. Att teamarbete och patientcentrerad vård anpassas till den specifika 

situationen och enskilda individen. Att få insikt i vad det medför för personer med MS 

och vilken inverkan det ger på välmående, fysisk rörlighet och social anpassning. Att få 

kunskap om planering och anpassning för personer med MS kan ge en ökad insikt och 

förståelse till en hanterbar livssituation.  

Därför är detta av vikt att belysa för både sjuksköterskor, patienter och övrig 

omvårdnadspersonal för att omvårdnaden ska bli den bästa möjliga redan vid 

diagnosticeringen. Enligt studiens författare finns det brist på forskning inom vissa 

områden vid MS, därför avser författarna att belysa hur livssituationen ser ut för de 

personerna med MS och hur de anpassar sig och hanterar den.  

 

1.7 Syfte 
Att beskriva hur personer med MS anpassar sig och hanterar sin livssituation. 

 

1.8 Frågeställning 
Hur kan personer med MS anpassa och hantera sin livssituation?  

 

2 Metod 
2.1 Design 
Denna studie har genomförts som en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Sökstrategi  
Till detta arbete har inklusion av möjliga artiklar genomförts med sökningar via 

databaserna PubMed och CINAHL, se tabell 1. Översikt för litteratursökning. 

Sökningarna begränsades med fem år, 2013–2018, respektive 1 års tidsintervall år 2018. 

Detta för att få fram den mest aktuella forskningen inom området.  

I PubMed begränsades sökningarna med engelska, vuxen 19+ år och full text. De 

sökord som använts på PubMed är: “Multiple sclerosis”, “Life style”, “Adaptation, 

Psychological” och “Activities of Daily Living”. Vid sökning av orden används 

termerna MeSh och booleanska söktermen “AND”.  
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Begränsningarna i CINAHL var: Peer review och engelska. Det har även sökts med 

Cinahl headings och sökorden som använts är: “Multiple sclerosis”, "Life Experiences" 

och “Coping”. 

 

Tabell 1. Översikt för litteratursökning 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 
Sökord Antal 

träffar 
Tänkbara 

artiklar 
Valda 

artiklar 
PubMed År: 2013–2018, 

engelska, Vuxen 

19+ år. 
2019-01-23 

"Multiple Sclerosis"[Mesh] 

AND "Life Style"[Mesh] 
53 3 1 

PubMed År: 2013–2018, 
engelska 
2019-01-23 

”Multiple 
Sclerosis"[Mesh] AND 

"Adaptation, 

Psychological" [Mesh] 

101 14 5 

PubMed År. 2018, engelska, 

fulltext 2019-03-12 
”Multiple Sclerosis"[Mesh] 

AND ”Activites of Daily 

Living” [Mesh] 

29 3 1 

CINAHL År: 2013–2018, peer 

rewied, engelska 
2019-01-23 

(MH "Multiple Sclerosis") 

AND 
(MH "Coping")  

64 1 1 

CINAHL År: 2013–2018, peer 
review, engelska 
2018-01-23 

(MH "Life Experiences") 
AND 
(MH "Multiple Sclerosis") 

23 5 4 

Totalt 
  

270 26 12 

 

2.3 Urvalskriterier 
Enbart vetenskapliga artiklar som är empiristiska har valts ut, samt de artiklar som är 

väsentliga och kan svara till studiens syfte och frågeställning. Inklusionskriterna för 

denna studie var personer med MS och deras anpassning och hantering av livssituation. 

Artiklarna består av både kvantitativ och kvalitativ ansats, detta för att få ett bredare 

resultat. Exklusionskriterier är de artiklar som inte svarar på studiens syfte, samt de 

artiklar som fokuserar på familj, anhörig eller vårdpersonalens syn på patientens 

livssituation. Artiklar som är litteraturstudier har uteslutits. 

 

2.4 Urvalsprocess 
Både kvantitativa och kvalitativa artiklar har använts i denna litteraturstudie som har 

anknytning till personer med MS och deras anpassning och hantering av sin 

livssituation. Ett gemensamt beslut har fattats om de granskade artiklarna ska inkluderas 

eller inte, beroende på om artikeln har svarat på studiens syfte, frågeställning och 

inklusionskriterier. Även IMRAD (introduktion, metod, resultat, analys och diskussion) 

användes vid sortering och bedömning av artiklarna. Oriokot et al., (2011) anser att 

IMRAD är en dominerande struktur att förhålla sig till vid utförandet av studier. Det 

totala antalet sökträffar vid databassökningen gav 270 artiklar. Varav 184 inte 
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motsvarade studiens inklusionskriterier eller syfte, detta gjordes med hjälp av 

granskning av titel i första hand på artiklarna. Vidare granskades abstrakt på 86 artiklar, 

där 60 exkluderades eftersom att abstrakten inte svarade på frågeställningen. Antal lästa 

artiklar i fulltext var 26, varav 14 exkluderades efter den genomgången. Det som 

återstod var 12 valda artiklar, sex med kvalitativ ansats och sex med kvantitativ ansats. 

Se figur 1. Förtydligande av urvalsprocessen över valda artiklar i ett flödesschema. Med 

hjälp av granskningsmallar har artiklar som inte passade studiens syfte exkluderats, 

samt att de inte uppnått en god kvalité på grund av att metoden varit otydlig och/eller 

svårhanterlig (Se bilaga 2).  

 

 
Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen av valda artiklar 

 

2.5 Dataanalys  
Till examensarbetet har 12 vetenskapliga artiklar granskats och valts ut enligt Polit och 

Becks (2012) granskningsmodell. Denna granskningsmodell har använts för att få fram 

specifika kategorier och underkategorier i resultatsammanställningen. 
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Båda författarna har upprepade gånger läst alla artiklar, då det enligt Polit och Beck 

(2012) ger ett säkrare resultat vid upprepad läsning. Författarna har även använts sig av 

färgkodningsschema. Enligt Polit och Beck (2012) anses kodning vara ett bra verktyg 

för att få fram specifika kategorier, detta för att kunna skapa underkategorier utifrån de 

valda artiklarna. 

Artiklarnas resultat har varit en stor del i hur kategoriseringen har framkommit i arbetet. 

Artiklarna till resultatet redovisas i Tabell 2, Redovisning av artiklar, se Bilaga 1. 

Sammanfattningen av artiklarnas syfte och resultat kan ses i tabell 3, Bilaga 1. De 

aktuella artiklarna resulterade i en huvudkategori: Personer som diagnostiserats med 

MS och deras anpassning och hantering av sjukdomen. Därefter skapades tre 

underkategorier för att få fram resultatet: Hantering av det psykiska välmåendet, 

Anpassning och hantering av kroppens fysiska förändringar, Anpassning och hantering 

utifrån Psykosociala aspekter.  

Arbetets resultatartiklar har sammanställts i en tabell som har sorteras enligt relevans på 

artiklarnas författare, syfte, ansats, slutsats/resultat samt styrkor och svagheter, se tabell 

2. Redovisning av artiklar, bilaga 1. Enligt Aveyard (2014) får arbetet en tydlig översikt 

och resultat om arbetets metoddel är uppbyggd och strukturerad med hjälp av en tabell. 

 

2.6 Etiska överväganden 
Vid litteraturstudier behövs inget etiskt godkännande (Polit & Beck 2012). Detta för att 

de artiklar som hittats via sökningarna är opartisk granskade och författarna har varit 

neutrala under forskningens gång i deras artiklar. I arbetet har plagiat inte förekommit 

och författarna har varit neutrala, kritiskt granskat och hänvisat till forskningen som de 

valda artiklarna har kommit fram till. Feltolkning eller förfalskning av artiklarna har 

inte förekommit (Polit & Beck 2012). 

 

3 Resultat 
Resultatet grundar sig på 12 vetenskapliga artiklar som presenteras i löpande text samt i 

en tabell, se tabell 2. redovisning av artiklarna. Samt tabell 3. sammanfattning av 

artiklarnas syfte och resultat. Redovisning av resultat samt svar på frågeställning 

resulterade i en huvudkategori Personer som diagnostiserats med MS och deras 

anpassning och hantering av sjukdomen. Sedan delades resultatet in ytterligare i tre 

underkategorier hantering av det psykiska välmående, anpassning och hantering av 

kroppens fysiska förändringar samt anpassning och hantering utifrån psykosociala 

aspekter. Se figur 2. Översikt av resultatets kategorier.  
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Figur 2. Översikt av resultatets kategorier 

 

3.1 Personer som diagnostiserats med MS och deras anpassning och 

hantering av sjukdomen 

3.1.1 Hantering av det psykiska välmåendet 

När en person har fått besked om en kronisk sjukdom som MS, förändras individens 

psykiska välbefinnande, vilket är en naturlig reaktion på situationen. När brist på 

kontroll över kroppens rörelseförmåga inträffar och när hanteringen av sin livssituation 

och framtidsplaner förändras, kan det vara en av orsakerna som leder till existentiell 

ångest. En känsla av skam över situationen och i livet generellt, har lett till att vissa 

försöker fly ifrån sina tankar och känslor kring situationen (Wenneberg & Isaksson, 

2014; Giovannetti et al., 2017). Wenneberg och Isaksson (2014) beskriver att en 

begränsad känsla av livskvalité hos personer med MS ofta förekommer. Att försöka 

hitta positiva tankar och känslor för att kunna hantera situationen bättre är svårt för de 

flesta som lever med sjukdomen. Ett citat ur Giovannetti et al. (2017, s. 901) “I’m 

fighting a battle, I’m winning at the moment, but I’m not sure for how long!”, visar att 

personer med MS ofta kan leva med en osäkerhet inför framtiden. Vilket i det långa 

loppet kan ge en påverkan på det psykiska välmåendet.  

 

Enligt Grech et al. (2018) finns det möjlighet till att kunna skatta en lägre nivå av 

depressiva symtom hos personer med MS. Detta genom att tillämpa acceptans, aktivitet, 

planering, återhållsamhet och sociala stödstrategier. En hanteringsstrategi som ofta 

förekommer vid psykiskt välmående hos personer med MS är känslomässig reglering 

(Gay et al., 2017). Att inte prata om den emotionella livssituationen har setts ge högre 

depressiva symtom än för de som lärt sig prata och fått förståelse för sjukdomen. Stress 
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relaterat till detta är även något som talar för en negativ inverkan hos personerna. 

(Grech et al., 2018; Gay et al., 2017). Vissa av personerna med MS kan få ett nytt 

perspektiv i sin nya livssituation trots ett försämrat välmående. Detta eftersom att 

personerna har skapat ett samband mellan sjukdomen och sig själva, trots sjukdomens 

varierande utveckling. Genom att försöka acceptera den person de har blivit hjälper det 

dem att kunna hantera den psykiska hälsan lättare och få en positivare inställning till 

livet (Wenneberg & Isaksson, 2014). 

3.1.2 Anpassning och hantering av kroppens fysiska förändringar  

Kroppens funktion och dess symtom kan utspela sig när som helst och variera från dag 

till dag och från person till person (Chen, Kaplan & Carriere 2017; Flensner & 

Rudolfsson, 2015). I vissa situationer förlorar personerna balansen, i andra situationer 

kan de tappa saker utan som helst påverkan, detta gör i sin tur att kroppen inte går att 

lita på. Därför har många en strukturerad planering för att klara av vardagen. Även om 

det i sin tur stjäl energi ifrån dem, är de tvungna att på något vis bibehålla struktur och 

planering för att minska påfrestning för kroppen. Ibland kan de ta så mycket energi att 

de får ställa in planerade aktiviteter som skulle ha utförts under dagen, men det gäller att 

ta nya tag i mån av ork och att försöka lägga upp aktiviteterna i mindre sektioner 

(Flensner & Rudolfsson, 2015). Att kroppen har gett uttryck på att vara oförståelig och 

förrädisk i samband med sjukdomen, har lett till att personerna har behövt lära känna sin 

kropp och dess symtom bättre. Till en början var kroppen oigenkännlig och uppfattades 

inte som normal, trots detta levde många i förnekelse till dess att symtomen blev så 

tydliga att det inte längre gick att förneka. För vissa kunde symtomen eskalera så 

kraftigt mellan aktivitet och vila, vilket ledde till att personerna ibland var helt utslagna. 

I vissa avseenden påverkades även tal och syn (Flensner & Rudolfsson, 2015). 

Conradsson et al., (2017) studie visade att vissa personer kommit så långt i sin sjukdom 

att de blivit fysiskt påverkade och funktionshindrade. Detta innebar att deras behov av 

gånghjälpmedel ha blivit en del av vardagen, för att personerna ska kunna ta sig fram 

och för att deras liv ska kunna fungera.  

 

Hos personer med MS har kroppens funktioner blivit betydligt långsammare och mer 

begränsad än den som var innan diagnosen. Att deras egen kropp är deras största hinder 

i vardagen, har lett till att de flesta har varit tvungen att börja hantera den annorlunda än 

vad de tidigare gjort. Men för vissa har det visat sig att kroppen tappar delar av 

funktionen helt desto längre sjukdomen fortskrider (Conradsson et al., 2017; Marck et 
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al., 2016). För vissa har morgonrutinerna förlängts med flera timmar än innan de fick 

sin MS diagnos (Flensner & Rudolfsson, 2015). Marck et al. (2016) studie visade att 

depression, användning av antidepressiva, trötthet och hög ålder kunde kopplas till 

nedsatt fysisk aktivitet och sexuell funktion hos personer med MS. 

 

3.1.3 Anpassning och hantering utifrån psykosociala aspekter 

Personer med MS visar sig ha en psykosocial påverkan beträffande familj, vänner, 

relationer och arbetsliv (Preston, Ballinger and Gallagher, 2014; Gedik, Sorias & Idman 

2017). En ineffektiv hantering av sin sjukdom angående det psykosociala perspektivet 

talade för att ha en negativ inverkan hos personer med MS. Arbetsmöjligheten 

påverkades genom att personerna var tvungna att sluta arbeta eller att gå ner i arbetstid. 

En del av dem som inte hade ett arbete hade svårt att få jobb, detta eftersom att 

sjukdomen påverkar olika delar hos personen. Personer med MS uppfattade relationer 

som en negativ inverkan. Vissa valde att avsluta sin relation eller att bo på olika håll, 

detta för att personerna var rädda att de var för stor börda eller belastning för partnern. 

Det fanns även vissa personer som avstod helt från att påbörja en relation på grund av 

sjukdomsförloppet. Vilket även resulterade till att sociala relationer blev begränsade för 

dessa personer. Detta i sin tur minskade utbudet av gemensamma aktiviteter och 

intressen (Gedik, Sorias & Idiman, 2017). 

 

Att vara hoppfull var av stor betydelse för att klara av att hantera sjukdomen. Att 

jämföra sin sjukdom med andra som var i ett värre stadie eller hade en annan aggressiv 

sjukdom, var något som vissa personer gjorde. Detta för att själva försöka må bättre och 

hantera sin livssituation (Ghafari et al., 2015). Att ha självkänsla och tro på sig själv var 

relaterat till hantering och engagemang i sociala aktiviteter samt arbete. En deltagare 

beskrev att denne valde att umgås med andra personer med MS i ett värre stadie för att 

få perspektiv över dennes egen sjukdom och vad denne kunde utföra (Preston, Ballinger 

and Gallagher, 2014). Dessa personers sociala samspel kunde även kopplas till olika 

hanteringsstrategier. Detta eftersom vissa deltagare hela tiden försökte hitta motivation 

till att utföra sitt arbete, aktiviteter eller ett samspel med andra för att övervinna 

förtvivlan över sin sjukdom och inte känna sig begränsad (Ghafari et al., 2015). 

 

Personer med MS påverkas av sin sjukdom och hanteringsmekanismerna i allmänhet. 

Främst under skoven har det visat sig en negativ psykosocial inverkan hos personerna. 
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Större delen av personerna i studien hade rapporterat en sämre psykosocial anpassning. 

Sociala aktiviteter, nära relationer och arbete var svårhanterat på grund av sjukdomens 

symtom. Det var främst strategier som problemlösande och socialt stöd-sökande som 

hade en god inverkan på patienterna och dess psykosociala anpassning (Okanli et al., 

2017). 

 

4 Diskussion 
4.1 Huvudresultat 
Huvudresultatet har visat att personer som lever med MS har behovet av olika strategier 

och verktyg för att kunna hantera sin livssituation och dess anpassning. Beskedet av att 

få diagnosen MS innebär en känslomässig berg-och-dalbana för individerna. Nedsatt 

rörelseförmåga, försämrad självkänsla samt negativ inverkan på arbete och relationer är 

något som ofta förekom hos dessa personer. Att se sig själv som en börda för andra, att 

inte känna sig tillräcklig och att tvingas anpassa sig till något som inte är av fri vilja, är 

en stor påfrestning på både de fysiska, psykiska och psykosociala aspekterna.  

För att kunna få en bättre livssituation och livskvalité krävdes därför en acceptans och 

positivitet hos personerna. Olika hanteringar och strategier har därmed kunnat hjälpa 

dem att hantera och anpassa sig till sin nya livssituation. Även om sjukdomsprocessen 

är lång för dessa personer och att minskad kontroll över sin egen kropp förekommer, är 

hoppet en enormt viktig del för personerna i sjukdomsförloppets utveckling.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Hantering av det psykiska välmåendet 

Det som har framkommit vid resultatet är att personerna med MS drabbas av en 

livsomställning som ofta leder till en försämring på det psykiska välmående. Känslan av 

att livssituationen och livskvalitén är begränsad inträffar ofta för dessa personer. Därför 

är det viktigt att använda en hantering som i den mån det går kan förebygga en negativ 

inverkan på personens eget välmående, samt för att förhindra en eventuell existentiell 

ångest som denna livsomställning kan ge (Wenneberg & Isaksson, 2014; Giovannetti et 

al., 2017). Detta styrks utifrån Milanlioglu et al., (2014) studie där de beskriver vikten 

av att ha fungerande verktyg/hjälpmedel och strategier hos de personer som drabbats av 

MS. Användandet utav hanteringarna som bland annat använder sig av instrumentellt 

socialt stöd, har då vistats ge en förbättring på livssituationen och kvalitén.  
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Resultatet visade även att det psykiska välmående var kopplat till hur personerna med 

MS hanterade sin livssituation. Känslomässig reglering visade påverka det psykiska 

måendet positivt och ansågs vara en bra hanteringsstrategi (Gay et al., 2017). Stress och 

att inte kunna prata om livssituationen sågs vara negativt kopplat och kunde ge ökad 

förekomst av depressiva symtom hos personer med MS, vilket påverkade hantering av 

sjukdomen negativt (Grech et al., 2018; Gay et al., 2017). Enligt Saul et al. (2017) 

framkom däremot att stress och stressfyllda livshändelser inte hade en större påverkan 

hos personer med MS på varken deras sjukdom eller livssituation.  

 

Att använda sig av acceptans, planering, aktivitet och sociala stödstrategier visade sig 

vara bra hanteringsstrategier. Dessa personer skattade sig själva lägre för depressiva 

symtom (Grech et al., 2018). Wenneberg och Isaksson (2014) studie beskrev att 

acceptans kan hjälpa till att hantera den psykiska hälsan lättare och därmed erhålla en 

positivare inställning i livet. Vid positiv strategi fann även författarna till studien 

Ledesma et al. (2018) att god hälsa, sociala relationer och psykiskt välmående ökat 

jämförelsevis med personer som inte använt sig utav en positiv strategi och inställning. 

Dehghani, Dehghan Nayeri och Ebadi (2018) studie bekräftar att hantering av MS 

underlättas när personerna känner en acceptans inför sjukdomen. Självförtroende, 

hoppet och en positiv attityd inför framtiden visade ha betydelse för hantering av sin 

livssituation. Att självständigt utföra aktiviteter och arbete var viktigt för att kunna leva 

ett normalt liv för dessa personer. Antonovsky (2005) beskriver att tillvägagångssättet 

för att uppnå dessa delar kan utföras av KASAM. Detta för att det underlättar om 

personerna har en modell att utgå ifrån, att få ett samband mellan olika aspekter på det 

som formar själva livssituationen. Hantering av stress utförs exempelvis bättre med 

någon som har stark KASAM än någon som har en svagare KASAM. Ett viktigt 

verktyg är därför begriplighet och förståelse, detta för att personen ska kunna hantera 

situationen bättre.  

4.2.2 Anpassning och hantering av kroppens fysiska förändringar  

I resultatet framkom att en stor del av personerna tappade sin kroppsmässiga funktion 

desto längre in i sjukdomsförloppet de kom. Detta tvingade dem att anpassa sig eller 

hantera den på nytt (Conradsson et al., 2017; Marck et al., 2016). Detta kan även 

bekräftas i en studie av Rezapour et al. (2017) som kom fram till att sjukdomsförloppet 

hade en större betydelse över hur livskvalitén och livssituationen påverkades av den 

fysiska hälsan och ledde till återfall av MS-skov. Al-Sharman et al. (2018) beskrev även 
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att den föränderliga kroppen gjorde att personerna inte kunde utföra dagliga aktiviteter i 

samma utsträckning som förut eftersom att symtomen kunde variera från dag till dag. 

Att förlora balansen kunde vara en sådan sak som lätt kunde påverka och förändra hur 

den fysiska biten skulle fungera under dagen, vilket gjorde att de fick anpassa sig till 

hur de planerade dagen.  

 

En strukturerad planering krävdes för att klara av den fysiska biten av vardagen. Detta 

ansågs vara ett bra verktyg för att minska påfrestningen på kroppen för personerna med 

MS (Flensner & Rudolfsson, 2015; Conradsson et al., 2017). En fungerande planering 

och rehabilitering ses som ett bra verktyg för att underlätta vardagen och livssituationen, 

detta har setts bland annat i en studie med deltagare från Jordanien (Al-Sharman et al., 

2018). Personerna var tvungna att lära känna sin egen kropp på nytt och symtomens 

variation. En slags hantering var att utföra det som personen orkade och att lägga upp 

dagens aktiviteter i mindre sektioner (Flensner & Rudolfsson, 2015). Att kroppen hos 

personer med MS har blivit fysiskt nedsatt innebar att de behövde ett större behov av 

gånghjälpmedel, som exempelvis rollator. Detta för att kunna anpassa sig till den nya 

livssituationen och att klara av vardagliga aktiviteter (Conradsson et al., 2017). Med 

hjälp av att använda sig utav modellen KASAM, har det påvisats att när personer blivit 

medvetna om sin situation har det gett en ökad förståelse och känsla av kontroll. Det i 

sin tur har gett resurser till att känna igen sina egna styrkor och svagheter. Vid bättre 

självförtroende finns därmed också viljan att lösa de problem som kan uppstå vid de 

fysiska aktiviteter som kan uppstå i vardagen (Hourzad et al., 2018). 

 

4.2.3 Anpassning och hantering utifrån psykosociala aspekter 

Det sociala samspelet är en viktig nyckel för personerna med MS, detta för att bibehålla 

ett bättre mående. Att prata med någon utomstående som verkar inom en profession 

eller någon annan som drabbats av MS, visar att personerna finner det som ett bra 

hjälpmedel för att själva må bättre (Ghafari et al., 2015; Preston, Ballinger and 

Gallagher, 2014; Gedik, Sorias & Idiman, 2017). Detta styrks utifrån flera artiklar där 

de beskriver att personer är beroende av det sociala samspelet mellan olika parter för att 

få ökad livssituation (Dennison et al., 2013; Dehghani, Dehghan Nayeri & Ebadi, 2018). 

Många anser att genom att hitta en användbar strategi eller modell att förhålla sig till, 

får de en mer realistisk syn och en ökad förståelse till sin sjukdom och som i sin tur ger 

en acceptans för deras fortsatta liv (Dennison et al., 2013; Rommer et al., 2017). En 
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modell som visats sig vara användbar vid de psykosociala aspekterna är KASAM, att få 

förståelse om hur allt går hand i hand och på vilket sätt personerna kan lära sig hantera 

de hinder som kommer med sjukdomen. En hög förståelse, insikt och känsla av 

sammanhang kan därför minska personernas begränsningar och stigman som annars kan 

vara en stor del av personernas liv. Det är därför användningen av modellen KASAM 

har setts ge en bättre livssituation (Broersma et al., 2018). Trygghet har uppstått när 

personer med MS insett att de inte är ensamma med sin sjukdom. Att det finns fler 

personer än de själva som har diagnosen och att de går eller har gått igenom samma sak. 

Det i sin tur har även lett till minskad känsla av ensamhet och isolering. Detta med hjälp 

av fungerande sociala aspekter, så som vänner, familj, arbeten och andra som 

diagnostiserats med MS (Dennison et al., 2013). Rommer et al. (2017) beskriver att det 

sociala stödet har visat sig vara extra viktig för de med ett långskridande 

sjukdomsförlopp. Detta för att de personer som haft MS en längre tid riskerar minskat 

socialt stöd över tid på grund av de begränsningar som kan uppstå via MS, och det har 

då resulterat i en sämre grad av välbefinnande. 

Hoppfullhet, självkänsla och att ha tron på sig själv är därför en viktig del till att 

upprätthålla de psykosociala bitarna i livet. Att försöka utföra arbete så som det var 

innan diagnosen kan vara svårt, framförallt pga. av de fysiska begräsningar som har 

utvecklats. Men att ändå försöka utföra arbetet i den grad det går, anser vissa är av 

betydelse och det är på grund utav att det får dem att känna sig betydelsefull.  

Det har även framkommit att vissa personer inte har känt en markant skillnad i sitt 

arbete och dess begränsningar som sjukdomen kan medföra. Att ha en positiv 

grundinställning och att inte låta sjukdomen begränsa hela livet, det som gör sjukdomen 

hanterbar (Dehghani, Dehghan Nayeri & Ebadi, 2018).   

 

4.3 Metoddiskussion 
Denna föreliggande litteraturstudie hade till syfte att beskriva hur personerna med MS 

anpassar sig och hanterar sin livssituation. En litteraturstudie är en analytisk och 

granskande studie där tidigare forskning har sammanställts inom ett specifikt ämne 

(Polit och Beck, 2012). De två sökmotorerna som har använts är PubMed och CINAHL 

för de valda artiklarna. Dessa databaser är enligt Polit och Beck (2012) lämpade när det 

gäller forskning kring omvårdnad. För att få en mer omfattande sökning har författarna 

använt både MESH-termer och Cinahl headings, dessa har därefter kombinerats med 

AND. Olika sökordskombinationer har använts i de olika databaserna, detta eftersom 

författarna till studien inte fann passande gemensamma sökord i PubMed eller 
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CINAHL. Olika sökord kan ge en negativ inverkan på forskningsresultatet vid en 

litteraturstudie, vilket Polit och Beck (2012) anser. Detta är något som författarna till 

litteraturstudien har haft i åtanke. Att noggrant granska artiklarnas centrala delar gör att 

artiklarna inte skiljer sig ifrån varandra vid sökningen i olika databaser. Författarna har 

valt att använda olika ansatser baserat på både kvalitativa och kvantitativa artiklar, detta 

för att kunna svara på studiens syfte. Kombinationen av de två ansatserna kompletterar 

samt styrker varandra och gör resultatet bredare enligt Polit och Beck (2012).  

Vidare har begränsningar gjorts vid sökning i databaserna. Sökningar har bland annat 

begränsas med olika årtal, 1 år respektive 5 år, detta för att få fram den mest relevanta 

forskningen samt få ner antalet sökträffar. Begränsningen peer reviewed användes i 

CINAHL, vilket betyder att artiklarna har granskats av andra forskare innan de har 

publicerats (Polit och Beck, 2012). Full text har använts för att kunna öppna och läsa 

hela artiklarna, samt en sökning med Vuxen 19+ år detta för att begränsa sökantalet av 

artiklar ytterligare. En enskild granskning gjordes först av båda författarna, sedan 

utfördes en gemensam sortering och sammanställning, om det fanns några gemensamma 

faktorer eller inte. Färgkodningsschema och IMRAD har använts för att få fram 

kategorier i resultatet utifrån de valda artiklarna. Polit och Beck (2012) beskriver att 

färgkodning är ett bra tillvägagångssätt för att få fram olika teman och kategorier i 

studier och i forskningsarbeten. Det är därför som författarna har valt att utföra 

upplägget efter färgkodning och IMRAD, eftersom att denna metod varit enkel att 

utföra och att förhålla sig till. De granskningsmallar som använts har varit användbara 

då det hjälpt författarna att utesluta de artiklar som inte haft relevans till studien eller 

som inte svarat på dess frågeställning och syfte. 

 

4.4 Kliniska implikationer 
Att få en ökad förståelse och kunskap för hur personer med MS anpassar och hanterar 

sin vardag är ett viktigt verktyg för sjuksköterskan. I sin tur kan sjuksköterskan använda 

detta för att underlätta livssituationen för de personer som fått MS. En god omvårdnad 

kan därför uppnås om sjuksköterskan ser till varje individs situation och deras behov av 

vård. Denna litteraturstudie kan därför vara ett hjälpmedel för att få en insikt som 

sjuksköterska, om hur personer som drabbats av MS anpassar och hanterar sin 

livssituation. Resultatet visar att personer med MS är i behov av sociala, fysiska och 

psykiska verktyg. Därför är det viktigt att belysa detta så att fler personer kan få den 

hjälp som de behöver. 
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4.5 Förslag på fortsatt forskning 
Studieförfattarna anser att det behövs en vidare forskning på psykiska välmåendet hos 

personer med MS. I de granskade artiklarna har personers psykiska, fysiska och 

psykosociala situation beskrivits. Det psykosociala har vägt tyngre i de flesta artiklarna, 

jämförelsevis mot det psykiska välmåendet. De artiklar som beskrev de psykiska 

välmående var ofta av kvantitativ ansats och baserade på skalor. För att få en bredare 

och djupare kunskap kan fler intervjustudier gjord med kvalitativ ansats utföras och då 

med fokus på enbart det psykiska välmåendet hos personer med MS. Dessa 

intervjustudier kan vara till fördel för sjuksköterskor vad gäller det psykiska vårdandet 

av personer med MS. Att sjuksköterskan i ett tidigt skede kan ta hjälp av psykolog och 

andra instanser för att i den mån det går, minska risk för ett sämre välmående hos 

personerna.   

 

4.6 Slutsats 
Att diagnostiseras med MS har visat ge inverkan på personens livssituation avseende 

psykiskt, fysiskt och utifrån psykosociala aspekter och hur de anpassar sig och hanterar 

situationen. Det finns ett ökat behov av kunskap och förståelse hos sjuksköterskan vid 

hantering och bemötande hos personer med MS enligt författarnas litteraturstudie. Detta 

behövs för att kunna främja personens välmående och för att förbättra dennes 

livssituation. 
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Tabell 2. Redovisning av artiklarna 

Författare + 

publikationså

r/studieland 

Titel Design 

och 

eventuell 

ansats 

Undersökni

ngsgrupp 
Datainsamlings

metod 
Dataanalysmeto

d 

Chen,  
Kaplan & 

Carriere 
(2017)  
USA 

A constant 

conversation: 

tuning into 

and 

harmonizing 

the needs and 

priorities of 

the body and 

mind 

Kvalitativ 

ansats,  

 

Deskriptiv 

design 

234 deltog 

under de 10 

veckor som 

studien 

utfördes  

Kontrollerat 

diskussionsforu

m   

Grounded theory 

Kvalitativ 

dataanalysmetod.  
Teoretiska 

kategorier ifrån 

data som sedan 

analyserar 

sambandet 

mellan ”nyckel” 
kategorierna 

Conradsson, 
Ytterberg, 

Von Koch, & 

Johansson 

(2017) 

Sverige 

Changes 

in disability 

in people 

with multiple 

sclerosis: 

a 10-year 

prospective 

study 

Kvantitati

v ansats 

 

Explorativ 

och 

Longitudin

ell design 

155 deltagare 

med olika 

variation av 

MS-stadie 

och ålder  

 

Variation av 

sjukdomstills

tånd utifrån 

EDSS 

  

Ansikte mot 

ansikte 

intervjuer 

Frågeformulär 

EDSS 

MSIS-29 

NHPT 

SDMT 

BDI 

The Katz ADL 

Index  
10 års studie 

t-test 

McNemar test 

 

Mixad modell-

analys 

Flensner & 

Rudolfsson 

(2015) 

Sverige 

Learning to 

fly with 

broken wings 

– forcing a 

reappraisal of 

time and 

space  

Kvalitativ 

ansats 

Hermeneut

isk design 

 

 
Teoretisk 
ram  

10 personer 

med MS och 

som varit 

diagnostisera

d i 3–46 år.  

Hermeneutik 

tillvägagångsätt  
Intervju 60–90 

min. 

Anteckningar 

och läst igenom 

upprepade 

gånger  

Sekundär 
analys 

 

Hermeneutisk 

analys   

Gay, 

Bungener, 

Thomas, 

Vrignaud, 

Thomas, 

Baker, 

Montel, 

Heinzlef, 

Papeix, 

Assouad, 

Montreuil 
(2017) 
Frankrike 

Anxiety, 

emotional 

processing 

and 

depression in 

people with 

MS   

Kvantitati

v ansats 

 

Deskriptiv 

design  
 

 
Tvärsnittss

tudie  

189 

personer, 

rekryterade 

från tre 

sjukhus i 

Frankrike  

EDSS skala  
HADS skalan  
EPS-25, EPN-

31, BVAQ och 

CHIP-Neuro  

Cronbach’s 

Alpha 
Pearson`s 

korrelations 

koefficient  
(Path analysis)  
Chi-square 
RMSEA 
CFI 
Monte-Carlo 

Marcov Chain 

algoritm  

Gedik, Sorias 

& Idiman 

2017 
Turkiet 

Do coping 

styles mediate 

the 

relationship 

between 

disability 

status and 

psychosocial 

loss in people 

with relapsing 

Kvantitati

v ansats 

 

Beskrivan

de 

tvärsnittsst

udie 

158 personer 

deltog 

mellan 

åldrarna 18–

60  

EDSS  

Psychosocial 

Loss 

Questionnaire  

Pearson 

korrelationsanaly

s, hierarkiska 

regressionsanalys

er och Sobel-

testet 

genomfördes 



 

 

 

remitting 

multiple 

sclerosis 
Ghafari, 

Fallahi- 

Khoshknab, 

Nourozi & 

Mohammadi 

(2015)  
Iran 

Patients’ 

experiences 

of adapting to 

multiple 

sclerosis: a 

qualitative 

study 

Kvalitativ 

ansats 

 

 

  

25 patienter, 

(18 kvinnor) 

 

Ålder: 20–55 
Patienter 

som haft MS 

mellan 4–26 

år 

Ostrukturerad 

intervju  

Ljudinspelades 

och 

transkriberades 

ordagrant 

45–60 min 

Innehållsanalys 

Giovannetti, 

Brambilla, 
Clerici, 

Antozzi, 

Mantegazza, 

Černiauskaitė 

& 

Confalonieri 
(2016) Italien 

Difficulties in 

adjustment to 
multiple 

sclerosis: 

vulnerability 

and 

unpredictabili

ty of illness in 

the 

foreground 

Retrospekt

iv 
Kvalitativ 

ansats 

 

Tvärsnittss

tudie 

 

  

19 personer 

med MS 
deltog i 

studien. De 

flesta var 

kvinnor som 

var gift och 

med ett 

ålderssnitt på 

36 år  

Semi-

strukturerad 
intervju som 

varade i ca 56 

min.  

Ett trestegs 

kodningsschema 
användes i en 

induktiv tematisk 

analys  

Grech,  

Kiropoulos,  

Kirby, Butler,  
Paine & 
Hester 

(2018) 

Australien 

Target 

Coping 

Strategies for 

Interventions 
Aimed at 

Maximizing 

Psychosocial 

Adjustment in 

People with 

Multiple 

Sclerosis 

Kvantitati

v ansats 

 

Tvärsnittss
tudie 

107 deltagare 

med RRMS 

eller SPMS 

 
Vuxna, 18+ 

år 

BDI 

MSQOL-54 

COPE 

STAI 
DHS 

Vision Screen 

Sociodemografis

ka data 

Regressionsanaly

s/modell 
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Jelinek,  
Weiland,  
Hocking,  
De Livera,  
Taylor, 
Neate,   
Pereira & 
Jelinek (2016) 

Australien 

Sexual 

function in 

multiple 

sclerosis and 

associations 

with 
demographic, 

disease and 

lifestyle 

characteristics

: an 

international 

cross-

sectional stud 

Kvantitati

v ansats 

 

tvärsnittsst

udie 

  

2062 

deltagare 

med MS 

 

81.1 % 

kvinnor 
 

Deltagare 

från 54 olika 

länder 

Olineenkät som 

tog ca 40 min att 

svara på 

Frågor baserade 

på olika skalor: 

 
MSQOL-54 
Sexual function 

scale 

PDDS 

EDSS 
BMI 

DHQ 

IPAQ 

Multivariabla 

logistiska 

regressionsmodel

ler 
 

Fallanalyser 
 

  

Okanli, 

Tanriverdi, 

Coban and 

Karakas 
(2017) 

Turkiet   

The 

Relationship 

Between 

Psychosocial 
Adjustment 

and Coping 

Strategies 

Among 

Patients With 

Multiple 

Sclerosis in 

Turkey. 

kvantitativ

ansats 

 

Beskrivan
de design 

85 deltagare Intervjuer med 

Ansikte mot 

ansikte utfördes i 

ca 20 minuter 
 

PAIS-SR 

CSI 

Pearson’s 

correlation  

 

Cronbach’s alpha  

Preston, 

Ballinger, & 

Understandin

g the lived 

experience of 

Kvalitativ 

ansats 

 

10 deltagare 

som hade en 

kliniskt 

Semi-

strukturerad 

intervju  

Tolkningsfenome

nologisk analys  



 

 

 

Gallagher 

(2014)  

Storbritannien  

people with 

multiple 

sclerosis and 

dysexecutive 

syndrome 

Fenomeno

logisk ram  

bestämd / 

kliniskt 

sannolik 

diagnos av 

MS och som 

hade 

nedsättning 

på skalan 

BADS 

 

 
Ljudinspelades 

och 

transkriberades 

ordagrant 

Wenneberg & 

Isaksson 

(2014) 
Sverige 

Living with 

multiple 

sclerosis: The 
impact of 

chronic 

illness 

Kvalitativ 

ansats  
61 personer 

deltog  
Intervjuer i form 

av konversation 

utfördes och 
registrerades av 

en av författarna  

 

Intervjun varade 

i ca 30-45 min  

Texten lästes 

flertal gånger och 

Intervjumateriale
t delades sedan 

in i 

meningsenheter 

enligt processen 

med induktiv 

innehållsanalys  
Ordförklaring 

ADL (The Katz index): Activities of Daily Living 

BDI: Beck Depression Inventory 

BMI: Body Mass index 

BVAQ: Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire 

CHIP-Neuro: Coping with health injuries and problems neuro 
COPE Inventory: Bedömning av olika reaktioner på stress 

CSI: Coping Strategy Indicator 

DHS: Daily Hassles Scale 
DHQ:  Dietary Habits Questionnaire 

EDSS skala: Expanded Disability Status Scale 

EPN-31: emotional processing scale 

EPS-25: The Emotional Processing Scale 

HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale 
IPAQ: The International Physical Activity Questionnaire 

MSIS-29: Multiple Sclerosis Impact Scale 

MSQOL-54: Multiple Sclerosis Quality of Life-54 
NHPT: Nine Hole Peg Test 
PAIS-SR: Psychosocial Adjustment to Illness Scale 

PDDS: Validation of patient determined disease steps 
SDMT: Symbol Digit Modalities Test 
STAI: State-Trait Anxiety Inventory: 

WHOQOL-BREF: World Health Organization Quality of Life Instruments 
 

Tabell 3. Sammanfattning av artiklarnas syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 
Chen,  
Kaplan &  
Carriere  

Att undersöka hur människor 
inrättar och hanterar flödet av 

information från sina kroppar för att 

hantera sin hälsa. 

Deltagarna engagerade sig i omfattande 
diskussioner om hur de använde de 

signaler som deras kroppar gav dem, 

särskilt när det gäller att erkänna deras 

begränsningar. Men de svarade inte alltid 

på samma sätt. Även om vissa deltagare 

försökte hålla sig inom sina gränser var 

andra villiga att gå utöver dem och betala 

för det senare. 
Conradsson,  

Ytterberg, 

Von Koch, & 

Johansson 

Att utforska förändringar i ett brett 

spektrum av funktionshinder under 

10 år i samband med sjukdomens 

svårighetsgrad hos personer med 

MS. 

Gruppen med måttlig/svår MS ökade sitt 

beroende med gångutrustning samt 

rullstol och var den grupp som hade 

störst förändringar i sjukdomsgrad och 

rörelsehinder. 
Fysiska förändringar av MS var 



 

 

 

oförändrad i den milda gruppen. I den 

måttliga/svåra gruppen rapporterades en 

ökning på 22% av fysisk påverkan 

mellan 2 och 3 år. 

Båda grupperna minskade i gång, 

kognitiv bearbetning och manuell 

fingerfärdighet mellan 2 och 10 år. 

Jämfört med den milda gruppen visade 

den måttliga/svåra gruppen en större 

relativ minskning av gånghastigheten, 

kognitiv bearbetning och manuell 
fingerfärdighet. Minskat deltagande i 

sociala sammanhang och livsstils-

aktiviteter framkom. 
Flensner & 

Rudolfsson 
Att få en ny förståelse för 

kroppsupplevelser bland personer 

som lider av den kroniska 

neurologiska sjukdomen 

multipelskleros (MS) och hur de 

kommer till uttryck med sådana 

erfarenheter. 

Personer med MS upplevde att deras 

kropp var opålitlig, vilket skapade en 

känsla av osäkerhet för dagen, framtiden 

och hela livet. Vilket i sin tur ledde till 

frågor om deras framtida karriär och 

försörjning. Den förrädiska kroppen 

upplevdes som förödmjukande när dess 

funktionella förmågor förlorades. 
Gay, Bungener, 

Thomas, 
Vrignaud, 

Thomas, Baker, 

Montel, Heinzlef, 

Papeix, Assouad & 

Montreuil.  

Att undersöka domänen av humör, 

emotionell bearbetning och 
hantering och att analysera hur 

ångest påverka hantering, 

emotionell bearbetning, emotionell 

balans och depression i personer 

med MS.   

Det visade sig att ångest var starkt 

kopplat till depression, både indirekt och 
direkt påverkan. Ångest visade sig även 

ha en indirekt påverkan på depression. 

Känslomässig reglering var en slags 

strategi som användes för att hantera det 

psykiska måendet.  
Gedik,  
Sorias & Idiman 

Att analysera i vilken grad coping 

kan fungera som medlare mellan 

funktionshinder och psykosocial 

förlust hos personer med 

återfallande remitterande multipel 

skleros. 

  

Vid psykosocial påverkan var de vissa av 

deltagarna som förlorat jobbet efter att de 

fått diagnosen MS. Påverkan på sociala 

aktiviteter och interaktioner med 

närstående och vänner hade även 

minskat, detta för att förmågan att röra 

sig har begränsats och därav ändrat de 

tidigare gemensamma intressen som 
funnits. 

Ghafari, Fallahi- 

Khoshknab, 

Nourozi & 

Mohammadi 

Att utforska patienters erfarenheter 

av att anpassa sig till multipel 

skleros.  

Det framkom att de flesta har haft 

emotionell och psykiskt stöd från familj 

och vänner. I studien försökte deltagarna 

på olika sätt att bevara optimismen, 

exempelvis genom att försöka bibehålla 

relationer med andra och att hitta ny 

motivering till livet. En av de viktigaste 

aspekterna av att anpassa sig till 

sjukdomen var hur de förhöll sig till hur 

de själva och andra såg på sjukdomen 

och dess åsikter kring den. 
Giovannetti, 
Brambilla, Clerici, 

Antozzi, 

Mantegazza, 

Černiauskaitė & 

Confalonieri 

Att utforska sjukdomsupplevelsen 
hos personer med svårigheter att 

anpassa sig till MS, uppmärksamma 

både sjukdomsrepresentation och 

skiftande perspektiv.  

  

MS beskrivs av deltagarna som en 
kronisk sjukdom, med plötslig 

inaktivitet, oförutsägbar kurs och osäker 

prognos. Patienter beskrev MS som "ett 

spöke ständigt närvarande", och betonade 

att de aldrig kommer att bli densamma 

igen.  
Grech,  

Kiropoulos,  

Kirby, Butler, 

Paine & Hester 

Att undersöka förmågan att hantera 

strategier för att förutsäga 

maladaptiva och adaptiva 

psykosociala resultat i områden 

med stress, depression, ångest och 

Depression, ångest, stressfrekvens och 

mental hälsa Quality of life förutspåddes 

av adaptiva och maladaptiva coping-

stilar. Den tydligaste kopplingen till 

hantering var bland de personerna med 



 

 

 

livskvalitet (QoL) hos personer med 

MS. 
depression och mental hälsa QoL. 

Maladaptiva förutsågs från allvarliga 

stressiga händelser, men inte de adaptiva 

hanteringsstilarna.  

Att inte kunna uttrycka sig om det 

emotionell visade ett starkt samband med 

sämre psykosociala resultat, medan en 

positiv omtolkning och tillväxt var mest 

förmånlig. Acceptans, planering, aktivitet 

och socialt stöd var kopplat till hantering.  
Marck, Jelinek,  
Weiland, Hocking,  
De Livera,  
Taylor, Neate, 

Pereira & Jelinek 

Att bedöma förekomsten av Sexual 

dysfunction (SD) och utforska 
föreningar mellan SD och 

demografiska och modifierbara 

riskfaktorer, liksom depression och 

trötthet i en stor kohort av personer 

med Multipel skleros (PwMS).  

54,5 % rapporterade en eller flera 

problem med SD. Ökande ålder, 
pensionerad, att vara måttligt eller 

allvarligt funktionshindrad, screenat 

positivt för depression, klinisk trötthet 

och användning av antidepressiva var 

förknippad med en lägre poäng på den 

sexuella funktionsskalan. Högre poäng 

på skalan associerades med om personen 

inte hade en partner eller hade en hög 

fysisk aktivitetsnivå.  
Okanli,  
anriverdi,  
Coban & 
Karakas  

Att bedöma de psykosociala 

anpassnings- och copingstrategierna 

hos patienter med MS och att 
framhäva relationerna mellan dem.  

Majoriteten av patienter med MS visa 

dålig psykosocial anpassning. Det var 

bestämt att problemlösande och sociala 
stödsökande strategier hade störst 

inverkan och störst fördelar på 

patienterna.  

Preston, Ballinger, 

& Gallagher 
Att utforska de meningar som 

konstrueras av enskilda deltagare 

som lever med multipel skleros och 

Dysexecutive syndrome dagligen. 

Tre viktiga teman växtes fram i studien: 

Att förstå sjukdomen, Verkligheten att 

leva med MS och Konsekvenserna av MS 

för personlig identitet. Följder för 

personlig identitet var förknippat med 

effekten av dysexecutive syndrome. 

Deltagarna blev påverkade av sjukdomen 

eftersom att livet förändrades och 
självkänslan minskade.  

Wenneberg, 

Isaksson 
Att utforska de subjektiva 

erfarenheterna av livskvalitet hos 

patienter med MS, med fokus på 

möjliga positiva aspekter på att 

komma till rätta med denna 

sjukdom. 

Förståelse över meningen med livet när 

man lider av MS kan ibland ge upphov 

till existentiell ångest. För vissa patienter 

förändrade MS deras liv negativt och 

förhindrade dem på många sätt. Som att 

till exempel behöva sänka deras 

ambitionsnivå inom arbetslivet eller 

vardagssysslor på grund av tröttheten. 
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Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 

som studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 
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Är de deltagare som ingår i granskad 

studie relevanta i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som 

studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

4. 

Är granskad studies ansats och design 

studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör granskad 

studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 

den aktuella studien**? 

 

 

 

 

  

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 

** Med detta menas er litteraturstudie.  
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Ja, med motiveringen 

att… 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, 

med motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte 

tydligt formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig utifrån studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

4. 
Är deltagarna relevanta i förhållande 

till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

5. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

6. 
Är det sammanhang (kontext) i vilket 

forskningen genomförs beskrivet? 
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7. 
Är metoden för datainsamling 

relevant? 

 

 

 

 

 

   

8. 
Är analysmetoden redovisad och 

tydligt beskriven? 

 

 

 

 

 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

10. 

Är det resultat som redovisas tydligt 

och relevant i förhållande till studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 

 

 

 

 

 

   



Mall för granskning av artikel med kvalitativ ansats 

 

 

12. 

Finns en kritisk diskussion om den 

använda metoden och genomförandet 

av studien? 

 

 

 

 

 

 

 

   

13. 
Är trovärdighetsaspekter för studien 

diskuterade? 

 

 

 

 

 

 

   

 



Mall för granskning av artikel med kvantitativ ansats 

 

 

  Ja, med motiveringen 

att… 

 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, 

med motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte 

tydligt formulerat? 

 

 

 

 

 

   

2. 
Är eventuella frågeställningar tydligt 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

3. 
Är designen lämplig utifrån studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

5. 
Är undersökningsgruppen 

representativ? 

 

 

 

 

 

   



Mall för granskning av artikel med kvantitativ ansats 

 

 

6. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

7. 
Är undersökningsmetoden relevant i 

förhållande till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

8. Är validiteten diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

9. Är reliabiliteten diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

10. 
Är det beskrivet hur den statistiska 

analysen är utförd? 

 

 

 

 

 

   

11. Är bortfallet beskrivet? 

 

 

 

 

 

   



Mall för granskning av artikel med kvantitativ ansats 

 

 

12. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

13. 

Är det resultat som redovisas tydligt 

och relevant i förhållande till studiens 

syfte? 

 

 

 

 

   

 

 

Diskussion 

14. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 

 

 

 

 

 

   

15. 

Finns en kritisk diskussion om den 

använda metoden och genomförandet 

av studien? 

 

 

 

 

 

   

 

 


