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Sammanfattning 

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva upplevelsen av MS-relaterad fatigue, hur den 

påverkade vardagen och val av egenvårdsstrategier. 
Metod: Beskrivande litteraturstudie. Resultatdelen innehåller 15 st vetenskapliga artiklar, 

varav 8 st har en kvantitativ ansats, 5 st har en kvalitativ ansats och 2 st har båda ansatserna. 

Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl och genom manuell sökning. 
Resultat: MS-relaterad fatigue var en unik och individuell upplevelse. Fatigue hade en 

multidimensionell och handikappande inverkan på vardagen, som berörde såväl fysiska, 

psykiska, sociala och kognitiva aspekter. Personer med MS hade utvecklat olika 

egenvårdsstragier för att minska, förebygga och dölja konsekvenserna av fatigue. Tre av 

artiklarna saknade en tillräcklig beskrivning av inklusions- och exklusionkriterier. Fyra 

artiklar saknade en adekvat beskrivning av bortfall.  
Slutsats: MS-relaterad fatigue bidrog till en försämring av fysiska, psykiska, sociala och 

kognitiva funktioner och stod i direkt relation till sämre livskvalitet. Befintliga 

egenvårdsstrategier kunde beskrivas utgå ifrån två olika teman: lindra och dölja 

konsekvenserna av fatigue. Levines bevarandemodell gav en omvårdnadsteoretisk förståelse 

av MS-relaterad fatigue som saknades i tidigare forskning. 

 

Nyckelord: Multipel skleros, fatigue, vardag, upplevelse, Levines bevarandemodell 

 

  



 

 

Abstract:  

Aim: The aim of this study was to describe the experience of MS-related fatigue, how it 

affected daily-living and different self-care strategies. 

Method: Descriptive literature study. The study contains 15 scientific papers, 8 had a 

quantitative approach, 5 had a qualitative approach and 2 included both approaches. The 

articles were found by using PubMed and Cinahl and by manual search. 

Results: MS-related fatigue was a unique and individual experience. Fatigue had a 

multidimensional and disabling impact on everyday life involving physical, psychological, 

social and cognitive aspects. People with MS had developed various self-care strategies to 

reduce, prevent and hide the effects of fatigue. Three of the articles lacked a sufficient 

description of inclusion and exclusion criteria. Four articles lacked an adequate description of 

the discontinuity of participation. 

Conclusion: MS-related fatigue contributed to a deterioration of the physical, psychological, 

social and cognitive functions and was directly related to lower quality of life. Existing self-

care strategies could be described in two themes: to ease and hide the effects of fatigue. 

Levine's conservation model yielded a theoretical understanding of MS-related fatigue. 

Previous research did not incorporate a nursing theoretical understanding of MS-related 

fatigue. 
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1.0 INLEDNING 

Inledningsavsnittet tar upp viktig bakgrundsinformation om litteraturstudiens huvuddelar 

Multipel skleros, fatigue/trötthet och Levines bevarandemodell.  

 

1.1 Begreppet fatigue 

Fatigue var ett mångdimensionellt och komplext fenomen, fastän det var vanligt 

förekommande begrepp så saknades, i mångt och mycket, en enhetlig definition av fatigue i 

tidigare forskning. I språklig mening användes fatigue som synonym till utmattning och 

trötthet, som relaterade till fysisk och psykisk ansträngning. Medan medicin- och 

omvårdnadsforskningen gav ordet fatigue en patofysiologisk innebörd av akut eller kronisk 

utmattning/trötthet. Ordet användes inte i detta sammanhang till att beskriva den trötthet som 

en ”frisk” individ upplevde efter ansträngning (Trendall 2000). 

 

För att kunna beskriva och definiera kronisk fatigue var det viktigt att undersöka olika attribut 

som kunde tillskrivas begreppet. Kronisk fatigue bar med sig en patologisk utmattning/trötthet 

som inte avtog vid vila eller födointag och som saknade koppling till kraftig ansträngning. 

Kronisk fatigue hade en multidimensionell och handikappande inverkan på individen, på så 

väl fysiska, psykiska, sociala och kognitiva förmågor. Subjektivt beskrevs ofta upplevelsen av 

kronisk fatigue som en helkroppsupplevelse, som kännetecknades av avsaknad av energi och 

kontroll över kroppen, en känsla av tyngd och instängdhet där individen kände sig 

oförmögenhet att ta sig an och initiera aktiviteter. Ytterligare attribut var sänkt motivation och 

ett minskat intresse för omgivning och en överväldigande känsla av att behöva sova och vila. 

(Trendall 2000, Jorgensen 2008).  

 

Medan det fanns två huvudtyper av fatigue (akut fatigue och kronisk fatigue), så fanns det 

desto fler bakomliggande faktorer och orsaker som ledde till att en individ utvecklade fatigue. 

Fatigue kunde ha en tydliga patofysiologiska koppling till ett kroniskt sjukdomsförlopp, så 

som multipel skleros (MS), kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kronisk leversvikt och 

kronisk hjärtsvikt. I dessa fall var fatigue ett symtom i sjukdomsbilden och var symtomet 

kvarstående efter sex månader så föll det under definitionen kronisk fatigue. I idiopatisk 

kroniskt fatigue syndrom var fatigue istället ett syndrom i sig självt. Även inom psykiatrisk 

diagnostisering var fatigue ett vanligt förekommande symtom, fatigue hade då en primär 

psykosomatisk koppling till diagnosen. Den andra huvudtypen, akut fatigue, var istället 
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kopplad till olika akuta sjukdomsförlopp (Schaefer & Potylycki 1993, Trendall 2000, 

Jorgensen 2008). 

 

1.2 Multipel skleros 

1.2.1 Sjukdomen 

Multipel Skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som ofta uppträder skovvis och angriper 

hela eller delar av det centrala nervsystemet och ryggmärgen (Almås 2002). En aktiv 

inflammation angriper nervtrådens myelinskida och orsakar ärrbildning (skleros). Detta leder 

till att de signaler som färdas i nerverna transporteras långsammare. De sklerotiserade 

områdena kan generera i en rad olika symtom så som muskelsvaghet, spasticitet i muskler, 

fatigue, gång- och balanssvårigheter, synproblem, känslobortfall, domningar, pareser, 

artikulationsproblem och urintömningsproblem. Symtombilden är bred och kan skilja väldigt 

mycket från person till person. MS-relaterad fatigue är ett vanligt symtom, men orsaken är 

inte klarlagd. Fler kvinnor än män drabbas av sjukdomen (Fagius 2007, Ericson & Ericson 

2008, Ramström 2011). 

1.2.2 Sjukdomsförloppet 

Sjukdomsförloppet ser olika ut och är oerhört individuellt.  I regel så går sjukdomen i skov, 

d.v.s. att personen har en period av försämring, som följs av en period utan symtom. Över tid 

upprepar sig förloppet. Skoven kan komma med mellanrum av veckor, månader eller år. 

Således präglas MS utav en stor oförutsägbarhet i både förlopp och symtombild (Fagius 2007, 

Ericson & Ericson 2008).  

 

MS sjukdomen fortlöper ofta i skov, men det finns även varianter som är gradvis tilltagande 

över tid. Sjukdomsförloppet kan generaliseras i fyra kategorier: 1. Övergående skov utan 

restsymtom d.v.s. att personen under friska perioder är fullt fungerande; 2. Övergående 

episoder, med restsymtom. Restsymtom byggs på efter varje skov; 3.Sekundär progressiv 

d.v.s. gradvis tilltagande, med initiala skov som övergår i latenta symtom. Sjukdomen övergår 

sedan till primär progressiv; 4. Primär progressiv d.v.s. gradvis tilltagande, där personen har 

ett latent skov med tilltagande sjukdom. (Fagius 2007, Ericson & Ericson 2008). 
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1.3 Teoretisk anknytning 

Myra Estrin Levine formulerade 1973 ”bevarandemodellen”. Teorin utgick ifrån en holistisk 

människosyn och inkluderar metaparadigmen individ, omvårdnad, hälsa och miljö (Alligood 

& Marriner-Tomey 2002). 

 

Bärande begrepp i teorin var adaption, bevarande och helhet. Med adaption menade Levine, 

på vilket sätt en individ kunde anpassa sig till inre och yttre förändringar, för att kunna 

upprätthålla sin integritet, t.ex. åldrande och sjukdom försatte individen i en ny situation som 

utmanade förmågan till att anpassning. Dikotomin hälsa/ohälsa var ett slagfält för adaptiva 

förändringar där individen hela tiden strävade mot hälsa och välbefinnande. Helhet/hälsa 

existerade då individen fritt kunde interagera med omgivningen - vilket motsvarade ett 

scenario där integriteten var intakt. När personen inte längre klarade av att anpassa sig till 

situationen och upprätthålla sin integritet så uppstod det ett omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan 

uppgift var att genom mänsklig interaktion verka för adaption och helhet (Schaefer & Pond 

1991). 

  

För att förstå vad som avsågs med en hel integritet, måste betydelsen av begreppen bevarande 

av energi och bevarandet av strukturell-, personlig- och socialintegritet undersökas närmare.  

Bevarandet av energi beskrev vilka energiresurser som stod till individens förfogande och i 

vilken utsträckning hon kunde använda dem.  Sjukdom och ohälsa modulerar på olika sätt 

energiutbytet. Vid hälsa kunde energin användas till aktivitet och vid ohälsa/sjukdom 

omfördelas energiresurserna till läkande. Individens förmåga till adaption var direkt beroende 

av hennes energiresurser. Med bevarandet av strukturell integritet menades den mänskliga 

organismens försvarssystem och förmåga att laga och läka. Olika patofysiologiska förlopp 

hotade kroppens strukturella integritet och kunde resultera i förändrad funktion.  Bevarandet 

av personlig integritet avser människan som en helhet dvs. både kropp och själ. Hon strävade 

efter erkännande, respekt, oberoende, självbestämmande, självkännedom och helhet. Sjukdom 

och förändrad funktion utmanade individens självbild och självförtroendet, vilket ledde till att 

den personliga integriteten raserades. Bevarandet av social integritet beskrev individens 

förhållanden till samhället. Den sociala integriteten konstituerades av vänner, familj, 

sysselsättning, intressen och olika sociala, kulturella och ekonomiska samhällsstrukturer. 

Levin menade att människan var en mycket social varelse och att hon skapades sig en 

uppfattning om sig själv genom den respons hon fick från omgivningen och att hon i 

förhållande till omgivningen kunde avgränsa och definiera sig själv (Schaefer & Pond 1991). 
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 Det praktiska omvårdnadsarbetet skulle vara patientfokuserat och byggde på en 

grundläggande förståelse för patientens problematik, detta skulle återspeglas i vårdplaner och 

diagnostiska tillvägagångssätt. Patientens sjukdomshistoria och synen på sin egen situation 

skulle stå i centrum. Vad sjuksköterskan skulle bedöma vid en patientinteraktion var: balansen 

mellan energitillförsel och åtgång, hur intakta var kroppens försvarssystem, hade personen 

egenvärde och person påverkats, vilka förutsättningarna hade patienten att delta i olika sociala 

sammanhang (Schaefer & Pond 1991).   

 

1.4 Problemformulering 

Målet med litteraturstudien är dels att ge en översikt av den befintliga kunskapen i området, 

som har presenterats av tidigare forskning, men även att identifiera kunskapsluckor som 

motiverar det egna angreppssättet (Polit & Beck 2012). I tidigare studier försöker forskarna, i 

mångt och mycket, att definiera fenomenet MS-relaterad fatigue. Författarna vill istället 

koppla ihop fenomenet med en omvårdnadsteori. Förhoppningen är att en ökad 

omvårdnadsteoretisk förståelse av MS-relaterad fatigue ska leda till nya insikter och kunskap 

som gagnar det direkta omvårdnadsarbetet. P.g.a. att en sådan diskussion var svår att 

presentera i resultatavsnittet finns den istället under rubrik 4.2.5. Av de valda 

resultatartiklarna saknas i samtliga fall en omvårdnadsteoretisk koppling till fatigue (Flensner 

& Lindencrona 2002, Janardhan & Bakshi 2002, Yorkston et al. 2003, Olsson et al. 2005, 

Paltamaa et al. 2006, Flensner et al. 2008, Mills & Young 2008, Blaney & Lowe-Strong 2009, 

Mollaoglu & Üstün 2009, Motl et al. 2009, Bol et al. 2010, Moriya & Kutsumi 2010, 

Twomey & Robinson 2010, Flensner et al. 2011, Motl et al. 2011).  Levines bevarandemodell 

och fatigue genererade en träff. Schaefer & Potylycki skrev 1993 en artikel om Levines 

bevarandemodell relaterat till fatigue vid kronisk hjärtsvikt. Av följande resultat har 

författarna dragit slutsatsen att det finns en tydlig kunskapslucka som motiverar den valda 

studien.  

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av MS-relaterad fatigue, hur den 

påverkade vardagen och val av egenvårdsstrategier. Metodologiskt skulle artiklarnas kvalité 

granskas utifrån inklusions- och exklusionskriterier och bortfall. 
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1.6 Frågeställningar 

- Hur upplever individen MS-relaterad fatigue och på vilka sätt påverkar den vardagen? 

- Vilka egenvårdstrategier finns vid MS-relaterad fatigue?   

- Hur ser de valda artiklarnas metodologiska kvalité utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier och bortfall? 

 

2.0 METOD 
I metodavsnittet beskrivs urvalsprocessen av källor och analysen av data. Vidare beskrivs 

olika forskningsetiska överväganden.  

 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie (Forsberg & Wengström 2008).  

 

2.2 Litteratursökning 

Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Vid sökning användes 

sökorden ”Multiple sclerosis”, ”fatigue”, ”daily life” och ”experience” i olika kombinationer. 

Några av sökorden var s.k. ”Medical Subject Headings” (MeSH-termer), vedertagna termer 

för databassökning s.k.”Thesaurus” (Forsberg & Wengström 2008). Andra sökord saknade 

vedertagna termer. Den booleanska operatorn ”AND” användes för att kunna kombinera 

sökord med varandra. Detta avgränsade sökningen och gav ett hanterbart antal artiklar 

(Forsberg & Wengström 2008). Dubbletter förekom, men varje vald artikel redovisades bara 

mot en databas, så att antalet valda artiklar överensstämmer med det faktiska antalet. Tre 

artiklar hittades genom manuell sökning. Litteratursökningens utfall sammanfattas i tabell 1. 

 
Tabell 1. Utfall av litteratursökning 
 
Databas Söktermer Begränsningar Antal träffar Valda artiklar 

(exkl. dubbletter) 

Cinahl Multiple sclerosis 
AND fatigue  

År 2002-2012, 
engelsk text, gratis 
full text. ** 

167 3 

Cinahl Multiple sclerosis 
AND fatigue AND 
daily life 

** 15 2 
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Cinahl Multiple sclerosis 
AND fatigue AND 
experience  

** 19 1 

PubMed Multiple sclerosis 
AND fatigue 

** 151 3 

PubMed Multiple sclerosis 
AND fatigue AND 
daily life 

** 15 1 

PubMed Multiple sclerosis 
AND fatigue AND 
experience 

** 8 2 

 Manuell sökning i 
valda artiklars 
referenslistor 

  3 

Totalt   375 15 

 
2.3 Urval 

Urvalet av vetenskapliga artiklar utgick ifrån ansatsen att de valda källorna var relevanta för - 

och att de på något sätt kunde besvara - hela eller delar av syftet/frågeställningarna (Forsberg 

& Wengström 2008). Således exkluderades de artiklar som föll utanför definitionen. Artiklar 

äldre än tio år (2002-2012) exkluderades. Författarna använde sig av olika begränsningar 

”limits”. De begränsningar som användes var, att de vetenskapliga artiklarna skulle vara peer 

reviewed, skulle finnas tillgängliga på engelska och att de fanns tillgängliga i linked full text. 

Systematiska litteraturstudier och Metaanalyser exkluderades (Forsberg & Wengström 2008).  

 

2.4 Dataanalys 

Först bearbetades artiklar genom att titel och abstrakt lästes, relevanta artiklar valdes sedan ut 

för vidare bearbetning. Artiklar inkluderades utifrån hur väl de svarade mot författarnas syfte 

och frågeställning. Artiklarna som inkluderades innehöll teman som på något sätt 

identifierade hur personer upplevde MS-relaterad fatigue och vilken påverkan fatigue hade på 

vardagen och egenvårdsstrategier. Artiklarna i studien lästes, diskuterades och analyserades 

flera gånger av båda författarna. Detta för att säkerställa objektiviteten i förfarandet, men även 

för att säkerställa att artiklarna verkligen svarade upp mot syfte och frågeställning. Se bilaga 

1,2 och 3.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Forsberg & Wengström (2008) menade att även litteraturstudier bör innehålla 

forskningsetiska överväganden. Därför baserades denna litteraturstudie på artiklar och studier 

som redan var etiskt prövade och godkända. Författarna ansåg därför att vidare prövning hos 
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forskningsetiska rådet ej var nödvändigt. Författarna anser att det är viktigt att innehållet 

bearbetas och presenteras neutralt och objektivt. 
 

3.0 RESULTAT 
Resultatdelens rubriksättning valdes utifrån frågeställningarna. De valda temana beskriver hur 

det är att leva med MS-relaterad fatigue, hur den påverkar olika aspekter av vardagen och 

vilka egenvårdsstrategier som finns beskrivna. Totalt innehåller resultatdelen 15 st 

vetenskapliga artiklar, varav 8 st är kvantitativa, 5 st är kvalitativa och 2 st som är både och. 

Resultatet presenteras i löpande text, men för att se en sammanställning av artiklarnas syfte 

och resultat, se bilaga 1.  

 

3.1 Hur upplever personen MS-relaterad fatigue 

Mills & Young  (2008) har definierat MS-relaterad fatigue som en reversibel motorisk och 

kognitiv försämring, med en sänkt motivation och ett behov av att vila och sova som följd.  

MS-relaterad fatigue skiljer sig från den trötthet och utmattning som en ”frisk” person 

upplever. Upplevelsen var mer svårartad och ledde till större funktionsnedsättning i det 

dagliga livet (Olsson et al. 2005). Upplevelsen av fatigue var en ytterst individuell och unik 

känsla, som skiljde sig från person till person (Moriya & Kutsumi 2010). I flera studier 

framkom det att personer med MS menade att det saknades kunskap och förståelse om MS-

relaterad fatigue och att detta även påverkade kvalitén på vården (Olsson et al. 2005, Moriya 

& Kutsumi 2010). I allmänhet skattade personer med MS sin hälsa sämre än befolkning i stort 

(Flensner et al. 2008).  

 

3.2 Faktorer som påverkar MS-relaterad fatigue 

Förekomsten av fatigue var signifikant högre i gruppen MS-sjuka än i den generella 

populationen. 68 % av gruppen MS-sjuka uppgav fatigue som det värsta och tyngsta 

symtomet (Flensner et al. 2008). Cirka 90 % upplevde ökad fatigue vid MS-relaterade 

sjukdomsskov, sjukdom och feber, hett/fuktigt väder, varma bad och duschar, ökad daglig 

aktivitet, vid personliga problem och stressfulla situationer. Kvinnor, äldre, lågutbildade, 

gifta, hemmafruar, de som arbetade alla dagar och de som hade längre sjukdomsskov 

drabbades i högre utsträckning av svårare fatigue-symtom. En viktig lindrande faktor var 

förutsättningen till att leva ett anpassat liv i förhållande till sin sjukdom (Mollaoglu & Üstün 

2009). 
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Värmekänslighet (känslighet mot värme, varmt väder och förhöjd kroppstemperatur) var ett 

nyckelsymtom som hade en stark koppling till andra symtom som fatigue, smärta, 

koncentrationssvårigheter, pareser i armar och ben, balanssvårigheter och urininkontinens 

(Flensner et al. 2011). En teori var att skadade nervtrådar tillfälligt tappade ledningsförmågan 

vid värmeökning, vid normal kroppstemperatur återfick nervtrådarna sin funktion. Symtomen 

blev värre och flera vid värmeökning (Mollaoglu & Üstün 2009, Flensner et al. 2011).  

Flensner & Lindencrona (2002) undersökte om behandling med kylväst kunde minska fatigue 

vid värmekänslighet. Alla deltagare i studien rapporterade någon form av lindring och 

minskning av symtomet, både vad gällde fysiska, kognitiva och psyko-sociala aspekter. 

Resultatet av behandlingen kunde sammanfattas som mindre ansträngd muskulatur, mindre 

påtagliga fatigue-känningar, färre och kortare perioder av fatigue och en positiv inverkan på 

kognitiva funktioner, det sociala livet och affektiva problem. 

 

3.3 Hur MS-relaterad fatigue påverkar vardagen 

Efter MS-diagnos var det viktigt att ”hushålla” med sina krafter och att få vila vid behov. 

Fatigue kunde komma fort, oannonserat och när som helst under dagen (Yorkston et al. 2003). 

Fatigue uppträdde i samband med skov, men även utan koppling till skov. Med andra ord 

kunde attacker av fatigue komma när och hur som helst under dygnet. Kampen mot fatigue 

var ofta en daglig process och som på ett genomgripande sätt påverkade vardagen (Mills & 

Young 2008).  

 

3.3.1 Sociala aspekter 

Individens uppfattning av god hälsa, välbefinnande och tillfredställelse var starkt kopplat till 

möjligheten att kunna förverkliga mål, upprätthålla relationer och att aktivt delta i familje- 

och arbetsliv, beroende på graden av fatigue påverkades alla dessa komponenter negativt 

(Flensner et al. 2011). 

 

Fatigue resulterade i att det blev svårt att orka fatta beslut, leva upp till plikter och åtaganden 

och att utföra vardagens spörsmål. De upplevde att de inte längre var tillförlitliga och att de 

inte alltid kunde hålla löften till släkt, vänner och familj. Fatigue beskrevs som ett 

oförutsägbart fenomen som gjorde det oerhört svårt att planera tillvaron. Fatigue saknade 

synliga tecken och var mycket svår för utomstående att uppfatta, även de själva uppgav att det 

var mycket svårt att beskriva och klä upplevelsen i ord. Fatigue försvårade deltagandet i olika 
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sociala situationer. Koncentrationssvårigheterna gjorde att de upplevde det mycket svårt att 

delta i konversationer och att uppfatta vad som hände runt omkring dem (Olsson et al. 2005). 

I flertalet studier har det framkommit att personer med MS menade att det saknades kunskap 

och förståelse om hur MS-relaterad fatigue påverkade den drabbade och hur det kunde leda 

till att vården av dessa patienter därmed blir lidande (Olsson et al. 2005, Moriya & Kutsumi 

2010). 

3.3.2 Fysiska aspekter 

Fatigue medförde motoriska symtom som pareser, det kunde yttra sig som en släpande fot vid 

gång eller att en upprätt ställning inte kunde bibehållas över en längre tid. Andra motoriska 

symtom beskrevs som tyngdkänsla, svaghet i armar och ben, okoordinerade rörelser och 

tremor. Fatigue ledde till nya mönster för vila och sömn. När deltagarna upplevde att de 

förbrukat sin energi måste de dra sig tillbaka och vila i en miljö med få yttre stimuli eller 

sova. Även fast fatigue var en individuell upplevelse så var det vanligt att den framträdde i 

fasta intervaller. På morgonen var det vanligare att aktiviteter kunde utföras som vanligt, men 

under eftermiddagen kunde små ansträngningar provocera fram fatigue (Paltamaa et al. 2006, 

Mills & Young 2008). 

 

MS-relaterad fatigue beskrevs som en helkroppsupplevelse, som involverade allt från håret 

ner till fötterna. Muskler som skulle bära kroppen kändes mycket svaga, armar kändes 

omöjliga att lyfta och benen kändes som om de vägde många ton. Fatigue medförde en känsla 

av att ha förlorat kontrollen över den egna kroppen. Fatigue påverkade ögonen och synen, 

många upplevde en dunkande flackande känsla som ledde till yrsel och en känsla av att 

kroppen snurrade, vilket ledde till att de inte kunde stå upprätt (Olsson et al. 2005).  Motl et al 

(2009) undersökte sambandet mellan fysisk aktivitet och upplevd livskvalitet hos personer 

med MS. Det fanns en indirekt väg mellan fysisk aktivitet och livskvalitet, men andra faktorer 

var mer avgörande, så som fatigue, depression, smärta, sociala stöd och egenvårdsstrategier. 

Vid behandling som inkluderar dessa ”bestämmande” faktorer så gav även fysisk träning ökad 

livskvalitet. De psykiska och sociala faktorerna var betydligt mer utslagsgivande vad gäller 

upplevd livskvalité hos personer med MS (Motl et al. 2009). 
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3.3.3 Psykiska aspekter 

Fatigue medförde och stod i direkt relation till sänkt livskvalitet, oberoende av fysisk 

funktionsnedsättning och depression. Både fatigue och depression hade ett direkt samband 

med sämre livskvalitet, medan fysisk funktionsnedsättning hade ett mer indirekt samband. 

Fatigue och depression var starkt sammanlänkade och en ökning av depressiva symtom ägde 

ofta rum under perioder av uttalad fatigue. Ytterligare symtom som bidrog till depression var 

kognitiv dysfunktion, sexuell dysfunktion och psykisk hälsa (Janardhan & Bakshi 2002, Motl 

et al. 2011). Janardhan & Bakshi (2002) drog slutsatsen att alla MS-sjuka borde screenas för 

depression p.g.a. hög prevalens och att behandlingen hade andra positiva effekter på den 

dagliga livsföringen. 

 

En grundläggande komponent i upplevelsen av fatigue var avsaknaden av motivation. Det 

blev mycket svårt att upprätthålla, slutföra eller ta sig an nya saker. Psykiska faktorer som 

förvärrade fatigue var stress, oro och depression (Mills & Young 2008). 

 

När en kroppsdel inte längre lydde under individens vilja trädde ofta en psykologisk 

mekanism in som objektifierade den berörda kroppsdelen och den betraktades inte längre som 

en del av den egna kroppen. Kvinnorna i studien betraktade den egna kroppen som en ”sak” 

en barriär mot livsföringen och som en fiende till den egna överlevnaden (Olsson et al. 2005). 

 

3.3.4 Kognitiva aspekter 

Kognitiv dysfunktion var en vanlig upplevelse vid fatigue och yttrade sig i det att deltagarna 

hade svårt att upprätthålla mentala funktioner och de upplevde att det krävdes extra mycket 

energi för att göra det. Kognitiv dysfunktion manifesterades som dålig uppmärksamhet, 

nominell dysfasi och minnessvårigheter (Mills & Young 2008). 

 

Fatigue ökade frekvensen och graden av kognitiva symtom som påverkade kommunikationen, 

vilket ledde till svårigheter att processa, bearbeta och motoriskt utföra talet. Deltagarna hade 

en gemensam erfarenhet av att talet blev sluddrigare under eftermiddagen. Vidare medförde 

en ökad fatigue att det blev allt svårare att formulera meningar och uttrycka känslor, de 

upplevde en förlust av förmågan, att i tal, kunna förmedla sin personlighet. De uttryckte en 

rädsla för att lyssnaren skulle uppfatta det sluddriga talet som att de var berusade eller lata 

(Blaney & Lowe-Strong 2009). Fatigue och kognitiva förändringar bidrog till i vilken 
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utsträckning deltagarna kunde behålla sin sysselsättning (Yorkston et al. 2003). Bol et al 

(2010) beskrev sambandet mellan fatigue och kognitiva förmågor. Det gick en viktig 

skiljelinje mellan mental/psykisk och fysisk fatigue. I den undersökta gruppen upplevde inte 

deltagarna att fysisk fatigue påverkade deras kognitiva förmågor. Medan psykisk fatigue i 

kombination med oro och depression skapade en upplevelse av sänkt kognition. Det som 

ytterligare komplicerade förhållandena var, att direkta test av den kognitiva förmågan vid 

fatigue, endast visade små eller inga avvikelser vad gällde minne och intelligens. 

Undersökningar av den generella populationen hade tidigare visat på ett samband mellan 

fatigue och sämre kognition (Bol et al. 2010). 

 

3.4 Egenvårdsstrategier vid MS-relaterad fatigue 

3.4.1 Aktivitet och vila 

Många deltagare i studien hade utvecklat egna strategier för att minska fatigue, detta var 

särskilt slående under eftermiddagen då svåra fatigue-symtom var vanligare. Vilointervallet 

var ca 10-30 minuter. Ofta följde fatigue en återbetalningstid på 48 timmar d.v.s. föregående 

aktiviteter påverkade fatigue-förloppet, hur snabbt symtomen satte in och hur svårartade de 

skulle bli (Mills & Young 2008). 

 

Mills & Young (2008) pekade på en rad olika lindrande faktorer eller egenvårdsstrategier som 

har utvecklats av deltagarna för att minska fatigue-relaterade symtom. Alla deltagare 

upplevde att sömn och vila under dagen revitaliserade kroppen och lindrade fatigue. Några 

deltagare upplevde att fysiska och mentala aktiviteter i samband med arbete motverkade 

fatigue. De positiva effekterna av aerobisk träning var mer allmängiltiga. På kort sikt gav 

träning välbefinnande och på lång sikt ökade träning toleransen mot fatigue. Ytterligare en 

intressant egenvårdsstrategi var att många deltagare tog en profylaktisk vila inför en aktivitet 

som förväntades framkalla fatigue, de ville lagra upp energi inför en krävande aktivitet. I viss 

mån kunde den dagliga vilan betraktas som kompensation för dålig nattsömn. MS-sjukdomen 

medförde vanligtvis andra nattliga symtom som smärta och urinträngningar (Mills & Young 

2008). 
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3.4.2 Prioriteringar och planering 

Att prioritera saker i livet och planera vardagen blev ett viktig steg när energiresurser var 

begränsade. Vad strategin ämnade uppnå var en anpassning till begränsade resurser, men att 

samtidigt återfå kontrollen över vardagen, genom att kunna göra sina egna val och 

prioriteringar. Vad som prioriterade var högst individuellt - men vanliga val var barn, familj 

och arbete (Yorkston et al. 2003). 

  

I och med minskade energiresurser blev det allt viktigare att planera och utvärdera resurser för 

att kunna uppnå uppsatta mål i vardagen. Lika viktig var det att planera för förändring d.v.s. 

den dagen då en viss aktivitet inte längre kunde utföras. Att ha ett nätverk av familj och 

vänner var mycket viktigt för att orka hantera en föränderlig och oförutsägbar vardag 

(Yorkston et al. 2003). Yorkston et al (2003) beskriver vidare en rad konkreta förslag på 

strategier som hjälpte vid fatigue: att skriva anteckningar vid viktiga möten (dessa kunde 

sedan utvärderas när fatigue var frånvarande). Bra och noggranna rutiner på arbetet så att 

moment inte behövde göras om. Börja arbeta tidigt på morgonen så att arbetsdagen kunde 

avslutas tidigt och på så vis undvika att arbeta på eftermiddagen. Vila eller sömn under 

lunchrasten. Bra organisation i hushållet som minimerade arbetet att hämta och leta efter 

saker. Fokusera på en sak i taget. 

 

3.4.3 Kommunikation 

Fatigue hade många negativa effekter på förmågan att kommunicera. Ett huvudtema hos 

deltagarna var att hitta coopingstrategier och att dölja nedsatt kognitiv funktion. Mycket 

planering och arbete skedde "bakom scenen" för att kunna upprätthålla en normal fasad. 

Många upplevde det svårt att hitta ord, så olika typer av anteckningar och minneskrokar 

implementerades för att snabbt hitta de ord som inte kunde plockas direkt ur minnet. En annan 

användbar strategi var att planera in kognitivt krävande aktiviteter till morgonen då de 

upplevde att minne och kommunikation fungerade som bäst. Planerad vila under dagens lopp 

förbättrade kommunikationen. Avvärjande humor var ett användbart verktyg vid uppenbar 

fatigue och samtalet kunde fortsätta utan att fjärma sig från lyssnaren. Att förklara och utbilda 

omgivningen om MS var också en användbar copingmetod (Blaney & Lowe-Strong 2009). 
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3.4.4 Gemensam erfarenhet 

Twomey & Robinson (2010) utvärderar personer med MS upplevelse av att delta i lokal 

fatigue-hanteringsprogram. Ett av de centrala temana var validering och legitimering av 

fatigue som ett verkligt symtom utifrån en medicinsk och social utgångspunkt. Deltagarnas 

familjer involverades och utbildades om fatigue och coopingstrategier. Valideringen och 

erkännande av de upplevda symtomen minskade deltagarnas skuld och skam. 

Gruppverksamheten bidrog även till att de delade erfarenheter, stöttade varandra och att de 

kunde tala med en gemensam röst. Gruppen bidrog till att bryta känslan av social isolering 

och av att vara ensam i sin upplevelse. Många upplevde ett förändrat tänkande kring fatigue 

och hur den kunde hanteras, vilket resulterade i att de i större utsträckning kunde delta i olika 

aktiviteter. En delad röst och gemensam erfarenhet stärkte många i att motverka missförstånd 

och att öka förståelsen för fatigue i sin närmaste omgivning (Twomey & Robinson 2010). 

 

3.5 Granskning av valda artiklar: inklusion- och exklusionkriterier och bortfall 

3.5.1 Metodgranskning 

För en sammanfattning av artiklarnas metod i tabellform, se bilaga 2. Litteraturstudien 

baserades på 15st vetenskapliga artiklar. 8st hade en kvantitativ ansats (Janardhan & Bakshi 

2002, Paltamaa et al. 2006, Flensner et al. 2008, Mollaoglu & Üstün 2009, Motl et al. 2009, 

Bol et al. 2010, Flensner et al. 2011, Motl et al. 2011). 5 artiklar hade kvalitativ ansats 

(Yorkston et al. 2003, Olsson et al. 2005, Blaney & Lowe-Strong 2009, Moriya & Kutsumi 

2010, Twomey & Robinson 2010). 2 artiklar hade både kvantitativa och kvalitativa ansatser 

(Flensner & Lindencrona 2002, Mills & Young 2008). Totalt deltog 2436 personer i 

studierna. Av dessa var 1615 kvinnor och 552 män. 269 personer var av okänt kön pga. att 

detta inte redovisades (Flensner et al. 2011). Studierna var utförda på tre kontinenter, i 

länderna England, Finland, Holland, Irland, Japan, Sverige, Turkiet och USA. Åldersspannet 

på deltagarna var 17 till 83 år. I två studier (Flensner & Lindencrona 2002, Motl et al. 2011) 

framgick inte åldern på deltagarna. 

 

3.5.2 Granskning av valda källors inklusions- och exklusionskriterier 

För en sammanställning av artiklarnas inklusions- och exklusionskriterier, se bilaga 3. I tre 

artiklar beskrevs inga inklusions- eller exklusionskriterier (Yorkston et al. 2003, Olsson et al. 

2005, Moriya & Kutsumi 2010). Men en gemensam nämnare för dessa var att alla deltagare 
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hade en MS-diagnos. I övriga artiklar var kriterier för inklusion och exklusion beskrivet. 

Samtliga studier inkluderade kravet om MS-diagnos.  

 

Tre artiklar hade krav om ålder (Blaney & Lowe-Strong 2009, Bol et al. 2010, Flensner et al. 

2011). Fem artiklar inkluderade endast deltagare som hade varit symtom under en viss tid före 

studien (Flensner& Lindencrona 2002, Janardhan & Bakshi 2002, Motl et al. 2009, Bol et al. 

2010, Motl et al. 2011). Två artiklar exkluderade deltagarna som hade tagit läkemedel före 

studiens start (Janardhan & Bakshi 2002, Bol et al. 2010). Sju artiklar hade krav på psykisk 

och fysisk funktion och status (Janarhan & Bakshi 2002, Mills & Young 2007, Flensner et al. 

2008, Mollaoglu & Üstün 2009, Motl et al. 2009, Bol et al. 2010, Motl et al. 2011). Tre 

artiklar hade regionella geografiska krav (Paltamaa et al. 2006, Flensner et al. 2008, 

Mollaoglu & Üstün 2009) 

 

3.5.3 Granskning av valda källors bortfall 

För en sammanställning av artiklarnas bortfall, se bilaga 3. 

I fyra studier beskrevs eller framkom det inget bortfall (Yorkston et al. 2003, Olsson et al. 

2005, Blaney & Lowe-Strong 2009, Bol et al. 2010). I övriga elva studier beskrevs bortfallet i 

olika utsträckning. Totalt tillfrågades 3700 personer, och det slutgiltiga antalet deltagare var 

2436 personer. Således var det totala bortfallet på 1074 personer (ca 29 %).  

 

Det fanns både externt och internt bortfall. Externt bortfall skedde när de tillfrågade 

personerna nekade till vidare deltagande. Internt bortfall skedde när deltagare undvek att ge 

fullständiga svar under datainsamlingen, t.ex. i den enkät eller intervju som studien baserades 

på (Forsberg & Wengström 2008). I två artiklar framkom både externt och internt bortfall 

(Flensner & Lindencrona 2002, Flensner et al. 2008). I nio artiklar beskrevs externt bortfall 

(Janardhan & Bakshi 2002, Mill & Young 2007, Paltamaa et al. 2006, Mollaoglu & Üstün 

2009, Motl et al. 2009, Twomey & Robinson 2010, Flensner et al. 2011, Motl et al. 2011). 
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4.0 DISKUSSION 
Diskussionsavsnittet börjar med litteraturstudiens huvudresultat. Sedan följer 

resultatdiskussion, metoddiskussion, allmän diskussion och slutsats. 

 

4.1 Huvudresultat 

MS-relaterad fatigue var en unik och individuell upplevelse. Fatigue hade en 

multidimensionell och handikappande inverkan på vardagen som berörde såväl fysiska, 

psykiska, sociala och kognitiva aspekter. Personer med MS hade utvecklat olika 

egenvårdsstragier med syftet att dölja och lindra konsekvenserna av fatigue. Tre av artiklarna 

saknade en tillräcklig beskrivning av inklusions- och exklusionkriterier. Fyra artiklar saknade 

en adekvat beskrivning av bortfall.  

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen följer i stora drag resultatdelens rubriksättning, dock disponeras 

diskussionsdelen om bevarandemodellen som ett eget tema. Detta för att på så vis kunna föra 

en sammanhängande diskussion kring implementeringen av bevarandemodellen. 

4.2.1 Hur upplever personen MS-relaterad fatigue 

Resultatartiklarna beskriver upplevelsen av fatigue från både kvalitativa och kvantitativa 

utgångspunkter. I litteraturstudiens inledning diskuterades bristen på en gemensam definition 

på kronisk och akut fatigue, denna brist spiller även över på MS-relaterad fatigue som saknar 

en allmänt vedertagen definition. Många av resultat artiklarna har trots allt en snarlik 

definition som innehåller komponenter av trötthet och funktionsnedsättning som inte 

försvinner vid vila och födointag (Flensner & Lindencrona 2002, Janardhan & Bakshi 2002, 

Yorkston et al. 2003, Olsson et al. 2005, Paltamaa et al. 2006, Flensner et al. 2008, Mills & 

Young 2008, Blaney & Lowe-Strong 2009, Mollaoglu & Üstün 2009, Motl et al. 2009, Bol et 

al. 2010, Moriya & Kutsumi 2010, Twomey & Robinson 2010, Flensner et al. 2011, Motl et 

al. 2011). Även om inte MS-relaterad fatigue har en definitiv patofysiologisk förklaring var 

det väl beskrivet vad som bidrog till och vad som kunde lindra symtomen vid fatigue (Mills & 

Young 2008, Mollaoglu & Üstün 2009). Vad som kan beskrivas som gemensamma teman för 

flera av artiklarna var: upplevelsen av MS-relaterad fatigue var unik och individuell (Olsson 

et al. 2005, Flensner et al. 2008, Moriya & Kutsumi 2010). I flertalet studier har det 

framkommit att personer med MS upplever en brist på kunskap och förståelse om MS-
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relaterad fatigue (Olsson et al. 2005, Blaney & Lowe-Strong 2009, Moriya & Kutsumi 2010, 

Twomey & Robinson 2010). 

4.2.2 Hur MS-relaterad fatigue påverkar vardagen 

Resultatdelen är indelad i olika teman som beskriver olika aspekter av hur fatigue påverkar 

vardagen. De samstämmiga fynden beskrivs under respektive ”aspekt”, medan de motstridiga 

resultaten och sambanden mellan olika fenomen beskrivs under 4.2.3.  

 

Tidigare forskning visade på att MS-relaterad fatigue gav svåra konsekvenser på det sociala 

livet. Upprätthållandet av sociala relationer, fullgörandet av åtaganden och plikter och 

aktivitet och deltagande blev lidande när fatigue gjorde att det sociala livet inte kunde 

planeras (Olsson et al. 2005, Flensner et al. 2011).  

 

MS-relaterad fatigue beskrivs som en helkroppsupplevelse (Olsson et al. 2005). Detta 

påstående stärks även av Trendall (2000) och Jorgensen (2008) som diskuterar kronisk och 

akut fatigue i ett större sammanhang. Ytterligare gemensamma teman var upplevelsen av 

svaghet i armar och ben och förlorad kontroll över kroppen (Olsson et al. 2005, Mills & 

Young 2008). 

 

Psykiska faktorer som förvärrade fatigue var oro, stress och depression. Tillika fanns det ett 

starkt samband mellan fatigue och depression (Janardhan & Bakshi 2002, Mills & Young 

2008, Mollaoglu & Üstün 2009). En annan viktig komponent i psykisk fatigue var avsaknaden 

av motivation (Mills & Young 2008). Den var även en viktig komponent i den allmänna 

definitionen av kronisk och akut fatigue (Trendall 2000, Jorgensen 2008).  

 

Kognitiv dysfunktion upplevdes som en påtaglig konsekvens av fatigue.  Symtombilden 

bestod av minnes- och koncentrationssvårigheter, svårigheter att uttrycka sig i skrift och tal. 

Kognitiva processer uppfattades som mer krävande i samband med fatigue (Yorkston et al. 

2003, Mills & Young 2008).  

4.2.3 Olika samband 

Ett intressant samband ur omvårdnadssynpunkt var att fatigue hade ett direkt samband till 

sänkt livskvalitet, medan den fysiska funktionsnedsättning som MS-sjukdomen gav upphov 

till endast var indirekt kopplad till sänkt livskvalitet. Fatigue och depression var starkt 
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sammanlänkade och depressiva symtom ökade under perioder av uttalad fatigue (Motl et al. 

2011).  Samtidigt visar Mills & Young (2008) att psykiska faktorer som förvärrar fatigue är 

stress, oro och depression. Utifrån dessa resultat kan förhållandet mellan depression och 

fatigue beskrivas som en nedåtgående spiral mot ohälsa. Förhållandet stärker Janardhan & 

Bakshis (2002) argument för effektiv behandling av depression efter MS-diagnos. 

Motl et al (2011) visade på ett komplext samband mellan fysisk aktivitet, fatigue och 

livskvalitet. Sambandet mellan fysisk aktivitet och livskvalitet var indirekt, medan fatigue, 

depression, smärta och socialt stöd var direkt avgörande. Behandling av de avgörande 

faktorerna ökade således effekten av den fysiska träningen. Mills & Young (2008) visar å sin 

sida på ett möjligt orsakssamband mellan fysisk aktivitet och livskvalitet, då fysisk träning 

hade positiva effekter på både fatigue och depression. I kontexten av Motl et als studie (2009) 

påverkade fysisk träning två av de bestämmande faktorerna.    

De kognitiva förmågorna verkade inte ha påverkats av fysisk fatigue, medan mental/psykisk 

fatigue, särskilt i kombination med stress, oro och depression, resulterade i en påtaglig 

sänkning av den upplevda kognitionen. Trots den påtagliga upplevelsen av sänkt kognition 

kunde författarna endast påvisa små eller inga avvikelser vid direkt test av minne och 

intelligens (Bol et al. 2010). Det motsäger en annars samstämmig bild av sämre kognitiva 

kapacitet vid fatigue (Flensner & Lindencrona 2002, Yorkston et al. 2003, Mills & Young 

2008, Blaney & Lowe-Strong 2009).  

 

4.2.4 Egenvårdsstrategier vid MS-relaterad fatigue 

Egenvårdsstragierna följde två tydliga teman: dölja eller lindra fatigue (Yorkston et al. 2003, 

Mills & Young 2008, Blaney & Lowe-Strong 2009, Twomey & Robinson 2010).  

Egenvårdsstrategier med avsikt att lindra fatigue var: sömn, vila (profylaktiskt eller vid 

behov) och fysisk träning (Mills & Young 2008). Minskad aktivitet genom val och 

prioriteringar, planera inför kommande aktiviteter, utmaningar och förändringar. Noggranna 

rutiner som minimerar kroppens energiförbrukning (Yorkston et al. 2003). Gemensam 

erfarenhet och socialt deltagande (Twomey & Robinson 2010). Mycket energi lades på att 

upprätthålla en ”normal fasad” och att dölja konsekvenserna av fatigue (fenomenet diskuteras 

vidare under 4.2.5).  Egenvårdsstrategier med avsikt att dölja konsekvenserna av fatigue var: 

utföra mentalt krävande aktiviteter på morgonen, anteckningar och minneskrokar för att 
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underlätta kommunikationen, vila under dagen och avvärjande humor (Blaney & Lowe-

Strong 2009).  

 

4.2.5 Levines bevarandemodell och MS-relaterad fatigue 

I principen om bevarandet av energi framförde Levin en användbar ansats om hur kroppen 

hade ett givet energiförråd och hur detta förråd kunde omfördelas mellan aktivitet och 

läkande, under tider av hälsa och ohälsa (Schaefer & Pond 1991). Kroniska sjukdomar så som 

MS krymper energiresurserna och tvingar fram en omfördelning från aktivitet mot vila och 

läkande (Schaefer & Potylycki 1993, Ericson & Ericson 2008). Mindre energiresurser 

minskade individens förmåga till adaption och dennes behov av hjälp och stöd ökade 

(Schaefer & Pond 1991). De egenvårdsstrategier som Yorkston et al (2003) beskrev, där 

deltagarna genom att prioritera och fokusera sina begränsade krafterna på vad de tyckte var 

viktigast i livet återfick en känsla av kontrollen över vardagens prioriteringar och beslut, hade 

en tydlig koppling till Levines bevarandemodell. Enligt ansatsen om bevarandet av energi 

skulle den strategin synliggöra och erkänna det faktum att kroppens energiresurser hade 

minskat och att de dessutom hade omfördelats från aktivitet till vila av läkande. Genom att 

vardagen anpassades till kroppens resurser minskade de upplevda begränsningarna (Schaefer 

& Pond 1991).  

 

Den strukturella integriteten var under ständig förändring efter MS-diagnos, sjukdomens 

oförutsägbarhet, gjorde det mycket svårt att veta om, när och hur kroppens funktioner 

förändrades. De flesta fick dock uppleva en förändring och förlust av kroppsfunktion över tid 

(Fagius 2007, Ericson & Ericson 2008). I kontexten av MS, påverkas framför allt motoriska, 

sensoriska och kognitiva funktioner som t.ex. domningar, pareser, balansrubbningar och 

nominell dysfasi (Olsson et al. 2005, Mills & Young 2008). Fatigue kunde i sammanhanget 

ses som en katalysator som förvärrade tidigare och orsakar debuten av nya MS-relaterade 

symtom och bidrog på så vis till en generell funktionsnedsättning och minskad strukturell 

integritet (Schaefer & Pond 1991, Mills & Young 2008).  

 

I bevarandemodellen utmanade sjukdom och förändrad funktion individens självbild och 

självförtroendet, vilket kunde leda till att den personliga integriteten raserades (Schaefer & 

Pond 1991). Det tydligaste exemplet på detta var hur kroppsdelar som inte längre var 

viljestyrda avpersonifierades och kopplades bort från vad de upplevde som den egna kroppen 
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(Olsson et al. 2005). Vad många upplevde som det svåraste att hantera, i samband med MS-

relaterad fatigue, var den skuld och skam de kände över förlust eller försämring av funktion. 

Problemet tycktes ge en rikoschett som gick över på de psykiska och sociala områdena. Ett av 

de absolut vanligaste problemen var att omgivningen inte kunde se och förstå hur svåra 

fatigue-symtomen var. Många egenvårdsstrategier gick ut på att dölja försämrad funktion. De 

upplevde rädsla för att fatigue skulle uppfattas som lathet, att sluddrigt tal skulle uppfattas 

som om de var berusade m.m. Den personliga integritetens viktigaste beståndsdelar, så som 

respekt, oberoende, självbestämmande, självkännedom och helhet, var mycket svår att behålla 

vid MS-relaterad fatigue (Schaefer & Pond 1991, Yorkston et al. 2003, Mills & Young 2008, 

Twomey & Robinson 2010). Levine lade särskild vikt vid den sociala människan och hur 

viktigt det var att hon skulle upprätthålla sina sociala relationer, både till anhöriga, närstående 

och till samhället i stort. Social isolering var mycket destruktivt för hälsan (Schaefer & Pond 

1991). Den skuld och skam som kroppsliga förändringar och försämringar medförde 

påverkade den sociala integriteten negativt (Schaefer & Pond 1991). Att aldrig veta om de 

skulle orka delta i olika sociala aktiviteter och om de väl där skulle ha den mentala 

kapaciteten att delta i samtalet, fick många negativa efterverkningar och resulterade ofta i att 

deras sociala kontaktnät minskade över tid (Olsson et al. 2005, Flensner et al. 2011).  

Twomey & Robinson (2010) visade att många kände sig ifrågasatta och ensamma i sin 

upplevelse av fatigue. Fatigue och depression ledde i många fall till social isolering. Delad 

erfarenhet med andra personer med MS kunde bryta isoleringen och även bidra till ett aktivare 

socialt deltagande.  

 

4.2.6 Metodologisk sammanfattning 

Åldersspannet på deltagarna i studierna var 17-83 år, vilken kan betraktas som ett ganska brett 

spann. Detta medför både för- och nackdelar: den största fördelen var mångfald och en bred 

representation av gruppen MS-sjuka, den största nackdelen blev att olika subgrupper, under 

kategorin MS-sjuka var svåra att identifiera. Att 1615 var kvinnor och 552 var män kunde ses 

som en stor skillnad/snedfördelning. Men det måste vägas mot det faktum att fler kvinnor 

drabbas utav sjukdomen (Fagius 2007, Ericson & Ericson 2008, Ramström 2011). Att dessa 

2436 personer var utspridda på tre kontinenter och i åtta länder kunde ses som både en för- 

och nackdel. En svaghet kunde vara att det var svårt att precisera resultatets giltighet i 

förhållande till en specifik plats, eftersom litteraturstudiens källor kom från olika delar av 
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världen. Å andra sidan fanns en styrka i den allmängiltighet som kunde tillskrivas geografiskt 

spridda källor som bildar en internationell delad upplevelse av sjukdomen.  

 

4.2.7 Inklusions- och exklusionskriterier 

De artiklar som inte redovisade några kriterier för inklusion och/eller exklusion var samtliga 

av kvalitativ ansats (Yorkston et al. 2003, Olsson et al. 2005, Moriya & Kutsumi 2010). I de 

övriga artiklarna fanns även ett tydligt mönster av att kvalitativa studier hade kortare 

beskrivning av kriterier för inklusion och exklusion. Detta faktum kunde i viss utsträckning 

förklaras genom de olika studiernas uppsatta kriterier och struktur. (Forsberg& Wengström 

2008). För att se artiklarnas inklusions- och exklusionskriterier se bilaga 3. 

 

4.2.8 Bortfall 

Forsberg och Wengström (2008) menade att det var viktigt att ha ett så litet bortfall som 

möjligt, men att olika slags studier har olika problem med deltagande och bortfall. 

Kvantitativa enkätundersökningar hade till sin natur ett större bortfall, än kvalitativa studier. 

Kvantitativa studier var i större grad ute efter att generalisera och beskriva samband, medan 

kvalitativa studier var ute efter att beskriva känslor och upplevelser. Urvalsprocessen skiljer 

sig i stora delar åt, därav också deltagande och bortfall (Forsberg & Wengström, 2008).   

 

De artiklar som inte beskrev sitt bortfall var av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Att de 

kvalitativa studierna (Yorkston et al. 2003, Blaney & Lowe-Strong 2009) inte redovisade sitt 

bortfall kunde ses som ett mindre problem, att de kvantitativa (Olsson et al. 2005, Bol et al. 

2010) inte redovisade sitt bortfall borde ses som ett större problem. Författarna vill sätta upp 

ett stort frågetecken framför detta tillvägagångssätt. De resterande 11 artiklar hade redovisat 

sitt bortfall. Totalt sett hade 29 % av de tillfrågade personerna fallit bort. Vilket motsvarar 

cirka en tredjedel. Hur stor påverkan det hade på studiernas trovärdighet var svårt att bedöma. 

Men ett stort bortfall minskade trovärdigheten (Forsberg och Wengström 2008, Polit & Beck 

2012). För att se artiklarnas bortfall se bilaga 3. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Databaserna Cinahl och PubMed användes vid litteratursökning. Dessa är välanvända och 

erkända databaser när det kommer till omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 2008). 
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Författarna använde samma sökord i båda databaserna för att få fram all tillgänglig relevant 

litteratur inom området. Vissa av sökorden var vedertagna ”MeSH”-termer. Vilket kan ses 

som en fördel då författare världen över använder samma ord och begrepp för att 

”kategorisera” sina färdiga artiklar. Totalt hade 15 artiklar inkluderats i litteraturstudien. 8st 

av dessa var kvantitativa, 5st kvalitativa och 2st hade både en kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Enligt Forsberg & Wengström (2008) hade kvantitativa och kvalitativa olika uppgifter när det 

kom till hur forskarna ville framställa den data de samlat in. En kvantitativ studie ville 

generalisera, medan en kvalitativ ville beskriva känslor och upplevelser. En styrka med den 

kvantitativa studien var att den besvarade ett brett område eller ett generellt samband. Fast 

vad den vann på bredden kunde den förlora i djup och grundlighet. De valda artiklarna lästes 

och bearbetades flera gånger av båda författarna. Detta gjorde översättning och dataanalys så 

objektiv och felfri som möjligt. Ingen av författarna hade engelska som modersmål. Dock 

fastslår Polit & Beck (2012) att en litteraturstudie i realiteten inte går att göra helt objektiv. 

 

I sökningen hade begränsningar använts, för att filtrera bort artiklar som föll utanför de krav 

som ställdes upp av författarna. Valda begränsningar var, att artiklar fick vara äldre än tio år 

(2002-2012) och att de skulle finnas tillgängliga gratis och på engelska. Författarna valde att 

inte betala för några artiklar. Att artiklarna hade en ålder på max tio år, innebar att endast 

tidsenlig forskning inkluderades i denna litteraturstudie. Artiklar som var t.ex. elva år gamla, 

trots att de hypotetiskt kunde innehålla relevant forskning valdes bort. Givetvis kunde 

eventuella artiklar, från exempelvis 2001, ha inkluderats efter särskilda överväganden. Men 

författarna var tillfreds med de artiklar den aktuella sökningen gav.  

 

4.4 Allmän diskussion 

En av huvudpoängerna med litteraturstudien var att lägga en grund till en 

omvårdnadsteoretisk förståelse av MS-relaterad fatigue. Det teoretiska ramverk som 

bevarandemodellen bygger på lämpade sig väl för en teoretisk och konceptuell förståelse av 

fatigue i allmänhet och MS-relaterad fatigue i synnerhet. Integritetskonceptet kan på ett 

naturligt sätt användas för att första hur det är att leva med MS-relaterad fatigue och hur den 

påverkade olika aspekter av vardagen. I ansatsen om bevarandet av energi fanns ett bra 

ramverk för att beskriva hur fatigue ändrar på förutsättningarna för aktivitet, vila och läkande. 

I tidigare forskning lyser den omvårdnadsteoretiska kopplingen till MS-relaterad fatigue med 

sin frånvaro och många kunskapsluckor finns kvar att fylla, därför anser författarna att vidare 

forskning behövs och skulle vara välmotiverad. 



 

22 
 

Litteraturstudien kan användas i det direkta omvårdnadsarbetet. Som inspiration eller ett 

tankesätt för att lindra patienternas fatigue. Att ett arbete efter Levines bevarandemodell, helt 

skulle lösa de problemen som MS-relaterad fatigue åsamkar är mindre troligt, men det kunde 

onekligen vara till hjälp och underlätta ett mera systematiskt angreppssätt och 

omvårdnadstänkande. En litteraturstudie av denna art har sina begränsningar. Författarna har 

den åsikten att litteraturstudien inte på något sätt är uttömmande, betydligt mer går att säga 

om ämnet. Mer forskning behövs för att styrka de samband som framlagds mellan MS-

relaterad fatigue och bevarandemodellen. I ett större arbete skulle troligtvis fusionen mellan 

dessa bidra till att flera samband kan valideras med ny omvårdnadskunskap som följd.  

 

4.5 Slutsats 

MS-relaterad fatigue hade en multidimensionell och handikappande inverkan på individen 

och dess vardag. Fatigue påverkade såväl fysiska, psykiska, sociala och kognitiva aspekter 

och funktioner. Befintliga egenvårdsstragier kunde beskrivas utgå ifrån två olika teman: lindra 

och dölja konsekvenserna av fatigue. Levines bevarandemodell gav en omvårdnadsteoretisk 

förståelse av MS-relaterad fatigue som saknades i tidigare forskning. 
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7.0 BILAGOR 

7.1.1 Bilaga 1. Sammanställning av valda artiklars syfte och resultat 

Författare 
Publ. år 

Syfte Resultat 

Bol et al., 2010. Syftet med studien var att 
undersöka och beskriva hur psykisk 
och fysisk fatigue påverkar kognitiv 
funktion hos personer med MS. 

Ångest, depression och psykisk fatigue i 
kombination visade sig påverka den kognitiva 
funktionen. Däremot påverkade inte fysisk och 
psykisk i kombination den kognitiva funktionen 
nämnvärt. 

Blaney & Lowe-Strong, 2009. Syftet med studien var att 
undersöka sambandet mellan 
fatigue och eventuella 
kommunikationsproblem hos 
personer med MS. 

Det fanns ett samband mellan fatigue och 
försämrad kommunikation. Att kommunicera blev 
svårare när tröttheten kom. De utvecklade 
strategier för att leva med och dölja sitt problem 
med fatigue. Trötthet beskrevs som ett ”hinder att 
delta” i kommunikativa sammanhang. 

Flensner et al., 2008. Syftet med studien var att 
undersöka hur uppfattningen av 
fatigue och hälsa var, i en grupp 
med MS-sjuka jämfört med en 
referensgrupp bestående av MS-
friska personer. Referensgruppen 
var hämtad ur den generella 
populationen. 

50 procent i gruppen MS-sjuka graderade sin 
egen hälsa som dålig, i jämförelse med 18 procent 
i referensgruppen. I MS-gruppen ansåg 68 
procent att fatigue var det jobbigaste symtomet, 
medan siffran i referensgruppen var 21 procent.  
Grupperna var från samma geografiska område. 

Flensner et al., 2011. Syftet med studien var att 
undersöka sambandet mellan 
överkänslighet mot värme och olika 
symtom vid MS. 

Exponering av värme förvärrade inte bara känslan 
av fatigue, utan ökade även smärta, 
urinträngningar och bidrog till ökade 
koncentrationssvårigheter och svaghetskänsla i 
armar och ben. 

Flensner & Lindencrona, 
2002. 

Syftet med studien var att studera 
om användningen av en kylväst 
påverkade upplevelsen av fatigue 
och begränsningar i vardagen hos 
personer med MS. 

Under testperioden upplevde personerna fatigue i 
mindre utsträckning. Skoven med fatigue kom 
mer sällan och varade under kortare tid. De 
beskrev även minskad muskulär belastning och 
mindre känsla av trötthet i samband med intag av 
mat. Positiva effekter på kognitiva, sociala 
och/eller känslomässiga problem relaterade till 
trötthet beskrevs också. 

Janardhan & Bakshi, 2002. Syftet med studien var att 
undersöka och beskriva hur fatigue 
och depression påverkar livskvalité 
hos patienter med MS. 

Fatigue och depression hade negativ inverkan på 
livskvalité. I studien hade de som upplevde 
fatigue eller var deprimerade sämre resultat än de 
som inte upplevde det. 

Mills & Young, 2007. Syftet med studien var att definiera 
symtomet fatigue som upplevs av 
personer med MS. 

Fatigue kunde definieras som en reversibel 
motorisk och kognitiv nedsättning, med minskad 
motivation och ett behov av att få vila. Fatigue 
kunde komma helt spontant eller p.g.a. psykisk 
eller fysisk aktivitet, fuktighet, värme, infektion 
och födointag. Att vila eller sova dagtid lindrade 
fatigue. Värst var det oftast under eftermiddagen. 

Mollaoglu & Üstün, 2009. Syftet med studien var att beskriva 
fatigue och faktorer som påverkar 
fatigue hos personer med MS. 

Alla personer upplevde fatigue. Faktorer som 
påverkade var ålder, kön, utbildning, civilstånd, 
antal barn, yrke och hur länge de hade varit sjuk. 
Varma bad/duschar, varmt fuktigt väder, stress, 
infektioner, feber, sömnproblem, mer fysisk 
aktivitet var sådant som också påverkade 
upplevelsen av fatigue. 

Moriya & Kutsumi, 2010.  Syftet med studien var att få en 
beskrivning av hur det var att leva 

Sju tydliga koncept framkom vid analysen av 
data. Upplevelsen av fatigue var unik och 
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med MS-relaterad fatigue och hur 
detta påverkade socialt liv och 
interpersonella relationer. 

individuell. De hade alla utvecklat egna cooping 
strategier för att kunna hantera fatigue i vardagen. 
De egna strategierna för att hantera fatigue ledde 
ofta till social isolering. Det fanns en generell 
brist på förståelse från omgivning om hur det var 
att leva med MS-relaterad fatigue.  

Motl et al., 2009.  Syftet med studien var att 
undersöka och beskriva 
förhållandet mellan fysisk aktivitet 
och livskvalité hos personer med 
MS. Även förhållandet till 
funktionshinder, humör, egenvård, 
socialt stöd, smärta och fatigue. 

Fysisk aktivitet hade en indirekt positiv inverkan 
på livskvalité hos personer med MS. Fysisk 
aktivitet hade även positiv inverkan på 
funktionshinder, humör, egenvård, socialt stöd, 
smärta och fatigue. 

Motl et al., 2011.  Syftet med studien var att 
undersöka sambandet mellan fysisk 
aktivitet, fatigue och depression 
över tid hos personer med skovvis 
MS. 

Fysisk inaktivitet påverkar personerna negativt 
när det gäller fatigue och depression. 

Olsson, Lexell & Söderberg, 
2005.  

Syftet med studien var att 
undersöka och beskriva 
innerbörden av fatigue hos kvinnor 
med MS.  

Fatigue hade en stor påverkan på det vanliga livet. 
MS-relaterad fatigue upplevdes annorlunda än 
”vanlig” fatigue. Känslan av MS-relaterad fatigue 
skiljde sig från vad personer utan MS menade 
med fatigue. De kunde därför ha svårt att förstå 
den känslan. 

Paltamaa et al., 2006. Syftet med studien är att beskriva 
upplevelser och dess inverkan på 
egenvård, rörlighet och familjeliv 
hos personer med MS. 

Majoriteten av personerna klarade av det dagliga 
livet bra sett till egenvård, rörlighet och 
familjeliv. Men en mindre del behövde hjälp och 
stöd bl.a. genom att använda gånghjälpmedel. 
Men fatigue var det vanligaste symtomet som 
påverkades deras vardag. 

Twomey & Robinson, 2010. Syftet med studien var att 
undersöka MS-sjukas erfarenhet av 
att delta i ett lokalt fatigue 
hanteringsprogram. 

Deltagarna upplevde ett aktivt deltagande och 
empowerment. Där bekräftades deras upplevelse 
av fatigue, att den var legitim. Fatigue var en 
gemensam upplevelse. Deltagande i 
gruppverksamheten resulterade i 
livsstilsförändringar, förändringar i yrkesliv och 
utvecklandet av socialt stöd. 

Yorkston et al., 2003. Syftet med denna studie var att 
undersöka hur personer med lätt till 
måttligt MS klarar av dagliga 
arbetsuppgifter, både inom och 
utanför hemmet. 

Personer med MS lärde sig att använda sina 
återstående resurser och utvecklade strategier för 
att klara av vardagen. Både inom och utanför 
hemmet. 
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7.1.2 Bilaga 2. Sammanställning av valda artiklars metod 
Författare 

Publ. år 
Titel Ansats/ 

design 
Undersök- 
ningsgrupp 

Datainsamlings-
metod 

 

Dataanalys- 
metod 

Bol et al., 2010.  The impact of 
fatigue on cognitive 

functioning in 
patiens with 

multiple sclerosis. 

Kvantitativ 
ansats.  

 
Deskriptiv 

design. 
 

Tvärsnitts-
studie. 

80st med MS.  BVRT.  
COWAT.  

CST. 
CVLT. 
DAUF. 
LDST. 

Ravens SPM. 
SCWT. 
WCST. 

Pearsons r korrela-
tionstest. 

Analyserats i SPSS. 

Blaney & Love-
Strong, 2009. 

The impact of 
fatigue on 

communication in 
multiple 

sclerosis. The 
insider's 

perspective 

Kvalitativ 
ansats. 

 
Fenomenologisk 

design. 
 
 

10 st med MS 
som upplevde 

fatigue 
associerad 
med sjuk-

domen. 

MFIS. 
Semistrukturrerad
e intervjuer med 

öppna frågor. Den 
första intervjun 
transkriberades 

och fick läsas av 
den intervjuade i 
efterhand. För att 

kommentera. 

Innehållsanalys. 

Flensner et al., 
2008.  

Fatigue in relation 
to perceived health: 

people with 
multiple sclerosis 

compared with 
people in the 

general population. 

Kvantitativ 
ansats. 

 
Komparativ 

design. 

Totalt 345 
personer.  

Två grupper, 
en med ”MS-
sjuka” och en 
referensgrupp 

från den 
generella 

populationen.  
150st resp-

ektive 190st. 

FIS. 
EDSS. 
PDQ. 

Mann Whitney U-
test.  

Chi 2 x2. 
Kruskal Wallis test. 

Spearman’s rank 
order correlations 

test. 
Bonferronis 
korrektion. 

Flensner et al., 
2011.  

Sensitivity to heat 
in MS patients: a 
factor strongly 

influencing 
symptomology – an 
explorative survey. 

Kvantitativ 
ansats.  

 
Korrelation och 

komparativ 
design. 

 
Tvärsnittsstudie. 

Av 334 
tillfrågade 
personer, 

svarade 256 st. 
Deltagarna 
togs ur det 

svenska 
nationella MS-

registret. 

EDSS. 
FSS. 
PDQ. 

Poser- och 
McDonald-
kriterier för 

diagnostisering av 
MS. 

Mann Whitney U-
test. Student’s t-
test. Spearman’s 

rank order 
correlation. 

Pearson’s r korrela-
tionstest 

 

Flensner & 
Lindencrona, 

2002. 

The cooling-suit: 
case studies of its 

influence on fatigue 
among eight 

individuals with 
multiple sclerosis. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

ansats. 
 

Fall kontroll-
studie. 

8st med MS. Semistrukturerade 
intervjuer. 

Spelades in. 
FIS. VAS. 

Före och efter 
testperioden. 

Innehållsanalys. 
 

De olika källorna 
analyserades först 
separat för varje 

person som deltagit 
i studien. Sedan 

tillsammans. 
Janardhan & 
Bakshi, 2002.  

Quality of life in 
patients with 

Multiple Sclerosis: 
The impact of 

fatigue and 
depression. 

Kvantitativ 
ansats. 

 
Korrelations 

design. 

60st med MS.  MSQOL-54. 
EDSS. 
FSS. 

Students t-test. 
ANCOVA. 

Analyserades i 
StatView 5.0. 



 

29 
 

Mills & Young, 
2007. 

A medical 
definition of fatigue 

in multiple 
sclerosis. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

ansats. 
 

Explorativ och 
beskrivande 

design. 
 

Tvärsnittsstudie. 
 

I två delar 
(Del 1= 

kvalitativ och 
del 2= 

kvantitativ).  
 

Del 1: 40st. 
För att skapa 
en enkät till 

del 2. 
Del 2: 635st 
Totalt: 675st 

med MS. 

Del 1= 
Semistrukturerade 

intervjuer. 
Spelades in. 

 
Del 2= Enkät som 
skapades i del 1. 

EDSS. 
VAS. 

Innehållsanalys. 
 
 
 

Chi 2 x2. 
Analyserades I 
SPSS 11.0.4. 

Mollaoglu & 
Üstün, 2009.  

Fatigue in multiple 
sclerosis patients. 

Kvantitativ 
ansats. 

 
Deskriptiv 

design. 

120st med 
MS. 

VAS-F. 
QAFAF. 

Variance analys. 
Mann Whitney U-

test. Kruskal-
Wallis-test. 

Moriya & 
Kutsumi, 2010. 

Fatigue in Japanese 
people with 

multiple sclerosis. 

Kvalitativ 
ansats.  

Explorativ, 
deskriptiv och 

kontextuell 
design. 

9st med MS. Semistrukturerade 
intervjuer med 
intervjuguide. 
Spelades in. 

Innehålls-analys. 

Motl et al., 2009.  Physical activity 
and quality of life 

in multiple 
sclerosis: 

Intermediary roles 
of 

disability, fatigue, 
mood, pain, self-

efficacy and social 
support. 

Kvantitativ 
ansats. 

 
Korrelations 

design. 

292st med 
MS.  

GLTEQ 
LMSQOL 

PDDS 
FSS 

HAD. 
SF-MPQ 

MSSE 
SPS  

ActiGraph 
rörelsemätare 

Cronbach’s Alpha. 
Chi 2 x2. 

Har analyserats i 
Mplus 3.0. 

Motl et al., 2011. Effects of change in 
fatigue and 

depression on 
physical activity 

over time in 
relapsing-remitting 
multiple sclerosis. 

Kvantitativ 
ansats.  

 
Korrelations 

design.  
 

Longitudinell 
studie. 

269st med 
skovvis MS. 

En studie över 
tid där 263st 
var kvar efter 
6 månader. 

FSS. 
HADS. 

GLTEQ. 
IPAQ. 

Chi 2 x2.  
Analyserat i Mplus 

3.0. 

Olsson, Lexell & 
Söderberg, 2005.  

The meaning of 
fatigue for women 

with multiple 
sclerosis. 

Kvalitativ 
ansats. 

 
Deskriptiv 

design. 

10st kvinnor 
med sekundär 

progressiv 
(SP) MS.  

Semistruktur-
erade intervjuer. 

Spelades in. 

Innehållsanalys i 
tre steg. Teman, 
underteman och 
meningar. I tre 
steg: läsa hela 

texten, dela upp i 
meningar för att 

sedan bearbeta hela 
texten igen. 

Paltamaa et al., 
2006. 

Physical 
functioning in 

multiple sclerosis: 
A population-based 

study in central 
Finland. 

Kvantitativ 
ansats. 

 
Beskrivande 

design. 
 

Tvärsnittsstudie. 

240st med 
MS. 

WIQ. 
FSQ. 
ICF. 

Chi 2 x2. 
T-test. 

ANOVA. 
Analyserats i SPSS 

13.0. 
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Mätinstrumentens förkortningar 
BVRT – Benton Visual Retention Scale 
COWAT – Controlled Oral Word Association Test 
CST – Concept Shifting Test 
CVLT – California Verbal Learning Task 
DAUF – Dauer Aufmersamkeit Test 
EDSS – Expanded Disability Status Scale  
FIS – Fatigue Impact Scale 
FSQ – Functional Status Questionnaire  
FSS – Fatigue Severity Scale  
GLTEQ – Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire 
HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale  
ICF – International Classification of Functioning, Disabilities and Health 
IPAQ – International Physical Activity Questionnaire  
LDST – Letter Digit Substitution Test  
LMSQOL – Leeds Multiple Sclerosis Quality of Life Scale  
MFIS – Modified Fatigue Impact Scale 
MSQOL-54 – Multiple Sclerosis Quality of Life  
MSSE – Multiple Sclerosis Self-efficacy Scale  
PDQ – Perceived Deficit Questionnaire 
PDDS – Patient Determined Disease Steps 
QAFAF – Questions about Factors that Affects Fatigue 
Raven’s SPM – Raven’s Standard Progressive Matrices 
SCWT – Stroop Color-Word Test 
SF-MPQ – Short-form McGill Pain Questionnaire 
SPS – Social Provisions Scale 
VAS – Visual Analog Scale 
VAS-F – Visual Analog Scale for Fatigue 
WCST – Wisconsin Card Sorting Test 
WIQ – Walking Impairment Questionnaire 
 

  

Twomey & 
Robinson, 2010. 

Pilot study 
participating in a 

fatigue 
management 

programme for 
clients with 

multiple sclerosis. 

Kvalitativ 
ansats.  

 
Explorativ 

design. 

8st med MS. Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor. 
Spelades in. 

Konstant 
komparativ analys, 

med 
fenomenologiskt 

perspektiv. 

Yorkston et al., 
2003.                                      

Getting the work 
done: a qualitative 

study of individuals 
with multiple 

sclerosis. 

Kvalitativ 
ansats. 

 
Beskrivande 

design. 

14 st med MS.  Semistrukturerade 
intervjuer. 

Spelades in. 

Konstant 
komparativ analys. 



 

31 
 

7.1.3 Bilaga 3. Sammanställning av valda artiklars inklusions- exklusionskriterier och bortfall 

Författare 
Publikationsår 

Inklusions- och exklusionkriterier Bortfall 

Bol et al., 2010. 
 
 

Inkl. kriterier: Inte ha något annat 
betydande hälsoproblem utöver MS, 
inte ha använt kortikosteroider, inte 

haft en exacerbation senaste fyra 
veckorna och inte lida av någon 
allvarlig synlig, verbal och/eller 
motorisk funktionsnedsättning. 

Framgick ej. Bortfallsprocessen var ej 
beskriven.  

Blaney & Lowe-Strong, 2009. 
 

Inkl. kriterier: var 19 år eller äldre 
med MS. 

Framgick ej.  

Flensner et al., 2008. 
 
 
 

Två grupper. En grupp med MS-sjuka 
och en grupp från den generella 

populationen. 
 

Inkl. kriterier för MS-gruppen var: att 
vara mellan 20 och 65 år med 

förmåga att kommunicera och förstå. 
Blivit undersökt av neurolog och fått 
diagnosen MS fastställd. Ha haft MS 

i minst ett år. 
 

Inkl. kriterier för den andra gruppen: 
ha varit bosatt i samma del av 

Sverige som MS-gruppen, ej vara 
MS-sjuk.  

207st fick ett brev hemskickat med information 
och en enkät. 164st svarade. 9st exkluderas efter 

att enkäterna sammanställts, p.g.a. bristfälliga 
svar. Bortfall: 52st. 

 
190st valdes ut ur den generella populationen 

slumpmässigt. Inget bortfall. 

Flensner et al., 2011. 
 
 
 

Inkl. kriterierna var: att ha diagnosen 
MS, att vara mellan 20 och 65 år 

gammal. Ha en EDSS inom 
intervallet 0-6,5. 

334st fick ett brev hemskickat med information 
och enkät. 256st svarade. Bortfall: 78st. 

Flensner & Lindencrona,  
2002. 

 
 

Inkl. kriterierna: att ha MS, att deras 
sjukdomssymtom var stabila, inte 

hade någon infektion eller 
inflammation, hade förmåga att 

använda kylvästen själv och 
förmågan att kunna delta i 

datainsamlingen. 

98st tillfrågades. 30st var intresserade att 
fortsätta studien, efter ytterligare information 

tackade 5st till nej till fortsatt deltagande. Innan 
studien hann starta tackade 4st nej till fortsatt 

deltagande och 1 person dog. 10st exkluderades, 
1 p.g.a. ett skov, 2st p.g.a. 

infektion/inflammation, 1 hade svårt att hantera 
kylvästen, 4st tyckte kylvästen var för kall och 
2st hade gett bristfälliga svar. 2st upplevde inte 
problem associerat till fatigue, de exkluderades. 

Bortfall: 90st. 
Janardhan & Bakshi, 2002. 

 
 
 

Exkl. kriterier: ha primär progressiv 
MS, ovilja till att delta i studien, ha 
andra större neurologiska sjukdomar 
eller systemsjukdomar, graviditet, ha 
en historia av allvarlig depression i 

familj och nära släkt, exacerbation de 
senaste 4 veckorna och 

substansmissbruk.  Ätit läkemedel 
som kan ha påverkat fatigue, humör 

och kognition (och därmed 
livskvalitén) de senaste två 

månaderna. 

106st tillfrågades. 3st exkluderas p.g.a. att de 
led av primär progressiv MS, 6st ville inte delta, 
10st hade andra sjukdomar, 1st var gravid, 2st 
hade hereditet för depression, 5st hade haft en 
exacerbation de senaste fyra veckorna och 5st 

missbrukade någon slags substans. 14st hade ätit 
läkemedel som kunde ha påverkat deras 

livskvalité. Bortfall: 46st. 

Mills & Young, 2007. 
 
 
 

Inkl. kriterier: ha diagnosen MS, ha 
förmågan att föra ett begripligt samtal 
på engelska och att ge samtycke till 

att delta i studien. 
 

Exkl. kriterier: en sekundär 

40st tillfrågades. 2st ville inte delta. Bortfall: 
2st.  

 
 

Ett brev skickades till 1223 med MS med 
information och enkäter. 635st svarade. Bortfall: 
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neurologisk sjukdom. 588st. 
Mollaoglu & Üstün, 2009. 

 
 
 

Inkl. kriterier: Vara alert, kunna 
kommunicera verbalt, kunna förstå 
frågor, bo i staden Sivas och vara 

villig att delta i studien.  

150 st tillfrågades. 120st deltog. 8 tackade nej. 
16st bodde utanför Sivas. 6st var inte kognitivt 

kapabla att delta i studien. Bortfall: 30st. 

Moriya & Kutsumi, 2010. 
 

Framgår ej. Men alla deltagare led av 
MS. 

90st tillfrågades. 20st kandidater valdes ut. Av 
dessa deltog 9st i studien. Bortfall: 81st. 

Motl et al., 2009. 
 
 
 

Kriterier för att bli screenade: ha 
diagnosen MS, ha varit fri från skov 
de senaste 30 dagarna, vara i behov 
av så lite assistans som möjligt. Att 

vara i behov av assistans definierades 
som att kunna gå med eller utan käpp. 

Personer som satt i rullstol 
exkluderas. 

511st kontaktades. 387st screenades. Av dessa 
387 så exkluderas 27st p.g.a. att de inte 

matchade inklusionskriterierna, och 16st 
tackade nej. Ett första utskick med information 
och bekräftelsebrev gjordes till de återstående 

344 personerna. 300st av dessa svarade på detta 
brev. 8st valde här att hoppa av. 292st deltog i 

studien. Bortfall: 219st. 
Motl et al., 2011. 

 
 
 

Inkl. kriterier: ha diagnosen skovvis 
MS, ha varit fri från skov de senaste 

30 dagarna och vara i minimalt behov 
av assistans.  Kunna gå själv med 

eller utan käpp. 

Av 463 personer som anmält sitt intresse gick 
375st att få tag på. 6st hoppade av efter att de 
fått information om studien. 369st screenades, 

44st matchade inte inkl. kriterierna och 5st ville 
inte delta. De återstående 320 personerna fick 
ett brev hemskickat med samtyckesbekräftelse 

och MS-verifikationspapper. 279st av dessa fick 
enkäterna hemskickade, 10st valde att hoppa av 

studien. Bortfall: 194st. 
Olsson, Lexell & Söderberg, 

2005. 
Framgår ej. Men alla deltagare led av 

MS. 
Framgår ej.  

Paltamaa et al., 2006. 
 
 
 

Inkl. kriterier: ha MS och vara bosatt 
i de centrala regionerna av Finland. 

277st tillfrågades. 6st var ovetande om sin 
diagnos och 5st hade ingen kontakt med 

Jyväskylä sjukhus. De exkluderas p.g.a. det. 
240st svarade på enkäten. Bortfall: 37st. 

Twomey & Robinson, 2010. 
 
 

Inkl. kriterier: ha MS och upplevt 
fatigue relaterat till sjukdomen. Det 
skulle ha påverkat det dagliga livet. 

De 11 första som matchade inkl. kriterierna 
tillfrågades. 8st valde att fortsätta medverka i 

studien. Bortfall: 3st. 
Yorkston et al., 2003. Framgår ej. Framgår ej.  
 

 


