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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva hur det är att leva med Multipel Skleros (MS), samt 

upplevelser av stöd och bemötande från vårdgivare. Metoden var en kvalitativ intervjustudie 

av beskrivande design som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Tre kvinnor och två 

män (26-75 år) med MS från två kommuner i Mellansverige deltog i studien. Huvudresultatet 

visade att deltagare upplevde att sjukdomen begränsade vardagen. Majoriteten av deltagarna 

beskrev känslor som orättvisa av att ha drabbats, men att de numera fått nytt perspektiv på 

livet. De beskrev att de saknade information och kommunikation från vårdgivare. Samtliga 

upplevde att det är lång väntan att få besökstid hos specialistvården och menade att det 

berodde på för lite personal. Deltagarna upplevde att bemötandet från vårdgivare varit bra, 

dock beskriver några att tidsbrist och brist på personal kunde påverka bemötandet från 

vårdgivare negativt. Slutsatsen var att deltagarnas vardag begränsades av sjukdomen i 

varierande grad och kunde leda till starka känslor. Flertalet upplevde att de lärt sig leva med 

sjukdomen med hjälp av positiv inställning och envishet. Deltagarna tyckte det var viktigt att 

få information, rehabilitering samt att vårdgivare lyssnade. Deltagarna upplevde dock lång 

väntetid för att få komma till specialistvården och att det främsta stödet de fick därifrån var 

genom telefonkontakt. 

 

 

Nyckelord: bemötande, Multipel Skleros, psykosocialt stöd, upplevelser, vårdgivare.  



 
 

Abstract 

The aim of the study was to describe what it's like to live with Multiple Sclerosis (MS) and 

experiences of social support and being received and met by health personnel. The method 

was a qualitative interview study of descriptive design and was analyzed using qualitative 

content analysis. Three women and two men (26-75 years) with MS from two municipalities 

in central Sweden participated in the study. The main results showed that the participants felt 

the disease limited everyday life. The majority described feelings of injustice being affected 

by the illness, but they now have a new perspective on life. Participants described lack of 

information and communication from health personnel. All felt there is a long wait to get 

appointments in specialist care and says it depends on too few staff. Participants felt that 

being received and met by health personnel have been good, some describes that lack of time 

and staff may influence the response from health personnel negatively. The conclusion was 

that the participants daily life was limited by the disease in various extent and could lead to 

strong feelings. Several felt they learned to live with the disease because of a positive attitude 

and persistence. Participants felt it was important to get information, rehabilitation, and that 

health personnel listened. However, the participants experienced long wait to get access to 

specialist care, and that the main support they got from there was through telephone contact. 

 

 

Keywords: being received and met, health personnel, lived experience, Multiple Sclerosis, 

social support. 
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Introduktion 
 

Etiologi 

Multipel Skleros (MS) betyder ”många ärr” och är en autoimmun sjukdom som drabbar 

kroppens centrala nervsystem. Sjukdomen innebär en kronisk inflammation som uppstår när 

kroppens egna immunförsvar angriper myelinet runt nervcellerna, vilket leder till att 

ärrvävnad (skleros) bildas kring nerverna (Almås, Stubberub & Grønseth, 2011). Myelinet har 

som funktion att isolera nervcellerna och konsekvensen av MS blir att nervimpulserna inte går 

fram på rätt sätt, vilket kan påverka kroppens muskler. MS bryter vanligen ut hos personer 

som är mellan 20 och 40 år och drabbar dubbelt så många kvinnor som män. I Sverige har 

omkring 17 000 människor sjukdomen (Vårdguiden, 2012). Det är ännu okänt varför personer 

drabbas, men det tros finnas en genetisk påverkan. Yttre faktorer som till exempel en 

infektion kan dock vara en utlösande faktor (Almås et al, 2011). En studie (Koch, Metz, 

Agrawal & Yong, 2012) visade att även rökning och brist på vitamin D kan vara en orsak till 

MS. I en svensk studie (Salzer et al, 2012) samlades blodprover in från biobanker i norra 

Sverige. Resultatet av studien visade att höga D-vitamin nivåer i blodet var associerat med en 

minskad risk att få MS. 

 

Olika former av MS 

Primär progressiv MS är en form då sjukdomen kontinuerligt försämras med ökande besvär, 

utan några mellanliggande perioder av förbättring. Denna form drabbar cirka 15 procent av de 

som fått diagnosen MS. Skovvis fortlöpande MS är den vanligaste formen och drabbar cirka 

85 procent av alla som får MS. Ett skov är en tid av försämring. Skoven uppträder i minst ett 

dygn men vanligtvis håller det i sig i veckor eller månader, sedan försvinner skoven och 

uppträder igen efter några veckor eller till och med år. Ibland kan skoven inträffa så glest att 

sjukdomen anses som avstannad. Sekundär progressiv MS innebär att sjukdomen efter många 

år av skov kan övergå i en oavbruten försämring utan perioder av förbättring. Mer än 65 

procent av de som diagnostiseras med skovvis fortlöpande MS kommer till denna fas efter 

cirka 15 år. (Almås et al, 2011; MacLean, 2010).  

 

Symptom  

Vilka symptom som den drabbade personen får beror på var i det centrala nervsystemet som 

inflammationen är lokaliserad. Nedbrytningen av myelinet runt nervcellen kan leda till nedsatt 
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muskelstyrka och förlamningar i kroppens muskler. Det kan påverka bland annat 

sväljförmågan, talet och ge känselrubbningar, leda till tarm- och blåsdysfunktion, nedsatt 

finmotorik och koordination (ataxi), nedsatt syn samt sexuell dysfunktion (Almås et al, 2011). 

Motoriska störningar kan förekomma som till exempel spasticitet i böjmuskler och kan leda 

till kontrakturer. Ostadighetskänsla och yrsel är också vanliga symptom (Ericson & Ericson, 

2008). 

Fatigue är en svår form av trötthet som ofta följer med sjukdomen (Almås et al, 2011). 

Resultatet av en studie (Mills & Young, 2007) visade att personer med MS beskrev fatigue 

som ett reversibelt tillstånd med motoriska och kognitiva nedsättningar samt reducerad 

motivation. I en annan studie (Mollaoglu & Ustun, 2008) framgick det av resultatet att 

faktorer som kunde öka fatigue för personer med MS var att få ett skov, feber, stress, 

sömnproblem, varmt och fuktigt väder, varmt bad eller varm dusch, ökad daglig aktivitet samt 

intensiv motion. Höga nivåer av fatigue förekom bland annat hos de äldre personerna i 

studien, de med lång sjukdomsduration, de med heltidsjobb och de som var kvinnor. 

I en studie som utfördes i Australien (Khan, Pallant, Shea & Whishaw, 2009) intervjuades 

personer med MS om blås- och tarmdysfunktion. Över två tredjedelar av deltagarna 

rapporterade symptom från urinblåsan, hälften urininkontinens och 14 % rapporterade faeces 

inkontinens. De deltagare som hade haft sjukdomen länge och hade fler funktionshinder hade 

mer problem med inkontinens.  

Ungefär hälften av alla personer med MS drabbas av depression. Sjukdomen medför ofta en 

ovisshet inför framtiden vilket kan skapa ångest och förtvivlan. Rädslan för att förlora sin 

funktionsförmåga och även fatigue kan leda till depression (Almås et al, 2011). 

En studie (Beal, Stuifbergen & Brownn, 2007) visade att höga depressionsnivåer hos personer 

med MS var relaterat till yngre åldrar, längre sjukdomsduration, progressiv form av MS samt 

nedsatt funktionsförmåga. Depressiva symptom skiljde sig inte mellan kvinnor och män och 

förändrades oftast inte över tid förutom hos personer med nedsatt funktionsförmåga. Flera 

funktionella begränsningar ledde till fler depressiva symptom. 

 

Diagnostisering 

Vid diagnostisering av MS följer läkare McDonald-kriterierna. Där ingår kriterier för kliniska 

fynd och laboratoriesvar som ska vara uppfyllda för att diagnos ska kunna ställas, som till 

exempel svar från lumbalpunktion och magnetresonanstomografi (MRT) (McDonald et al, 
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2001; Polman et al, 2005). Att ställa diagnosen MS kräver specialist kompetens och kan ta tid 

(Almås et al, 2011).  

 

Möjliga behandlingar 

Eftersom att MS är en obotlig sjukdom är målet med behandling att minska skovens längd och 

förekomst samt motverka en progressiv utveckling av funktionsförmågan (Almås et al, 2011). 

I en studie från USA (Pan et al, 2012) visade resultatet att tidig insättning av bromsmedicin 

var viktigt för att motverka sjukdomsprogressionen och förlänga livslängden hos personen 

med MS. Insättningen av tidig medicinering är extra viktig för personer med skovvis 

fortlöpande, eftersom bromsmediciner då har störst effekt (Elovaara, 2011). Symptomatisk 

behandling som kan ges är bland annat vid akuta skov, mot muskelspasm (spasticitet), fatigue, 

neurogen smärta, depression och blåsrubbningar. Fysisk aktivitet rekommenderas till personer 

med MS, för att det förbättrar förflyttningsförmågan, muskelfunktionen och konditionen. 

Dock kan många uppleva det svårt att vara fysiskt aktiv då sjukdomen ofta leder till 

utmattning. Den fysiska aktiviteten bör anpassas efter personens förmåga och sjukdomens 

olika stadier (Almås et al, 2011). I en studie från Nederländerna (Beckerman et al, 2010) 

visade resultatet att det som påverkade att personer med MS var mindre fysiskt aktiva än 

andra personer med sjukdomen kunde bero på försämring av sjukdomstillståndet, sjukpension 

och att man hade barn att ta hand om. 

 

Definition av stöd och bemötande 

Svensk ordbok beskriver stöd som att hjälpa (Norstedts svensk ordbok, 1999). SBU, 

kunskapscentrum för hälso-och sjukvården (2010) beskriver psykosocialt stöd som ett 

mångdimensionellt begrepp som innefattar social identitet, materiell hjälp och service, 

emotionellt stöd, information och social tillhörighet. Bemötande i vården handlar främst om 

kommunikation genom samtal. I mötet är det personalen som har special kompetensen, men 

patienten är den som är expert på sina egna upplevelser. Samtalet påverkas av vilken tid och 

vilket utrymme mötet får ta samt att personalen lyssnar på patienten (Vårdhandboken, 2012). 

Det är detta som författarna syftar på när de benämner stöd och bemötande i examensarbetet. 

 

Definition av vårdgivare  

Vårdgivare definieras enligt Socialstyrelsen (2007) som statlig myndighet, landsting och 

kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget 
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eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild 

näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare) 

(Socialstyrelsen, 2007). I detta examensarbete syftar författarna på vårdgivare som de 

vårdkontakter deltagaren har mött (inom de hälso- och sjukvårdsverksamheter som han/hon 

varit i kontakt med) under sin sjukdomstid, och även i samband med att diagnos ställts, 

exempelvis läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.  

 

Vårdgivarens ansvar 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 3§ och 18§ har landsting och 

kommun som skyldighet att tillgodose invånarna i landstinget/kommunen med en god hälso- 

och sjukvård. I 3a§ tydliggörs att då flera vedertagna behandlingsalternativ finns ska 

landstinget ge patienten möjligheten att självständigt välja alternativ. Det tydliggörs även att 

patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom har rätt att få förnyad medicinsk 

bedömning av landstinget om det har betydelse för patientens framtida livskvalitet. Enligt 

HSL 18b§ har kommunen ansvar att tillgodose funktionshindrade med hjälpmedel, 

rehabilitering och habilitering. Landstinget har som skyldighet att erbjuda patienten detta 

(HSL, SFS 1982:763, 3b§). Enligt Förordning om vårdgaranti (SFS, 2010:349) 2§ är 

landstingen skyldig att följa vårdgarantin, det vill säga att patienten ska få besöka den 

specialiserade vården senast 90 dagar efter att vården sökts eller efter att remiss utfärdats. 

Patienten har även rätt till att påbörja behandling senast 90 dagar efter att beslut om 

behandling tagits. 

 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan tillsammans med samhället 

ansvara för att påbörja och stödja åtgärder som tillgodoser, speciellt svaga 

befolkningsgruppers hälsa och sociala behov (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007). I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska står det under bemötande att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med patienter, på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. Hon eller han ska i sin dialog med patienten ge stöd och vägledning för att 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan 

har ansvaret att “tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, 

psykiska som sociala, kulturella och andliga” och “uppmärksamma och möta patientens 
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sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata 

åtgärder” (Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor, s. 11, Socialstyrelsen, 2005). 

Att få diagnosen MS kan komma som en chock för den drabbade och dess närstående. Därför 

är det viktigt att patienten får information om diagnos, sjukdom och behandling i det tidiga 

skedet. Patienten bör få sin egen specialistsjuksköterska som patienten kan ha kontinuerlig 

kontakt med (Almås et al, 2011). Sjuksköterskan bör på ett pedagogiskt sätt lära patienten hur 

läkemedel ska tas, lindring av biverkningar och symptom, hantering av skov samt när kontakt 

bör tas med sjukvården. Frågor som sjuksköterskan bör ha med sig vid mötet med en MS- 

patient är till exempel vilket sjukdomsförlopp som föreligger, om sjukdomen är stabil eller 

aktiv i nuläget, om patientens funktionsförmåga påverkas i vardagen av symptomen, vilka 

resurser som finns samt hur sjuksköterskan kan stödja. Att sjuksköterskan förmedlar en 

realistisk och positiv syn på framtiden är viktigt för att patienten ska behålla sin självkänsla 

och förhoppningar i livet (Almås et al, 2011; Sveriges MS-sjuksköterskeförening, 2012). 

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Travelbee inriktar sig på omvårdnadens mellanmänskliga aspekter, hon menar att 

sjuksköterskan ska hjälpa en individ att klara av att leva med sjukdom och lidande och finna 

mening med detta (Travelbee, 1971, refererad i Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). Hon 

säger att varje människa är unik och har olika erfarenheter och upplevelser av lidande och 

förluster. Travelbee menar att människan kan uppleva hälsa trots sjukdom och omvänt, 

människan är så sjuk eller frisk som hon eller han känner sig. Sjuksköterskan bör sätta sig in i 

patientens situation och upplevelser för att förstå hur hon eller han känner sig. Detta sker 

genom att sjuksköterskan och patienten inte ser varandra som dessa två roller, utan genom en 

mellanmänsklig relation där de betraktar varandra som personer. Syftet med Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori är att hjälpa patienter att hantera, begripa och finna mening med att leva med 

lidande och sjukdom. Sjuksköterskan bör stödja patienter att finna hopp för att förändra sin 

situation till det bättre (Travelbee, 1971, refererad i Kristoffersen et al, 2006). Författarna 

anser att denna omvårdnadsteori är passande i sjuksköterskans möte med personer med MS, 

eftersom den berör flera punkter som kan vara viktiga för deras välmående.  

 

Problemformulering 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) och ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007) framgår det att stöd och 
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bemötande är viktiga delar för en god omvårdnad. Cirka 17000 personer i Sverige har 

diagnosen MS (Vårdguiden, 2012), troligtvis kommer allmänsjuksköterskan någon gång i sitt 

yrkessamma liv att träffa på någon person med sjukdomstillståndet. Kunskap om hur det är att 

leva med MS samt upplevelser av stöd och bemötande från vårdgivare kan hjälpa 

allmänsjuksköterskan att bedriva god omvårdnad och främja personer med MS hälsa och 

livskvalitet. Dessa områden är begränsat beskriven i forskningen, framförallt nationellt. 

Därför anser författarna att denna studie är viktig och kan ge betydelsefull information till 

allmänsjuksköterskan. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva personer med Multipel Skleros upplevelser av att leva med sjukdomen, 

samt deras upplevelser av stöd och bemötande från vårdgivare.  

 

Tre frågeställningar har formulerats för att täcka syftet: 

• Hur beskriver personer med MS att det är att leva med sjukdomen? 

• Vilket stöd upplever personer med MS är viktigt att få från vårdgivare? 

• Hur upplever personer med MS bemötandet från vårdgivare? 

 

Metod 

 

Design 

Studien har en beskrivande design med kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2012). 

 

Urval och undersökningsgrupp 

Ett ändamålsenligt urval med variation har använts enligt Polit och Beck (2012). 

Inklusionskriterier för studien var att personerna skulle vara över 18 år samt ha diagnosen 

MS. Deltagare valdes ut med variation i ålder, kön samt sjukdomsduration för att få ett 

innehållsrikt resultat med olika aspekter. Deltagarna rekryterades via en patientförening i 

Mellansverige, där ordförande i föreningen kontaktade föreningsmedlemmar om intresse 

fanns att delta i studien. Av de medlemmar som ordförande kontaktade var samtliga 

intresserade av att delta. Totalt fick författarna namn och nummer till 11 intresserade 

medlemmar från ordförande, varav sex kvinnor och fem män. Därefter kontaktades 

intresserade medlemmar via telefon. Författarna gav information om examensarbetet, samt 
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tog reda på ålder och hur länge de haft sjukdomen för att kunna uppnå önskad variation. Av 

de medlemmar som kontaktades var det en som inte längre var intresserad av att delta och en 

som inte svarade. Efter att ha fått medgivande från fem medlemmar att de ville delta kände 

författarna att variationen i ålder, kön samt sjukdomsduration var tillräcklig, därför 

kontaktades aldrig de återstående intresserade medlemmarna som ordförande hade tagit 

kontakt med. Tre kvinnor och två män mellan 26-75 år (medelvärde= 54,2) deltog i studien. 

Sjukdomsdurationen varierade mellan 7-31 år (medelvärde=14,2). Inget bortfall av deltagarna 

förekom under studiens gång. 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer användes enligt Polit och Beck (2012). Samma intervjuguide 

användes till samtliga deltagare. Intervjuguiden bestod av sju huvudfrågor som var 

formulerade för att korrespondera med syfte och frågeställningar, till exempel: Kan du berätta 

om sjukdomen medför några begränsningar? Frågorna var öppet formulerade för att 

uppmuntra deltagaren att svara fritt och utelämna det som kändes svårt att prata om. Under 

intervjuns gång ställdes följdfrågor för att specificera svaret på frågan, till exempel: När det 

hände, hur kände du dig då? Intervjuguiden testades på två personer med annan kronisk 

sjukdom innan intervjuerna utfördes, för att undvika att frågorna vid intervjutillfället skulle 

missförstås samt ge tillfällen för författarna att träna på att intervjua. Inga ändringar av 

intervjuguiden gjordes efter testintervjuerna eftersom det verkade som att frågorna gick att 

förstå.  

 

Tillvägagångssätt 

Ordförande i patientföreningen kontaktades efter godkännande från forskningsetiska rådet vid 

Högskolan i Gävle. Tillståndsförfrågan skickades via mail till ordförande för godkännande 

och påskrift. Önskemålet var att författarna skulle delta i ett föreningsmöte där information 

om examensarbetet skulle ges samt att informationsbrev skulle delas ut till medlemmar i 

föreningen. Därefter skulle de medlemmar som ville delta kontakta författarna. Efter samtal 

med ordförande framgick det att det inte var möjligt för författarna att delta i föreningsmöte. 

Ordförande valde istället själv ut och kontaktade föreningsmedlemmar om intresse fanns att 

delta i studien och gav sedan intresserade medlemmars telefonnummer till författarna. Efter 

att författarna kontaktat medlemmarna skickades ett informationsbrev om studien till de fem 

personer som ville delta.  
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Deltagaren fick själv bestämma var intervjun skulle utföras. Fyra intervjuer utfördes i 

respektive deltagares hem och en intervju utfördes i ett grupprum i en offentlig lokal, där 

deltagaren och författarna kunde sitta ostört. Båda författarna närvarade vid alla 

intervjutillfällen. För varje intervju var en författare ansvarig för att ställa huvudfrågorna 

medan den andra fokuserade på att ställa följdfrågor. Detta för att det ansågs underlätta för att 

kunna ställa relevanta följdfrågor. Dock ställde även den författare som var ansvarig för 

huvudfrågorna någon följdfråga. Författarna växlade roll för varje intervju. Innan intervjun 

började spelas in försäkrade författarna sig om att deltagaren var införstådd med 

informationen som framgick i informationsbrevet, försäkrade sig om samtycke fanns till 

inspelning av intervjun och gav deltagaren möjlighet att ställa eventuella frågor. Intervjuernas 

längd varade mellan 35-50 minuter och spelades in med två diktafoner, detta utifall något 

oväntat skulle hända med en diktafon. Efter inspelningen gavs tid för reflektioner och 

deltagarna uppmuntrades ta kontakt med författarna vid eventuella senare funderingar. 

 

Dataanalysmetod 

En manifest kvalitativ innehållsanalys utfördes enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Författarna transkriberade ordagrant det inspelade materialet. Transkriberingarna lästes 

igenom för att få en helhetsbild av intervjuerna och sedan plockades meningsenheter ut med 

kravet på att de skulle svara på syftet. Meningsenheterna markerades med färg från 

transkriberingarna, till exempel fick meningsenheterna från intervju nummer ett en grön färg, 

för att författarna lättare skulle se vilken meningsenhet som hörde till vilken intervju. Sedan 

kondenserades dessa för att meningsenheterna skulle bli mer tydliga och lättläsliga och för att 

kunna sätta en kod till varje meningsenhet. Detta gjorde författarna enskilt för att sedan 

tillsammans läsa igenom transkriberingarna och granska meningsenheterna så att ingen viktig 

meningsenhet hade missats. Koderna granskades tillsammans och vissa av dem ändrades för 

att bli tydligare för att lättare kunna koppla dem till meningsenheterna. Koderna skrevs ut, 

klipptes ut och lades alla synliga på en stor arbetsyta. Författarna försökte på så sätt få 

överblick för att kunna se samband mellan koderna och då kunna dela in de koder som hade 

liknande innehåll i subkategorier. Totalt indelades koderna i 10 subkategorier. Dessa 

subkategorier kunde sedan delas in i totalt två kategorier. Materialet granskades i enlighet 

med Polit och Beck (2012), kontinuerligt av handledare för att öka pålitligheten och 
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trovärdigheten. Nedanstående tabell visar exempel på analyserade meningsenheter ur 

innehållsanalysen. 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Men nu känner jag ju lite i 

varje fall men jag har 

fortsatt *rättar sig* 

fortfarande nedsatt. Ja så 

det här *känner på 

kaffemuggen* jag känner ju 

att det är ljummet, men jag 

vet ju inte om det är hett. 

Det är svårt att bestämma.. 

temperatur..skillnader 

Nu känner jag lite, men 

har fortfarande nedsatt 

känsel.  Jag känner om 

det är ljummet, men jag 

vet inte om det är hett. 

Det är svårt att 

bestämma 

temperaturskillnader 

Svårt att bestämma 

temperaturskillnader 

till följd av nedsatt 

känsel i händer 

Upplevda 

symptom 

Upplevelser 

av att leva 

med MS 

Ja, anhörighetsstöd tycker 

jag.. är en stor brist. Det 

finns liksom inget..för jag 

menar.. för dom får ju inte 

nån hjälp alls 

liksom..tycker jag. 

Jag tycker 

anhörighetsstöd är en 

stor brist. Det finns 

inget, dom får ingen 

hjälp alls tycker jag. 

Bristande stöd till 

anhöriga 

Vad som 

upplevs som 

bristande stöd 

Upplevelser 

av stöd och 

bemötande 

från 

vårdgivare 

(Om vårdgivare) Nej jag 

tycker dom har varit jätte 

bra dom jag har kommit i 

kontakt med, väldigt bra. Ja 

men jag har blivit bra 

bemött, jättebra bemött. 

Jag tycker dom har varit 

jättebra dom jag har 

kommit i kontakt med. 

Jag har blivit jättebra 

bemött. 

Blivit bra bemött av 

vårdgivare 

Upplevelser av 

bra bemötande 

Upplevelser 

av stöd och 

bemötande 

från 

vårdgivare 

 

Forskningsetiska överväganden 

En forskningsetisk ansökan skickades in till forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle. 

Rekryteringen utfördes via en patientförening och deltagandet i studien har varit helt frivilligt. 

Med detta har autonomiprincipen följts (Sykepleiernes Samabeide i Norden, 2003), där 

människans rätt till självbestämmande respekteras genom att deltagaren när som helst kan dra 

sig ur studien utan att behöva ange anledning. Genom att rekrytera via en patientförening hade 

inte deltagarna rollen patient, utan deltog i studien i sin vardagliga roll. Detta kan anses 

minska personens känsla av att vara beroende av andra och känna sig mindre utsatt. 
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Deltagarnas välbefinnande ska prioriteras framför vetenskapens och samhällets behov 

(Codex, 2012). Författarna var lyhörda om den intervjuade personen upplevde starka känslor 

för att då beakta situationen och ta en paus och eventuellt avbryta intervjun. Tystnadsplikten 

är en del i autonomiprincipen. Resultatet från deltagarna avidentifierades, materialet 

behandlades konfidentiellt (Sykepleiernes Samabeide i Norden, 2003) och förvarades på två 

datorer där inloggning krävdes. Materialet förvarades även på ett USB-minne som var inlåst 

under processen utifall något oväntat skulle hända med datorerna. Efter examensarbetets 

färdigställande förstördes allt material. 

 

Resultat 
 

Resultatet av föreliggande studie presenteras under två huvudrubriker som är formulerade 

utifrån kategorierna i innehållsanalysen; Upplevelser av att leva med MS samt Upplevelser av 

stöd och bemötande från vårdgivare. Underrubrikerna är formulerade utifrån subkategorierna 

(se Figur 1). Ett antal citat har plockats ut från innehållsanalyserna för att förstärka 

deltagarnas upplevelser och trovärdigheten av resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Figur 1.          
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Upplevelser av att leva med MS  

Under denna kategori presenteras följande subkategorier som beskriver deltagarnas 

upplevelser av hur det är att leva med MS: Upplevelser kring vardagen och begränsningar, 

Upplevda symptom, Faktorer som kan påverka sjukdomen, Uppfattningar om bemötande, stöd 

och reaktioner från andra, Känslor kring hjälpmedel och läkemedel samt Att lära sig leva 

med sjukdomen.  

Upplevelser kring vardagen och begränsningar  

Deltagarna i föreliggande studie har beskrivit sin vardag olika, som att det är viktigt att ha ett 

mål med dagen, som att mycket tid går åt till barn samt att vardagen ser ut som för alla andra. 

De upplevde att sjukdomen påverkade vardagen bland annat genom att tröttheten gjorde så att 

stora delar av dygnet gick åt till sömn, begränsning vid förflyttning samt att inte kunna 

kontrollera när orken tar slut. Flertalet av deltagarna berättade att vardagen kunde se olika ut 

från den ena dagen till den andra. En upplevelse om hur sjukdomen påverkar vardagen 

beskrevs såhär: 

“Det svåra är att huvudet vill så mycket, men kroppen hänger inte med riktigt.”  

En deltagare berättade hur kognitiva funktionsnedsättningar medförde sjukskrivning på heltid. 

Vardagen kunde även begränsas av bristande ork som bidrog till mindre tid med barnbarn, 

trötthet som kunde påverka orken att motionera och ljudkänslighet. Detta kunde leda till 

begränsning av nöjeslivet, som att inte klara av att gå på till exempel konserter. En deltagare 

upplevde stillasittande i hemmet och saknad av att komma ut. En annan kände sig inte 

begränsad jämfört med en tidigare period av försämring, att det är längre mellan tillfällen då 

orken försvinner och att kunna gå längre sträckor idag än tidigare. Att uppleva försämring 

beskrevs kunna leda till en känsla av mindre självständighet:   

“Jag kan inte vara självständig och det saknar jag.”  

Deltagare upplevde försämring i sjukdomen bland annat genom försämrad förmåga att gå, 

mer besvärligt att klara av den dagliga hygienen, energi som försvann fortare och styrka i ben 

och armar som successivt försämrats. Upplevelser av att känna sig mindre självständig 

beskrevs bland annat som att vilja, men inte kunna, ta sig upp och ner för trappor, att gradvis 

inte kunna utföra vardagliga sysslor och istället överlåta dem till andra, att inte kunna gå 

självständigt, att behöva hjälp med förflyttningar samt att inte kunna arbeta, vilket beskrevs 

påverka ekonomin.  
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Flera deltagare upplevde betydelse av socialt umgänge och ett fungerande föreningsliv i 

vardagen; att det var viktigt med socialt umgänge generellt samt att det var viktigt att 

engagera sig i sin patientförening. Gemenskapen i gruppträning var viktigt för träningslusten 

och att ha roligt tillsammans i patientföreningen trots åldersskillnader. Patientföreningar 

upplevdes dock inte som positivt av alla, då det kändes vemodigt att se andra som upplevdes 

ha fler och värre handikapp än en själv.  

Upplevda symptom  

De första symptomen som deltagarna upplevde innan diagnosen ställts var synförsämringar 

och dubbelseende, yrsel och dålig balans, domningar och stickningar i fingrar samt motorisk 

påverkan på ben och fötter. 

“Jag såg dubbelt så jag var som att jag skulle vara berusad i stort sett.”  

Några av deltagarna beskrev att dessa symptom förbättrades eller försvann med tiden. De 

symptom som deltagarna upplevde sig ha idag var trötthet, nedsatt känsel i händer, nedsatt 

motorik och fumlighet i fingrar, fryser ofta, koncentrationssvårigheter, ljudkänslighet, 

funktionsnedsättningar i arm och ben, svårigheter med närminne samt frusenhet och 

krypningar i fötter. Flertalet deltagare beskrev att symptomen kunde variera från dag till dag. 

Faktorer som kunde påverka sjukdomen  

Några deltagare uppgav att faktorer som ansträngning och stress kunde påverka synen till det 

sämre. Stress kunde även förvärra fumligheten i fingrarna, kyla kunde förvärra krypningar i 

fötter, förkylning kunde göra kroppen lealös och förlossning kunde leda till skov. En deltagare 

upplevde att synen och hörseln kunde underlätta. 

  

”Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Det är skrämmande, namn glömmer man fort.  

Ser jag na så kan jag ju tala om vad hon heter” 

 

Hörseln kunde hjälpa då den nedsatta känseln i händer kunde leda till att man bränner sig. En 

annan deltagare beskrev att ett lugnare, mer passande jobb minskade tröttheten. Även 

middagsvila och mer sömn kunde underlätta för tröttheten, beskrev deltagare. Flera upplevde 

att motion och träning var viktigt och roligt, samt att de blev pigga och mådde bra av det. 
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Uppfattningar om bemötande, stöd och reaktioner från andra  

En deltagare upplevde det som positivt att andra personer inte ser sjukdomen, har blivit bra 

bemött av andra och kände stöd från arbetsgivare. Flera beskrev att närstående var ett stort 

stöd. En deltagare upplevde att personer med MS inte får tillräckligt med stöd från samhället 

och gjorde en jämförelse med att personer i fängelserna har det bättre. Såhär beskrev en 

deltagare en reaktion från andra som var ovetande om sjukdomen:  

“Det var många som trodde att jag alltid var för full på krogen.”  

Detta på grund av att sjukdomen medförde en försämrad balans. En annan reaktion beskrevs 

som att de kognitiva funktionsnedsättningarna som sjukdomen medförde gjorde att andra 

associerade detta med lathet.  

Känslor kring hjälpmedel och läkemedel  

Känslor som beskrevs inför användandet av hjälpmedel var skam och rädsla för vad andra 

skulle tycka: 

“Gud vad skämmigt att gå runt med en rullator, som gamla tanter och farbröder går med.”  

Detta beskrevs leda till övervägande om att inte använda hjälpmedel och därmed inte kunna 

gå ut. Användningen av hjälpmedel beskrevs dock vara nödvändigt för att kunna gå ut för sin 

egen skull. En deltagare ställde hjälpmedel synliga i hemmet för att vänja sig och sina 

närstående vid dem. Deltagare upplevde att hjälpmedel underlättade för att kunna gå längre 

sträckor, de fungerade som en trygghet och ledstång samt var viktiga för att kunna komma ut i 

naturen. Vid val av boende upplevdes hjälpmedel vara en förutsättning. 

Lätthanterliga läkemedel upplevdes främja självständighet och minska beroendet av 

vårdgivare. En deltagare upplevde att det var tack vare bromsmedicinen som sjukdomen hållit 

sig stabil. Deltagare beskrev att de har upplevt biverkningar från läkemedel, som trötthet och 

influensasymptom, samt förhårdnader under huden till följd av sprutor. Andra negativa 

upplevelser som beskrevs var att inte finna någon lämplig medicin och rädslan för att dö på 

grund av för stark medicin.     

Att lära sig leva med sjukdomen 

Flera deltagare beskrev känslor som orättvisa och maktlöshet efter att ha drabbats av 

sjukdomen. En deltagare beskrev det som: 
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“Man tyckte att man åts upp inifrån, jag visste att det var någonting som pågick som jag inte 

kunde ta på.”  

En annan deltagare upplevde det som en jobbig period innan diagnosen ställdes, med många 

funderingar och rädslor för vad det kunde vara för sjukdom. Efter att en deltagare fått 

diagnosen talade läkaren om att stickningar i händer var något som deltagaren kanske måste 

lära sig leva med, vilket deltagaren beskrev kändes hemskt. Flera deltagare upplevde att de 

har lärt sig leva med sjukdomen, fast det känns svårt och tar tid då flera olika faser av 

bearbetning behövde gås igenom. Många beskrev sig ha ett bra liv, upplevde sig inte ha så 

mycket handikapp och har kunnat resa trots sjukdomen. En deltagare beskrev det såhär: 

“Jag tycker jag har ett bra liv trots att jag har MS. Jag har lärt mig att leva med det, fast jag 

inte trodde det från början så, konstigt nog har jag gjort det...”  

Flertalet deltagare berättade att även om det är jobbigt och tar emot ibland så är det viktigt att 

vara positiv och inte gräva ner sig i sjukdomen. Flera upplevde det som viktigt att vara envis 

och göra det man kan själv, även om det tar lång tid. Några deltagare beskrev att sjukdomen 

har givit nytt perspektiv på livet och de tar nu dagen som den kommer och lever i nuet, till 

skillnad mot innan diagnosen ställts. 

“Då var man ute och gick, man tränade, man skulle springa och gå fort, man såg rakt och 

stressade, jobb och så hem. Nu kan man stanna och kolla på insekter och blommor och man 

ser så mycket som man inte har sett förut. Det är så synd att det ska behöva bli nåt innan man 

börjar fundera att det finns så mycket och se. Det gäller att inte ha för bråttom i livet. Och 

vara tacksam för dagen.”  

Några deltagare berättade om förhoppningar inför framtiden, som att forskning ska leda till att 

sprutor ersätts med tabletter samt till något botemedel mot sjukdomen. En deltagare berättade 

om förhoppningar om att vara frisk. 
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Upplevelser av stöd och bemötande från vårdgivare 

Under denna kategori presenteras följande subkategorier: Vad som upplevs som bra stöd, 

Upplevelser av bra bemötande, Vad som upplevs som bristande stöd och Upplevelser kring 

brister i bemötande.  

Vad som upplevs som bra stöd  

Flera deltagare upplevde att tillgängligheten via telefon till specialistvården fungerade bra. De 

menade att det var bra att de kunde lämna sitt telefonnummer och bli uppringda. En deltagare 

beskrev att detta framförallt var viktigt i början av sjukdomsskedet. En annan upplevde att det 

var bra att vid behov kunna kontakta sin sjuksköterska.  

En deltagare beskrev fördelar med att vara ung person med MS genom att få hjälp från 

specialistvården snabbare än andra. Bra stöd från vårdgivare upplevdes vara att personal gav 

den tid som patienten behövde och att läkaren snabbt ordnade kontakt med annan vårdgivare. 

Några deltagare upplevde att familjeläkaren var ett betydelsefullt stöd och fungerade som en 

trygghet. En deltagare beskrev sin kontakt med ett MS-team kort efter att diagnosen 

fastställts: 

“Det var bra när jag blev sjuk för då fanns det ett MS-team, med arbetsterapeut, sjukgymnast, 

kurator och MS-sköterska. Det var jättebra att komma in i det för jag fick mycket hjälp. Men 

det försvann senare, nu finns det inte heller kvar tror jag.”  

Några deltagare upplevde att det var viktigt att i tidigt skede få information om hur det 

kommer vara att leva med sjukdomen samt möjligheten att få sina frågor besvarade. En 

deltagare ansåg sig ha fått information från vårdgivare men sökte ändå mycket information 

från Internet. En annan deltagare kände sig lugnare efter att ha fått prata om sin 

förlossningsrädsla och ha fått information om MS och förlossningar.  

Många deltagare upplevde att de har fått bra stöd och hjälp från sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter med rehabilitering. Alla deltagare ansåg sig dock inte vara i behov av detta 

stöd. Några deltagare fick möjligheten att åka på rehabiliteringsresor, där de upplevde att de 

fick viktiga lärdomar om träning och hur man hanterar sjukdomen i vardagen: 

“Det tror jag var väldigt bra att man fick lära sig för att det var som dom sa, har man en 

flaska såhär, den är aldrig full av energi. Vår kanske är till hälften från början, och så ska 

man försöka hushålla. Just det här hur man står och hur man går när man rör sig för att 

spara energi. Så man fick otroligt mycket bra tips därifrån.” 
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En deltagare upplevde att det var viktigt att träna utanför hemmet för balansens skull och att 

det viktigaste stödet har varit hjälpen med anpassning av hemmet och rehabilitering.  

Det var viktigt att ha kontakt med en kurator, menade en deltagare, och på så vis få prata av 

sig om de känslor som kan uppstå. Deltagaren upplevde att kuratorn såg saker ur andra 

synvinklar och uppmärksammade anhörigas känslor.  

Upplevelser av bra bemötande 

Deltagare beskrev upplevelser av bra bemötande, bland annat upplevde en deltagare bra 

bemötande från specialistvården trots medvetenhet om att de hade brist på tid. Såhär skulle en 

deltagare vilja bli bemött: 

“Att man som sjuksköterska tar upp frågor som kanske inte är bekväma för patienten att ta 

upp. Att dom ligger steget före och framförallt lyssnar på patienterna.”  

Vad som upplevs som bristande stöd  

Det stöd som deltagare främst upplevde sig sakna var bristande information och 

kommunikation från vårdgivare. Till exempel upplevde deltagare att det var svårt att veta 

vilken vårdgivare som skulle kontaktas samt vilken sjuksköterska eller läkare inom 

specialistvården som var kontaktperson. Från specialistvården upplevde deltagare även brist 

på information om hur läkemedel ska förvaras, otillräckligt stöd till anhöriga, bristande 

information om möjlighet till rehabiliteringsresor och otillräckligt stöd och information i 

samband med graviditet. En deltagare saknade att få åka iväg på rehabiliteringsresor utanför 

landstinget, vilket deltagaren hade fått tidigare. En annan upplevde okompetens i 

primärvården och vände sig därför direkt till specialistvården, för att de skulle remittera 

vidare. Deltagaren upplevde dock att det ibland kunde vara svårt att få tag på specialistvården 

via telefon. Samtliga deltagare upplevde att det var lång väntan för att få en besökstid hos 

specialistvården. Flera deltagare beskrev att de kände frustration över att behöva vänta lång 

tid på en diagnos: 

“Jag fick ringa och fråga när det gått tre månader. Då skulle jag inte få komma förens på 

hösten. Det måste finnas en tid, sa jag. Ja det tjatade jag mig till.”  

En deltagare kände att den långa väntan hos specialistvården gjorde att information om 

sjukdomen söktes från annat håll. Flera upplevde att det var dålig uppföljning och lång tid 

mellan kontroller och de menade att det berodde på för lite personal inom specialistvården.   
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Upplevelser kring brister i bemötande 

Andra deltagare beskrev att tidsbrist och brist på personal påverkade bemötandet från 

vårdgivare negativt, till exempel att vårdgivare inte lyssnade eller fick ett otrevligt bemötande 

gentemot patienten. Deltagare beskrev att vårdgivare inom specialistvården saknade vana att 

tala med ungdomar. En deltagare beskrev upplevelsen kring att få diagnosen via telefonen 

såhär: 

“Så då ringde jag till lasarettet, men då hade min läkare semester, och så fick jag prata med 

någon annan. Då sa dom att dom har sett förändringar och att det tyder på MS. Och då 

rasade allting.”  

Att få diagnosen via telefon upplevdes som negativt. Att vårdgivare inte lyssnar upplevdes 

som negativt av flera deltagare, till exempel att vårdgivare drar slutsatser om patientens 

mående innan ha lyssnat hur det ligger till. Deltagare berättade även om vårdgivare som inte 

lyssnade in behov och bestämde vad som var bäst för patienten, samt vårdgivare som inte 

lyssnade till patienten när denne inte mådde bra och det visades senare att sjukdomen blivit 

aggressiv. 

 

Diskussion 
 

Huvudresultat  

Studiens syfte var att beskriva hur det är att leva med Multipel Skleros, samt upplevelser av 

stöd och bemötande från vårdgivare. Deltagare upplevde att sjukdomen begränsade vardagen 

som till exempel att trötthet och minskad ork gav begränsning av energi, svårigheter att 

förflytta sig och vidare kunde ljudkänslighet leda till att komma ut i mindre utsträckning. 

Deltagare berättade att vardagen kunde se olika ut från dag till dag på grund av varierande 

symptom. Några upplevde att sjukdomen förvärrats och att det bidrog till känslor av att inte 

vara självständig, till exempel att låta andra ta över sysslor som man tidigare klarat själv. 

Flera deltagare upplevde det som orättvist att ha drabbats av sjukdomen, men många ansåg att 

de lärt sig leva med den och upplevde sig ha ett bra liv idag. De menade att det är viktigt att 

vara positiv och envis och inte gräva ner sig i sjukdomen. Några deltagare berättade att 

sjukdomen har gett nytt perspektiv på livet, numera har de tid att stanna upp, ta dagen som 

den kommer och leva i nuet. Flera deltagare upplevde att tillgängligheten via telefon till 

specialistvården fungerade bra och många gånger varit ett bra stöd. Flertalet upplevde att stöd 

med rehabilitering har varit viktigt och lärorikt. Deltagare upplevde sig sakna stöd som 
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information och kommunikation, till exempel visste de inte vilken sjuksköterska eller läkare 

de hade som kontaktperson. Samtliga upplevde att det var lång väntan att få besökstid hos 

specialistvården och menade att det berodde på för lite personal. Deltagare upplevde att 

bemötandet från vårdgivare varit bra, dock beskriver några att tidsbristen kunde påverka 

bemötandet negativt, som att vårdgivare inte lyssnade eller fick ett otrevligt bemötande. 

 

Resultatdiskussion 

Upplevelser av att leva med MS 

Shevil och Finlayson (2006) redovisade i sin studie hur kognitiva funktionsnedsättningar hos 

personer med MS påverkade vardagen. Funktionsnedsättningarna påverkade bland annat 

förmågan att delta i fritids- och vardagsaktiviteter, att jobba och att utföra dagliga uppgifter. 

Det fanns även känslor av att inte vara självständig och bli beroende av andra. Dessa känslor 

beskrevs även av deltagarna i föreliggande studie. I studien av Shevil och Finlayson (2006) 

beskrev deltagarna hur de kognitiva funktionsnedsättningarna gjorde att de ringde mindre 

telefonsamtal till bekanta och att de kände sig otrygga i konversationer med andra, eftersom 

de inte visste om de kunde hålla sig till ämnet i samtalet samt hade svårt att komma ihåg 

namn och datum. Några deltagare i föreliggande studie berättade att de upplevde att de hade 

svårt att komma ihåg namn och att ord ibland försvann, dock var det ingen som tog upp att de 

upplevde att de blev begränsade av detta. Shevil och Finlayson (2006) redovisade även hur de 

kognitiva nedsättningarna påverkade deltagarnas livskvalitet. Vissa deltagare ansåg att det 

begränsade deras sociala liv och orsakade social isolering medan vissa deltagare kände att 

nedsättningarna inte påverkade livskvaliten. I föreliggande studie beskrev några deltagare att 

kognitiva funktionsnedsättningar bidrog till att inte kunna jobba och att inte kunna gå på till 

exempel konserter, vilket författarna tolkade som känslor av att vara isolerad. Flera deltagare 

upplevde dock att de inte kände sig begränsade trots sin sjukdom och att de lärt sig leva med 

den. En australiensk studie (Pakenham, 2006) visade att personer med MS som accepterade 

sjukdomen, släppte ut sina känslor och hade kontroll över sin personliga hälsa kände 

livstillfredställelse. Undvikande av sjukdomen var relaterat till ångest och depression och 

problemlösande coping var relaterat till livstillfredsställelse. Författarna upplevde att samtliga 

deltagare i föreliggande studie hade en positiv inställning. Många beskrev att det är viktigt att 

vara envis och positiv, inte gräva ner sig i sjukdomen och att de nu fått ett nytt perspektiv på 

livet. Författarna blev imponerade och inspirerade av detta och anser att det är en viktig 

kunskap för sjuksköterskan att ha med sig i mötet med personer som lever med MS. Detta 
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menar författarna framförallt är viktigt att ha med sig i mötet med nydiagnostiserade personer 

med MS, då flera deltagare i föreliggande studie kände orättvisa och maktlöshet av att ha 

drabbats av sjukdomen och att det i den stunden är viktigt för sjuksköterskan att ge stöd och 

förmedla hopp och en positiv inställning.   

Upplevelser av stöd från vårdgivare 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee menar att sjuksköterskan ska hjälpa personer att 

klara av att leva med sjukdom och lidande och finna mening med detta. Sjuksköterskan bör 

sätta sig in i den drabbade personens upplevelser i en relation där sjuksköterska och patient 

inte ser varandra som två olika roller (Travelbee, 1971, refererad i Kristoffersen et al, 2006). 

Flera deltagare i föreliggande studie berättade att de lärt sig leva med sjukdomen och 

författarna upplever att det stöd som behövs för att finna mening i och klara av att leva med 

sjukdomen till stor del hänger i hop med kommunikation, information och lyhördhet från 

vårdgivaren. Eftersom flera deltagare upplevde sig få otillräcklig information, bristande 

kommunikation och att vårdgivare inte lyssnade antar författarna att sjuksköterskorna/läkarna 

då inte satte sig in i personernas situationer vid dessa tillfällen. Detta tror författarna handlar 

om tidsbrist, som många deltagare även nämnt, och det påverkade deltagarnas upplevelser av 

stöd och bemötande från vårdgivarna negativt. Travelbee menar även att det är viktigt att 

sjuksköterskan stödjer drabbade personer att finna hopp inför framtiden. Som författarna 

nämnt i tidigare stycke är förmedlingen av hopp och positiv inställning framförallt viktigt i 

det tidiga sjukdomsskedet, men eftersom sjukdomsbilden kan gå upp och ner för personer 

med MS anser författarna att det är viktigt att sjuksköterskan förmedlar hoppfullhet och ger 

fullt stöd under hela sjukdomstiden. 

 

I en kvantitativ studie (While, Forbes, Ullman & Mathes, 2008) undersöktes bland annat hur 

personer med MS upplevde stödet från olika vårdgivare. De ansåg att det bästa stödet de fick 

från vårdgivare var från specialistvården. Specialistsjuksköterskan kunde ge information om 

MS, information om hjälp och stöd, hjälp och stöd kring sjukdomsrelaterade symptom som 

blås- och tarmdysfunktion, fatigue, spactisitet, smärta och tremor. Detta kunde inte 

allmänsjuksköterskorna göra i samma utsträckning som specialistsjuksköterskorna. I den 

föreliggande studien upplevde flera deltagare att det är dålig uppföljning och lång tid mellan 

kontroller inom specialistvården på grund av att det är för lite personal och att de hinner inte 

med. En deltagare ville inte vända sig till primärvården eftersom de ansågs vara okompetenta. 

Som While et al (2008) studie visade var specialistvården ett stort stöd för MS-
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diagnostiserade personer, där de fick svar på frågor som de inte fick från 

allmänsjuksköterskor. Författarna anser att specialistvården ska vara en trygghet dit personer 

med MS kan vända sig och få en tid inom kort, just eftersom personalen är specialistutbildad 

och bör kunna ge stöd som inte primärvården kan. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763) 3a§ tydliggörs det att patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom har 

rätt att få förnyad medicinsk bedömning av landstinget om det har betydelse för patientens 

framtida livskvalitet. Landstingen är skyldig att följa vårdgarantin, det vill säga att patienten 

ska få besöka den specialiserade vården senast 90 dagar efter att vården sökts eller att remiss 

utfärdats (Förordning om vårdgaranti, SFS, 2010:349). Därför anser författarna att en 

förändring bör ske, att besökstiderna ska bli kortare hos specialistvården. 

 

En studie som gjorts i Norge (Holmøy, Træland Hanssen & Beiske, 2012) undersöktes hur 

personer med MS trodde att fyra veckors vistelse på ett specialiserat rehabiliteringscenter 

påverkade livskvaliten, mental- och fysisk hälsa, coping och förmågan att vara aktiv i det 

dagliga livet. Resultatet visade att deltagarna ansåg att vistelsen skulle ha en positiv inverkan 

på deras allmänna livskvalitet samt fysisk och psykisk hälsa, att de kunde hantera dagliga 

aktiviteter bättre och öka delaktighet i sociala aktiviteter. Almås et al (2011) skriver att fysisk 

aktivitet rekommenderas till personer med MS, dock bör aktiviteten anpassas efter personens 

förmåga och sjukdomens olika stadier. Många deltagare i föreliggande studie upplevde att de 

fått bra stöd från sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt att träning är viktigt och de mår bra 

av det. Rehabiliteringsresor gav viktiga lärdomar om hur man hanterar sjukdomen i vardagen, 

dock upplevde deltagare att de saknat information om möjlighet till att åka på 

rehabiliteringsresor samt att få åka på rehabiliteringsresor utanför landstinget. Eftersom 

deltagare verkade tycka att det är positivt med fysisk aktivitet och rehabiliteringsresor anser 

författarna att landstinget bör satsa mer på rehabiliteringsresor för personer med MS, då detta 

verkar främja livskvaliten.  

Upplevelser av bemötande från vårdgivare 

I en studie av Olsson, Skär och Söderberg (2011) intervjuades 15 kvinnor med MS om deras 

upplevelser att bli bemött av andra. Kvinnorna upplevde att ingen trodde på deras upplevelser 

när de berättade att de var övertygade om att något inte stämde med deras kroppar. De kände 

sig frustrerade och oviktiga när de fick vänta länge på att få besökstid hos sjukvården. Att få 

vänta länge på att få en besökstid beskrevs även av samtliga deltagare i föreliggande studie, 

flera deltagare upplevde frustration över att få vänta länge på att få en diagnos. De beskrev 
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även att vårdgivare inte lyssnade och ansåg att det är viktigt att vårdgivare lyssnar på 

patienten. I Olsson et al (2011) studie framgick det att kvinnorna kände sig förstådda och 

lättade när vårdpersonal lyssnade och förstod allvaret i situationen. Därför bör vårdgivare lära 

sig att förstå vikten av att lyssna på patienten, anser författarna, eftersom det verkar göra att 

personen känner sig bekräftad.  

 

En studie (Buecken et al, 2012) visade att patienter med MS vill att läkare ska ta upp frågor 

som handlar om sjukdomsutvecklingen, livets slutskede och döden, något som de flesta 

deltagare i studien saknade. Deltagarna ville att läkaren skulle ta upp frågor rörande en möjlig 

försämring i sjukdomen och de ville ha information om hur detta skulle kunna se ut och 

påverka livssituationen. När läkaren undvek att tala om dessa områden menade de att läkaren 

saknade empati. En deltagare i föreliggande studie tog upp att sjuksköterskan bör ta upp 

frågor som kanske inte är bekväma för patienten att prata om. En studie (Khan et al, 2009) 

redovisade att patienter med MS som led utav fekal inkontinens ogärna tog upp problemet 

med sin läkare. Därför är det viktigt att läkaren eller sjuksköterskan tar upp problemet och kan 

behöva fråga specifikt om detta. Som nämnts i inledningen tog Khan et al (2009) upp att över 

två tredjedelar av deltagarna rapporterade symptom från urinblåsan, hälften urininkontinens 

och 14 % rapporterade faeces inkontinens. I föreliggande studie tog deltagarna inte upp att de 

upplevde några av dessa symptom. Författarna vill inte spekulera kring om dessa förekom 

eller inte, men vill tydliggöra att det är viktigt att sjuksköterskan har i åtanke att dessa 

symptom kan förekomma, och bör därför våga ta upp detta område. När det gäller resultatet i 

Buecken et al (2012) studie så menar författarna att detta även är viktigt för 

sjuksköterskan/läkaren att ha i åtanke och även här våga beröra området. Dessa områden som 

kan vara jobbiga för patienten att ta upp verkar dock vara viktiga för patienten att beröra. 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen diskuteras utifrån Graneheim och Lundmans (2004) och Polit och Becks 

(2012) begrepp; trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet.   

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör studiens syfte, val av informanter och 

datainsamling överensstämma för att stärka trovärdigheten. Det är viktigt att meningsenheter 

med betydelse plockats ut från transkriberingarna, så att ingen relevant data har uteslutits eller 

att data som är irrelevant tagits med för att säkerställa sanningsenligt resultat (Graneheim & 

Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). De utvalda meningsenheterna ur transkriberingarna och 
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innehållsanalysen granskades upprepade gånger av författarna själva samt av handledaren. 

Detta anser författarna kan säkerställa trovärdigheten på innehållet i resultatet. Innan 

intervjuer med deltagarna startade testades intervjufrågorna på två personer med andra 

kroniska sjukdomar. Detta gjorde det möjligt att ändra frågor samt att författarna fick tillfällen 

att träna på att intervjua, vilket författarna upplevde som positivt. Författarna anser i efterhand 

att alla personer som ordförande tog kontakt med kunde ha kontaktats av författarna, eftersom 

de kan ha undrat varför de aldrig blev kontaktade och borde ha fått en förklaring till detta. 

Författarna har diskuterat om dessa personer som aldrig kontaktades hade kunnat ge en större 

variation på undersökningsgruppen. Författarna känner sig dock nöjd med deltagarnas 

variation av kön och ålder, men har diskuterat om det kan ha givit ett mera innehållsrikt 

resultat med en person som hade haft sjukdomen något kortare än 7 år. Författarna anser dock 

att de inte har de resurser som krävs för att hantera de känslor som eventuellt skulle kunna 

uppstå för en person som nyligen fått diagnosen. 

 

I föreliggande studie ställdes samma huvudfrågor till alla deltagare och enligt Graneheim och 

Lundman (2004) anses detta kunna stärka pålitligheten. Möjligheten att ställa följdfrågor gav 

ett innehållsrikt resultat och att författarna hade delat upp det så att en ställde huvudfrågorna 

från intervjuguiden medan den andre författaren fokuserade på följdfrågorna kan anses ha gett 

högre kvalitet på dessa. Det kan även ha underlättat på det viset att författarna inte pratade i 

“mun på varandra” när frågorna ställdes. Om den insamlade datan är omfattande och om 

datan förändras över tid kan det finnas risk för inkonsekvens och kan därför påverka 

pålitligheten (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). Författarna funderade på 

om studiens syfte var för brett och att till exempel frågeställningen om bemötande kunde ha 

tagits bort då det under intevjuerna verkade som om det var svårt för deltagarna att skilja på 

stöd och bemötande då dessa kan anses flyta in i varandra. Det kan även ha varit svårt att veta 

vad som menades med vårdgivare trots att författarna tydliggjorde detta vid intervjutillfället. I 

efterhand har författarna kommit fram till att hälso- och sjukvårdspersonal hade kunna varit 

en bättre definition, då vårdgivare ofta är benämning på verksamhet inom hälso- och 

sjukvården.  

 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper och 

sammanhang och detta avgörs av den som läser. Läsarens uppfattning underlättas av 

välbeskriven datainsamling, tillvägagångssätt, dataanalys och citat i resultatdelen (Graneheim 

& Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). Författarna anser att metodavsnittet är tydligt 
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beskrivet och resultatdelen är rik med citat och därför styrks överförbarheten. Eftersom antalet 

deltagande i studien endast innefattade fem personer med olika åldrar, sjukdomsbild och kön 

anser författarna att resultatet inte kan generaliseras. Innehållet i resultatet kan dock överföras, 

men läsaren bör ha i åtanke att det är personers upplevelser som speglas och upplevelserna 

kan vara olika för alla. Studiens utfördes i ett begränsat geografiskt område och resultatet 

rörande stöd och bemötande från vårdgivare kan se olika ut i andra geografiska områden.     

     

Författarna anser att deltagarna kan ha känt sig underlägsna vid intervjutillfällena då båda 

författarna medverkade och detta kan ha upplevts som “två mot en”. Dock upplevde 

författarna att deltagarna verkade känna sig avslappnade i situationen. Om endast en författare 

medverkade kunde viktig information ha missats samt gjort det svårare att ställa väsentliga 

följdfrågor. Författarna är medvetna att ordförande från patientföreningen kan ha påverkat 

deltagandet, när ordförande kontaktade dem om intresse att deltaga fanns. Det kändes dock 

som att samtliga deltagare ville ställa upp i studien frivilligt för att de ville delge sin kunskap. 

 

Allmän diskussion  

Deltagarna i föreliggande studie kan inte anses tillgodogöra sig någon omedelbar nytta av 

deltagandet i studien, den kan dock ge indirekt nytta och kunskap för deltagare samt andra 

personer med sjukdomen MS. Författarna anser att studien kan vara till nytta för all personal 

inom hälso- och sjukvården som möter en person som har diagnosen MS. Resultatet kan även 

vara till hjälp vid mötet med personer med sjukdom av liknande karaktär, då dessa personer 

kan ha liknande känslor inför sin sjukdom och behöva liknande stöd och bemötande. 

Författarna anser att denna studie kan ha stor betydelse för sjuksköterskan i mötet med 

personer med MS, eftersom personer som deltog i studien beskrev sina upplevelser av hur det 

kan vara att leva med MS samt vilket stöd och bemötande som upplevdes som viktigt. 

Studiens resultat hoppas kunna ge värdefull information till specialistvården då det visar på 

brister, som till exempel att det är lång väntan på att få besökstid och otillräcklig information 

och kommunikation. Detta hoppas författarna blir åtgärdat. 

Den första frågeställningen anser författarna är någorlunda besvarad i dagens forskning, dock 

begränsat beskriven nationellt och är främst inriktad på kvinnor med MS. De två resterande 

frågeställningarna gällande stöd och bemötande från vårdgivare är begränsat beskriven i 

forskningen och även i föreliggande studie berördes ämnet något ytligt. Eftersom det verkar 

som att bemötande flyter in mycket under stöd, föreslår författarna vidare forskning inom 
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området stöd med ett syfte formulerat för att kunna dyka djupare i detta, till exempel hur stöd 

från vårdgivare påverkar livskvaliteten hos personer med MS. Det vore även av intresse om 

fortsatt forskning inkluderade nydiagnostiserade personer med MS, något som verkar vara 

sparsamt undersökt i dag. 

 

Slutsats 

Slutsatsen var att deltagarnas vardag begränsades av sjukdomen i varierande grad och kunde 

leda till känslor av mindre självständighet och isolering. Flertalet upplevde att de lärt sig leva 

med sjukdomen med hjälp av positiv inställning och envishet. Deltagarna tyckte det var 

viktigt att få information, rehabilitering samt att vårdgivare lyssnade. De upplevde lång 

väntetid för att få komma till specialistvården och att det främsta stödet de fick därifrån var 

genom telefonkontakt. 

 

Slutligen vill författarna tacka de deltagare som medverkat i studien, samt ordförande i den 

patientförening där deltagarna rekryterades. 
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