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Sammanfattning 

Bakgrund: Kronisk sjukdom innebär ofta stora konsekvenser i livet, då personen blir 

tvungen att lära sig att leva med sjukdomen. Multipel Skleros (MS) är en kronisk sjukdom 

som drabbar främst kvinnor, mer än dubbelt så ofta än män och uppträder ofta i åldern 

tjugo till fyrtio år.  

Syfte: Syftet har varit att beskriva hur personer med MS upplever och hanterar sin 

sjukdom, samt den metodologiska aspekten av undersökningsgrupperna. 

Metod: En litteraturstudie med beskrivande design som baserats på femton kvalitativa 

studier som intervjuat personer som lever med MS.  

Huvudresultat: Personer med MS upplever att deras liv påverkas på grund av 

oförutsägbarheten inför framtiden och tänkbara förluster som sjukdomen kan innebära. 

De upplever att deras identitet och förhållande till den egna kroppen förändras. De 

beskriver att det är svårt att planera livet då de inte vet hur morgondagen ser ut. Relationen 

till andra människor påverkas, då de blir bemött annorlunda och beroendet av stöd ökar. 

Deras önskan om att få leva ett självständigt och normalt liv blir svårare i takt med att 

funktionsnedsättningar uppstår. Tiden ses ge acceptans och omvärdering av livet. 

Närstående och andra personer med MS ses vara ett oumbärligt stöd till anpassningen i 

livet med MS.  

Slutsats: Litteraturstudiens slutsats är att resultatet påvisar viktiga delar för omvårdnaden 

av personer med MS. Med ökad förståelse för vilka svårigheter som personen med MS 

kan tvingas möta och kunskap om nödvändiga delar för deras hanterbarhet. Kan 

sjuksköterskan på ett lämpligare sätt möta de individuella behoven som finns hos varje 

person. 
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Abstract 

Background: Chronic disease often involves major consequences in life, when the person 

have to learn to live with the disease. Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease that 

primarily affects women more than twice as often than men and often occurs between the 

ages of twenty to forty years. 

Aim: The aim was to describe how people with MS experience and handle their disease, 

as well as the methodological aspect of the study groups. 

Method: A literature study with descriptive design that was based on fifteen qualitative 

study that interviewed people who live with MS. 

Resultat: People with MS feel that their lives are affected because of the unpredictability 

of the future and the potential losses that the disease may involve. They feel that their 

identity and their relationship with their own body changes. They describe it difficult to 

plan their lives when they do not know what the future might bring. The relationship to 

other people affected, then they will be treated differently and dependency on aid 

increases. Their desire to lead an independent and normal life becomes more difficult as 

the disability occurs. Time seen giving acceptance and reappraisal of life. Relatives and 

other persons with MS is seen to be an indispensable support for the adaptation of life 

with MS. 

Conclusion: Literature study concludes that the results demonstrate important aspects of 

the care of people with MS. With increased understanding of the difficulties that the 

person with MS may have to confront, and knowledge of the parts necessary for their 

manageability. Nurse can more adequately meet the individual needs held by each person. 
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Introduktion 

Att leva med kronisk sjukdom 

När människan drabbas av kronisk sjukdom, innebär det ofta stora konsekvenser i livet 

och personen blir tvungen att lära sig att leva med sjukdomen. Personens integritet och 

värdighet hotas och människans sårbarhet ökar. Det är vanligt att personen upplever 

ensamhet och sorg i sin situation. Livet präglas ofta av en stor osäkerhet och ovisshet 

inför framtiden då sjukdomsutvecklingen är svår att förutse. Behovet av stöd ökar när 

livet förändras och människan måste anpassa sig till ett nytt sammanhang. Relationer som 

ger stöd är särskilt viktiga när krav och förväntningar förändras vid sjukdom [1].  

Multipel Skleros 

Multipel Skleros (MS) är en kronisk sjukdom som drabbar främst kvinnor, mer än dubbelt 

så ofta än män och uppträder ofta i åldern tjugo till fyrtio år. MS är en autoimmun 

inflammatorisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet, orsaken är idag okänd 

men miljö- immunologiska- och genetiska faktorer spelar troligen in [2]. Förekomsten av 

MS skiljer sig mellan olika länder, det är vanligast i norra Europa, Nord Amerika, 

Australien och Nya Zeeland, Sverige är ett av de mest drabbade länderna [3]. Idag finns 

uppskattningsvis mellan sjuttontusen till artontusen personer, som lever med diagnosen 

MS i Sverige [2]. MS delas in i tre olika kategorier beroende på sjukdomsförlopp, de 

benämns skovvis förlöpande MS, sekundär progressiv MS och primär progressiv MS. Den 

skovvisa förlöpande är vanligast och står för åttio till åttiofem procent av alla fall. Det är 

ofta debutformen av MS, med skov som innebär nya eller försämrade symtom och 

återhämtningsperioder. Sekundär progressiv uppträder ofta efter tio till femton år med 

den skovvisa förlöpande formen av MS och innebär att återhämtningsperioderna blir färre 

med en ständig försämring som följd. Den primär progressiva formen är ovanligare, den 

uppstår redan vid debut med ständig försämring utan tydliga återhämtningsperioder. 

Vården idag inriktar sig på lindra symtom och sjukdomsförlopp [3]. Enligt ny forskning 

som har tagits fram av Uppsala universitet och Nortwestern University i Chicago har 

blodstamcellstransplantation visat goda effekter på MS. Främst för de personer med 

skovvis förlöpande MS men även för dem som hade den sekundära progressiva formen 

av MS. Av de 145 personer som ingick i studien och genomgått en 

stamcellstransplantation, hade sextioåtta procent av dem efter fem år inga tecken på 

sjukdomsaktivitet [4].  
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Symtom vid MS        

Det uppstår varierande symtom, beroende på vilken del i hjärnan som drabbats av 

inflammationen [3]. Inflammation i lillhjärnan kan till exempel påverka finmotoriken i 

händerna och orsaka obalans och vinglig gång [5]. Vanliga symtom är synrubbningar [3] 

och uppstår ofta som debutsymtom med synnedsättning och synfältsbortfall [5]. 

Synförsämringar kan påverka förmågan att köra bil, läsa, se på tv eller använda dator [2]. 

Andra vanliga symtom är domningar, muskelsvaghet, balanssvårigheter och faigue [3,6]. 

Fatigue förekommer i sjuttioåtta till åttiosju procent av alla fall med MS [3] och innebär 

trötthet, utmattning och svaghet [7], som skiljer sig starkt från den trötthet som friska 

människor upplever [3]. Personer med MS definierar begreppet fatigue. De beskriver att 

fatigue dränerar dem på all energi vilket kan ledatill att de känner sig utmattade, nerbrutna 

eller kraftlösa. De fatigue som ett urladdat batteri som behöver laddas upp. Fatigue 

innebar att de behövde vila med eller utan sömn [8]. Fatigue ses påverka både den mentala 

och fysiska hälsan [9]. Fatigue försämrar den kognitiva förmågan [8,10] med 

minnessvårigheter och koncentrationsproblem [5,8], fatigue har visat stor negativ 

inverkan på människans livskvalitet [9,10]. En studie som jämförde livskvaliteten hos 

personer med MS och den generella populationen, visade att personerna med MS 

uppskattade sin livskvalitet lägre en den generella populationen [11]. 

Sjuksköterskans förståelse för personens behov och upplevelse för bra stöd 

Människor med kronisk sjukdom ses ha ett stort behov av förståelse och förklaringar till 

sin sjukdom [1]. Vårdpersonal beskrivs vara en viktig tillgång för dem, genom att skapa 

trygghet och tillhandahålla resurser för ökat stöd [12]. Utifrån International Council of 

Nurses, ICN:s etiska kod beskrivs sjuksköterskan ha skyldighet i sin yrkesprofession att 

informera personen om vård och behandling. Sjuksköterskans syfte är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra människans lidande [13]. För att hjälpa 

en annan människa måste personen mötas med ett objektivt förhållningssätt, utan 

fördomar för att få förståelse om personens upplevelse av sin situation [1]. Med 

upplevelse menas något som en person varit med om och fått kunskap på ett 

känslomässigt plan [14]. Det är viktigt som sjuksköterska att vara medveten om 

människans sårbarhet för att värna om personens värdighet [1] 

Salutogent perspektiv och känsla av sammanhang 

Det salutogena perspektivet ser det friska som finns hos varje person som lever och andas, 

med intention att stärka, främja och bevara hälsa hos personer människan [15]. Det 
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salutogena perspektivet bygger på begreppet KASAM som betyder känsla av 

sammanhang [12]. Begreppet KASAM innehåller de tre grundläggande delarna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet [12,15]. Begriplighet står för människans 

förståelse för vad som sker i sin inre och yttre omgivning och Hanterbarhet handlar om 

människans inre och yttre resurser, de inre resurserna är individens inställning och de 

yttre resurserna kan vara familj, vänner eller annat stöd som personen litar på. Medan 

Meningsfullhet står för människans motivation och vilja till engagemang och 

ansträngning för att finna mening till livet [15]. Meningsfullheten ses som den viktigaste 

delen, då den kan kompensera för låg begriplighet och hanterbarhet. Med hög 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har personen hög KASAM vilket innebär 

att personen har förmåga att klara av svåra påfrestningar i livet [12]. Hälsa är inte frånvaro 

av sjukdom, utan beror på hur personen ensam och tillsammans med andra kan klara av 

sin situation [1]. I det salutogena perspektivet ses hela människan, där personens egna 

upplevelser av sin situation är i fokus [12].  

Copingstrategier 

Kronisk sjukdom innebär intrång i människans liv med betydande förluster till följd av 

funktionsnedsättningar. De kan tappa kontrollen över framtiden, med ökat beroende och 

brist på kraft och styrka [1]. Vid svåra situationer i livet är coping ett bra hjälpmedel för 

att öka hanterbarheten över sin situation. Lazarus coping modell handlar om tre olika 

copingstrategier som är meningsskapande, emotions- eller problemfokuserad. 

Meningsskapande coping handlar om att skapa en positiv mening med det som sker för 

att skapa välbefinnande i livet. Emotionsfokuserad coping är ett sätt att hantera svåra 

känslor, det kan ibland ses som ett sätt att fly undan problemen när de upplevs för svåra 

att lösa. Det kan handla om att koncentrera tankarna på annat, använda humor för att dölja 

allvaret och hålla det som upplevs svårt på avstånd. Galghumor kan vara ett sätt att 

distansera sig från allvaret. Förneka allvaret eller hoppas på under kan också vara ett sätt 

att döva sina känslor och ett sätt att lättare stå ut med det som upplevs svårt. 

Problemfokuserad coping handlar om en vilja att lösa sina problem och aktivt tar tag i det 

som behövs för att nå målet [16].  

Problemformulering 

När människan drabbas av kronisk sjukdom, innebär det ofta stora konsekvenser i livet, 

personen blir tvungen att lära sig att leva med sjukdomen. Multipel Skleros (MS) är en 

kronisk inflammatorisk sjukdom som är progressiv och drabbar det centrala 

nervsystemet. Livet med kronisk sjukdom präglas ofta av en stor osäkerhet och ovisshet 
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inför framtiden då sjukdomsutvecklingen är svår att förutse. Människor som lever med 

kronisk sjukdom ses ha ett stort behov av förståelse och förklaringar till sin sjukdom och 

vårdpersonal beskrivs vara en viktig tillgång för dem. Förutsättningen för att hjälpa en 

annan människa är att kunskap och förståelse för personens upplevelse finns. Det 

salutogena perspektivet ser det friska som finns hos varje person som lever och andas, 

med intention att stärka, främja och bevara hälsan hos personer som lever med sjukdom. 

Vid svåra situationer i livet kan coping vara ett hjälpmedel för att öka på hanterbarheten 

över sin situation.  

 

Studien syftar till att få en djupare förståelse för hur personer med MS upplever och 

hanterar sin situation genom deras egenberättade upplevelser. Med större förståelse över 

vilka problem och utmaningar som kan uppstå i livet med MS. Samt kunskap om vad som 

är betydelsefullt för relationen med vården, kan sjuksköterskan anpassa sitt stöd efter 

personens individuella behov på ett lämpligare sätt. Genom god kunskap och förståelse 

så inger sjuksköterskan tillit och trygghet. Det bidrar till bra vårdkvalitet som kan stärka 

de personliga resurserna hos personer som lever med MS. Deras förutsättningar för att 

uppleva god hälsa trots sjukdom ökar. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva hur personer med multipel skleros (MS) upplever och hanterar sin 

sjukdom. Samt göra en metodologisk granskning av undersökningsgrupperna i 

litteraturstudiens ingående artiklar. 

 
Frågeställningar 

 Hur upplever personer med MS tiden innan diagnos? 

 Hur upplever personer med MS sin sjukdom? 

 Hur hanterar personer med MS sin sjukdom? 

 Hur ser undersökningsgrupperna ut i litteraturstudiens ingående artiklar? 

 

Metod 

 

Design 
Föreliggande litteraturstudie har valt en beskrivande design, då syftet med studien var att 

beskriva upplevelser, ett val som är i enlighet med Polit och Beck[17]. 
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Databaser 
Databaserna som valts till litteratursökningen är PubMed och Cinahl, då de innehåller 

vetenskapliga tidskrifter i omvårdnadsvetenskap enligt Polit och Beck [17]. 

 

Sökord/sökstrategier och urvalskriterier  

Sökord togs fram utifrån studiens syfte, därefter anpassades sökorden till databasernas 

nyckelord som motsvarar MeSH i PubMed och Headings i Cinahl. Tillvägagångssättet 

beskrivs som en bra strategi för att få ett specifikare utfall av relevanta artiklar som svarar 

på en studies syfte enligt Polit och Beck [17].  

 

MeSH termer som använts i PubMed är ”Multiple Sclerosis”, ”Qualitative Research”, 

”Adaptation, psychological”.  Sökord som inte gav matchande nyckelord, har använts 

som fritext vid sökningarna i PubMed. Fritext som använts i PubMed är 

Phenomenological och Experiences.  

 

Cinahl Headings som använts i databasen Cinahl är ”Multiple Sclerosis”, ”Life 

Experiences”, Coping, ”Qualitative Studies”, ”Phenomenological Research” och ”Life 

Change Events”. Ingen fritext har använts i Cinahl då samtliga sökord gav passande 

nyckelord. 

 

Boolesk sökterm som används i sök kombinationerna är AND, för att smalna av 

sökningen och få ett träffsäkrare utfall [17,18]. Citattecken användes på sammansatta ord 

för att säkerhetsställa att sökningen gjordes med rätt betydelse och sammanhang [18]. 

 

Tydliga inklusion och exklusions kriterier inrättades innan sökningarna påbörjades, för 

att undvika att artiklarna slumpmässigt valdes ut och för att säkerhetsställa att 

sökningarna kan utföras senare med samma utfall [17]. Inklusionskriterierna var att 

samtliga artiklar var publicerade tidigast från 2005-01-01 för att få med den senaste 

forskningen, fritt tillgängliga för Högskolan i Gävle, vara skrivna på svenska eller 

engelska. Artiklarna behövde vara kvalitativa då den ansatsen används för att beskriva 

upplevelser enligt Polit & Beck [17] och innehålla patientens perspektiv för att motsvara 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Datainsamlingsmetoderna behövde bygga på 

intervjuer, då syftet var att beskriva egenberättade upplevelser. För att veta att artiklarna 

var granskad och uppfyllde kraven för en vetenskaplig artikel behövde artiklarna 

innehålla abstract i databasen PubMed eller vara peer reviewed i databasen Cinahl. 
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Exklusionskriterierna var artiklar som publicerats före 2005-01-01 och hade andra 

ansatser än kvalitativ. 

 

Utfall av databassökningar 

Tabell 1.  Utfall av databassökning 

Databas 

och sök 

ordning 

Sökord Datum 

vid 

sökning 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Dubbletter Valda 

Källor 

PubMed  

1. 

”Multiple 

Sclerosis” AND 

Experiences AND 

”Qualitative 

Research” 

2015-09-

10 

28 8 0 7 

PubMed 

2. 

”Multiple 

Sclerosis” AND 

Experieneces 

AND 

”Adaptation, 

Psychological” 

2015-09-

10 

25 11 4 6 

PubMed 

3. 

”Multiple 

Sclerosis” AND 

phenomenological  

2015-09-

10 

27 5 5 4 

Cinahl 

4. 

 

”Multiple 

Sclerosis” AND 

”Life 

Experiences” 

2015-09-

10 

28 2 5 1 

   Totalt:108 Totalt:26 Totalt:14 Totalt:18 

 

Urvalsprocess 

Sökningarna påbörjades i databasen PubMed och därefter i Cinahl, där samtliga sök 

kombinationer utfördes enligt den ordning som presenteras i Tabell 1. Studien har gjort 

fler sökningar och sök kombinationer än de som redovisas i tabellen. Studien redovisar 

endast de sökningar som gett artiklar till resultatet. Sökningen begränsades till att vara 

högst 10 år, fritt tillgängliga för Högskolan i Gävle och innehålla abstract i PubMed eller 

var peer reviewed i Cinahl. En första filtrering gjordes utifrån titel. De titlar som inte 
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beskrev att studien handlade om upplevelser hos personer med multipel skleros föll bort. 

Därefter lästes abstract för att se om artikeln svarade på föreliggande studies 

inklusionskriterier och syfte, samt inte innehöll några exklusionskriterier. Totalt lästes 80 

titlar och 24 abstract i PubMed, i databasen Cinahl lästes 28 titlar och 2 abstract. 

 

I första sök kombinationen togs en artikel bort som innehöll både patient och 

anhörigperspektivet som var svåra att urskilja i resultatet. I andra sök kombinationen var 

de fem artiklarna som föll bort av annan ansats. I den tredje sökningen togs en artikel bort 

då den inte svarade på syftet. Då den handlade om upplevelsen av att ha en hobby som 

konstmålning och syftet är att beskriva upplevelsen av livet i stort. I den fjärde sökningen 

i Cinahl var den artikel som föll bort av annan ansats än kvalitativ.  

 

Efter samtliga sökningar i både PubMed och Cinahl hade föreliggande litteraturstudie fått 

arton artiklar som svarade på studiens inklusionskriterier och syfte. Då riktlinjerna för 

examensarbetet innebär att resultatet får bygga på 10 till 15 vetenskapliga artiklar så 

gjordes en tidsbegränsning från 2009-01-01. För att både anpassa antalet och få med den 

senaste forskningen, utan att göra ett personligt urval. Den begränsningen resulterade i 

att fem artiklar föll bort som var publicerade innan 2009-01-01. Efter att ha påbörjat 

analysprocessen av samtliga artiklar, så upptäcktes en artikel som innhöll både patient 

och närstående perspektiv som inte gick att urskilja i resultatet. Då gjordes en ny 

begränsning från 2008-01-01 och det resulterade i tre artiklar från det tidigare utfallet. 

Totalt hade då studien femton artiklar som svarade på föreliggande litteraturstudies 

inklusionskriterier och syfte. Hela urvalsprocessen beskrivs i figur 1 och figur 2 på sidan 

8 och 9. 
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Figur 1. Urvalsprocess i PubMed och Cinahl  
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Figur 2. Urvalsprocess för att begränsa resultat av artiklar 

 

Dataanalys 
Föreliggande studies dataanalys började med att båda författarna granskade artiklarnas 

resultat var för sig och skrev ner en egen sammanfattning i ett Word dokument. Därefter 

gjordes en jämförelse för att urskilja om resultatet uppfattats lika eller om skillnader 

fanns, för att undvika feltolkningar av resultatet. Jämförelsen visade att båda författarna 

hade tolkat resultatet lika. Därefter skrevs samtliga artiklar ner i två översiktliga tabeller, 

Tabell 2 anger författare, publicerings år, land, titel, ansats och design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. Tabell 3 beskriver 

författare, publicerings år, land, syfte och resultat. Tabell 2 och 3 finns under bilagor i 

slutet av arbetet. Därefter gjorde författarna tillsammans en noggrann granskning, där 

samtliga artiklar granskades var för sig och sammanfattades i ett nytt Word dokument. 

Författarna har använt sig av engelska lexikon för att översätta enskilda ord för att få fram 

den rätta betydelsen. När samtliga artiklar granskats och samlats, innehöll Word 

dokumentet sammanlagt 47 sidor. Under dataanalysprocessen framträdde vissa likheter i 

de olika artiklarna resultat. Då gjordes en indelning med hjälp av färgkoder som beskrivs 

enligt Polit och Beck [17], vara ett bra sätt för att urskilja likheter eller skillnader i 

resultatet. Föreliggande litteraturstudie använde elva olika färgkoder som berörde samma 

ämne. De elva olika ämnena handlade om stödgrupper, familj och vänner, konsekvenser 

Artiklar till resultat

18

Begränsning 

2009-01-01

Bortfall 

5 artiklar som var 
publicerade före 

2009-01-01

Artiklar till resultat

13

Granskning av 
samtliga resultat

Bortfall 

1 artikel med både 
patient och närstående 

perspektiv 

Artiklar till resultat 

12

Ny begränsning 

2008-01-01

Tillskott av 3 artiklar 
från tidigare utfall 

som var publicerade 
efter 2008-01-01 

Artiklar till 
resultat

15
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i relationer, anpassning, känslor, coping, hot för identiteten, upplevelser av att behöva 

hjälpmedel, önskan om att leva ett normalt liv, erfarenheter av vårdpersonal samt 

konsekvenser i både hushållsarbete och arbetslivet. Efter att ha delat in varje artikels 

resultat i de 11 olika färgkoderna så skapades ett nytt Word dokument där samtliga delar 

klistrades in under 11 olika rubriker. Därefter skrevs dokumentet ut för att få ett bättre 

helhetsgrepp och lästes igenom ännu en gång. Ett nytt Word dokument skapades och 

samtliga rubrikers innehåll skrevs ner i en sammanhängande text, under arbetets gång så 

dubbelkollades artiklarnas innehåll för att kolla att tolkningen var rätt och för att bli 

påmind om sammanhanget i texten.  Därefter lästes varje del igenom för att se om 

innehållet motsvarade på vad titeln sa. Därefter gjordes en del omflyttningar och ny 

rubriker bildades, slutligen mynnade resultatet ut i tolv rubriker som svarar på de tre första 

frågeställningarna. 

 

För att svara på studiens metodologiska fråga om hur undersökningsgrupperna såg ut i de 

ingående artiklarna, så har varje artikels metodavsnitt granskats noggrant av båda 

författarna. Artiklarna presenterar oftast undersökningsgruppen i både text och 

överskådlig tabell. Det varierar vad de olika artiklarna valt att fokusera på när de 

presenterar undersökningsgruppen. Samtlig bakgrundsdata som artiklarna presenterat har 

sammanställts och räknats ihop för att besvara den metodologiska frågeställningen. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
Studiens urval av vetenskapliga artiklar har gjort genom förutbestämda urvalskriterier för 

att undvika att urvalet sker godtyckligt, utifrån egna uppfattningar. Studiens intension har 

varit att granska artiklarnas resultat på ett objektivt sätt, genom att försöka tolka innehållet 

utan egna värderingar och tankar. Studiens avsikt har varit att aldrig plagiera andras text 

och därför vara tydlig och noggrann med referenshanteringen [17]. 

 

Resultat 
Resultatet bygger på femton kvalitativa studier, där datainsamlingsmetoderna har varit 

enskilda- och fokusgruppsintervjuer. Resultatet har sammanställts för att besvara de fyra 

frågeställningarna, där två av frågorna om hur personer med MS upplever och hanterar 

sin sjukdom har sammanställts till en då det var svårt att skilja upplevelsen och 

hanterbarheten åt. Resultatet presenteras därför med tre rubriker. Den första rubriken har 
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en under rubrik som besvarar den första frågan hur personer med MS upplever tiden innan 

diagnos. Den andra rubriken har tolv underrubriker som besvarar hur personer med MS 

upplever och hanterar sin sjukdom i en kronologisk följd från diagnos och tiden framåt 

till anpassning i livet med MS. Den tredje rubriken besvarar den metodologiska frågan 

om hur undersökningsgruppen ser ut i de ingående artiklarna. 

 

Hur personer med MS upplever tiden innan diagnos 

Lång väntan när något känns fel innan diagnos ges 

MS är en sjukdom som gradvis tar energi, balans, fysisk styrka och kraft [19]. Personer 

med MS beskriver att med tiden kommer en känsla av att något är fel, att förändras som 

person, inte längre passa in i bilden av sig själv. De berättar om rädsla för att ha drabbats 

av en tumör eller att deras upplevelse är inbillning [20]. De söker hjälp från vården när 

fysiska förändringar och begränsningar sker [21]. Tiden innan diagnos upplevs ofta som 

en lång och utdragen process |20,21]. Deras symtom kan pågå under flera månader, ibland 

år innan diagnosen ges [20,21,22]. De berättar om dubbelseende, suddig syn [20], 

ovanliga ryckningar och bultningar i ögonen [22]. Problem med rörlighet [19], 

stickningar i kroppen [20,22], domningar och märkbar klumpighet [20]. Samt yrsel [22] 

och extrem trötthet [19,22]. Symtomen förklaras ofta bort till en början, att det beror på 

stress eller överansträngning. Orsaken till den långa väntan är att läkaren måste bevittna 

minst två skov innan diagnos kan ges, det kan ta månader, ibland år innan ett andra skov 

uppstår [20]. De beskriver att väntan på diagnos är en ångestladdad tid med oro, rädsla 

och ovisshet. En kvinna med MS berättar att hon av en händelse fick reda på att läkaren 

misstänkte MS, men inte gav henne diagnos förrän ett andra skov, vilket gjorde henne 

frustrerad. Andra personer beskriver att de redan förstod att de hade MS, de försökte 

påskynda processen genom att be läkaren genomföra olika tester för att få det bekräftat 

[21].  

 

Hur personer med MS upplever och hanterar sin sjukdom 

Diagnosen kan komma som en chock eller lättnad 

Diagnosen kan komma både som en chock eller lättnad [20], en del beskriver det som en 

känslomässig åktur i en berg- och dalbana [21]. Diagnosen kan orsaka ångest och bävan 

inför sjukdomsförsämring och rädsla att hamna i rullstol [23], en kvinna säger att hon 

blev helt förkrossad [24]. Medan andra personer beskriver lättnad över att få ett namn, 

veta vad de har att göra med, att det inte är dödligt [20,21] och att det finns en orsak [25]. 
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En del personer säger att diagnosen påverkar deras egenvärde. En kvinna berättar att hon 

upplevde att självkänslan försvann direkt och hon kände sig mindre attraktiv. De flesta 

har ett tydligt minne av hur de mottog sin diagnos, det är påtagligt att de första samtalen 

lämnat ett bestående negativt intryck från allmänläkare och neurologer. De beskriver att 

diagnosen gavs plötsligt utan känsla, empati eller förståelse [21]. Två personer oberoende 

av varandra beskriver liknande upplevelse av att de bara skulle gå hem och leva med det 

[21,24]. Många upplever att de inte fick information om hur de skulle hantera diagnos, 

symtom och livsstilsförändringar [21]. En del personer upplever att de lämnades 

ensamma med obesvarade frågor och rädsla inför framtiden [22]. En person beskriver att 

hon var desperat i början, hon upplevde det brådskande att få veta vad som skulle ske och 

hur länge hon kunde arbeta. En annan person beskriver sin upplevelse, som att vandra in 

i det okända, att inte veta och försöka gå ut och leva det bästa man kan. Med tron om att 

allt som planerats måste läggas åt sidan eller omvandlas till andra mål [26].  

Oviljan att möta hot om försämring 

Bland personer som är nydiagnostiserade [23,24], eller har lindriga försämringar [23], ses 

en motvilja för att delta i stödgrupper och möta andra personer med MS som har 

funktionshinder [23,24]. De uppger att det finns ett behov, att skydda sig själv mot det 

som upplevs skrämmande. En person beskriver det som en annan värld, en värld som de 

vet om, men inte riktigt vill möta än. En annan person beskriver att oviljan beror på rädsla 

för att se hur det kan bli. De upplever det som ett hot mot sitt nuvarande sätt att både tänka 

och hantera MS. En annan orsak till oviljan att besöka stödgrupper var känslan av att inte 

passa in, en person uppger att hon inte besöker sin lokala stödgrupp på grund av rädslan 

att inte bli accepterad av andra eftersom hon inte har några tydliga symtom [23]. Det här 

behovet av att skjuta ifrån sig MS orsakar även att de undviker andra symboler som 

påminner om en eventuell framtid [23] eller avstår från att söka kunskap [27]. De berättar 

att det upplevs skrämmande att läsa om MS [24], de vill inte veta alla negativa aspekter 

med MS [27]. Personer i tidigt stadium berättar att information om hjälpmedel upplevs 

smärtsam, eftersom det ger oönskade bilder. En person säger att det väcker tankar och oro 

inför hur livet kan bli i framtiden [23]. Rädslan och hotet från konsekvenserna med MS, 

kan orsaka otillräcklig kunskap och leda till bristande hanterbarhet [27].  

Oro inför framtiden och önskan om att bli bemött som vanligt 

Personer med MS beskriver oro och rädsla inför framtiden, att inte veta hur sjukdomen 

kommer att utvecklas är skrämmande [22,24,25,27]. Oro inför sjukdomsutvecklingen och 
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framtiden ses påverka livet starkt för personer med MS, de tror själva att det beror på 

ovissheten inför framtiden och tänkbara förluster. En person uttrycker att det är omöjligt 

att släppa tankarna på att hamna i rullstol och hur framtiden kan komma att se ut. En del 

personer hanterar sin sjukdom med förnekelse, ett sätt att undvika att bli påmind om MS. 

Förnekelse påverkar både relationen med andra men även den egna livssituationen, 

genom undantryckta känslor [27]. En mamma berättar att de aldrig pratar om det i 

familjen, att hennes barn inte vet något. Hon beskriver att de tror att hon inte åker slalom 

på grund av rädsla. Men i själva verket så klarar hon det inte längre, hon säger att hon 

försöker hålla undan tankarna på att hon är sjuk [27]. Att inte berätta för andra, är ett sätt 

att undvika att bli sedd annorlunda, de berättar om rädslor för att betraktas som någon 

med MS, inte som sig själv längre eller som oduglig. De beskriver att de inte vill bli ett 

objekt för andra människors medlidande, det ses helt oacceptabelt. En kvinna säger att 

hon vägrar att spela ut sitt handikapps kort på arbetet, för att undvika risken att bli 

behandlad annorlunda. En kvinna som håller MS hemlig säger, att hon vill att andra ska 

veta, men vill inte ändra deras sätt att se och behandla henne. Att inte berätta innebär inte 

bara att de slipper obehagliga upplevelser, det kan också orsaka obekväma situationer när 

de blir tvungna att hitta på ursäkter när de inte kan vara med. De beskriver att det ger dem 

skuldkänslor och rädsla för att andra ska känna sig sårade [25]. När de väljer att inte 

berätta går de miste om stödet från andra, eftersom familj och vänner inte vet hur ledsna 

eller oroliga de känner sig [25,27]. De beskriver även att de använder 

distraktionsstrategier för att slippa tänka på MS, de distraherar sig genom vilja eller 

sysselsätter sig med olika aktiviteter. En kvinna berättar hur hon tittat på en film flera 

gånger för att den fick henne att glömma sig själv för en stund [27]. 

Råka ut för andra människor misstro, oförståelse och avståndstagande 

Personer med MS beskriver en känsla av att förändras som person när de är tillsammans 

med andra människor, inte längre bli sedd för den person de är [25]. De återger även 

upplevelser av att vara annorlunda [22,28], komma i andra hand, känna sig uttittad och 

skam över sin oförmögna kropp [28]. En kvinna i rullstol berättar att hon känner sig 

annorlunda och obekväm när hon är ute bland folk, hon uttrycker att hon inte står ut med 

att folk ser henne så [25]. De upplever att de bemöts på ett annat sätt nu, än när de var 

friska. De beskriver att de ibland behandlas som ett barn, betraktas som sjuk eller bemöts 

med en medlidande blick, det sistnämnda beskrivs öka på den egna känslan av att vara 

sjuk [29]. De upplever att andra människor känner sig obekväma i deras närvaro, en 

kvinna uttrycker att det är pinsamt när människor inte vet hur de ska reagera på hennes 
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situation [24]. Skillnaden mellan att kunna gå och sitta i rullstol beskrivs som markant. 

Sen de hamnat i rullstol har de både fått möta människors hänsynslöshet [29] och ignorans 

[22,29]. En kvinna berättar hur stressade människor kan gå in i henne utan att lägga märke 

till det och bara gå vidare, hon har även varit med om att folk har tagit tag i handtagen på 

rullstolen och dragit henne åtsidan för att komma förbi [29]. En man i rullstol upplever 

sig i en osynlig situation, han uttrycker att det är en osynlig sjukdom [19]. En kvinna 

berättar att hon ständigt upplever att hon måste be om ursäkt för sig själv, något som 

många andra känner igen. Två olika kvinnor berättar att de undviker platser med mycket 

människor [24,25] vilket många andra känner igen. De berättar att de går och handlar 

tidigt för att slippa mycket folk [24].  De påtalar att det fortfarande finns en inre person 

som behöver mötas med respekt. En kvinna säger att hon är samma person även när hon 

sitter i rullstol, det är bara hennes ben som inte fungerar [19]. En kvinna berättar om en 

händelse när hon och hennes man var ute och fikade med ett annat par, det andra paret 

frågar hennes man om hon använder socker. Hon svarade att hon fortfarande kunde prata 

fast hennes ben inte fungerar [24]. En del personer berättar att de ofta inte har energin och 

ork för att ge svar på tal, för andra människors tanklöshet [29]. De tror att andra människor 

inte funderar över hur det är att sitta i rullstol, de skulle önska att alla fick prova på under 

en veckas tid för att få ökad förståelse. En del personer upplever ändå att allmänhetens 

medvetenhet ökat de senaste åren, att det känns mer accepterat med rullstol idag än 

tidigare [24]. Flera personer med MS beskriver att de blir bemött med bristande förståelse 

och misstro [28,29]. En kvinna säger att hon blivit duktig på att ljuga, att hon aldrig ljugit 

så mycket som nu, ett sätt att skydda sig själv och slippa övertyga andra om svårigheterna 

med symtomen [28]. En kvinna berättar om läkarens oförståelse och brist på empati när 

hon berättade om sina vardagliga svårigheter, som att knäppa byxorna, sätta på sig 

strumpor och skala potatis. Saker som hennes barn var tvungna att hjälpa till med och 

som hon upplevde jobbigt. Läkarens svar var att hon kunde använda byxor utan knappar 

och att det fanns annat än potatis att äta. Det bemötande gjorde att hon upplevde sig riktigt 

illa behandlad [27]. De kan också bli beskyllda av andra för att ha orsakat sina 

funktionshinder själva [29]. Ouppmärksamhet och bristande förståelse ger otillräckligt 

stöd [27]. En person beskriver att andra kan ha svårt att förstå hur de kan ha tiden men 

inte orken, eftersom det inte syns utanpå [25]. En kvinna beskriver bristande stöd från sin 

make som inte förstår varför hon behöver vila när hon känner sig trött. Andra beskriver 

bristande stöd från vänner, de känner sig uteslutna på grund av sina funktionshinder, eller 

bemötta med en tycka synd om attityd som de har svårt att hantera. De berättar också om 
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vänner som försvinner. En kvinna berättar att de aldrig ringer, så nu har hon också slutat 

ringa. Hon berättar att det kändes jobbigt i början men att hon inte bryr sig längre. Hon 

tror att deras avstånd beror på rädsla [27].  

MS berövar en på viktiga funktioner 

Personer med MS beskriver upplevda hot, att förlora sin förmåga att kunna gå, köra bil, 

arbeta och leva ett självständigt liv [23]. Hotet mot den egna identiteten ses särskilt svår 

att hantera [20]. Den ovissa framtiden gör det svårt att planera [20,24], de beskriver att 

de förlorar sin frihet och spontanitet som en fungerande kropp har [20]. När MS tar 

funktioner som upplevs viktiga för personen så ger det känslan av att ha en kropp som 

inte längre går att förlita sig på. Det orsakar ett psykiskt lidande med minskat 

självförtroende och nedstämdhet [20]. De beskriver även upplevda känslopendlingar till 

följd av symtomförändringar och funktionsförluster [25,27]. MS ses skapa rädsla, 

frustration, sorg [23] och orsakar ofta förlust av aktiviteter som kännetecknar personens 

identitet, både socialt och i arbetslivet [30]. En kvinna beskriver att hennes MS berövar 

henne på funktioner varje dag, hon vet inte hur morgondagen kommer att se ut, vad hon 

klarar av då. Hon liknar sin situation vid att leva i en mardröm [19]. En annan kvinna 

beskriver livet med MS som en kamp med försämrade symtom, en kamp som pågår varje 

dag [24]. En tredje kvinna beskriver att hon upplever MS som ett fängelse, hon känner 

inte längre kontroll över sitt liv eftersom hon inte har energin att göra de saker hon vill 

[19]. Flera personer berättar att de blivit tvungna att lämna arbetet på grund av sina 

symtom, främst fatigue [24]. De berättar om bristande stöd och förståelse från 

arbetsgivarens sida. En person berättar att hennes arbetsgivare uppfattade henne som lat 

[27]. Arbetslivet kan också bli lidande på grund av oförutsägbarheten i sjukdomen. En 

kvinna berättar om sitt dilemma med fatigue och arbete, då hon inte kan förutsäga hur 

hon ska må nästa dag. Hon beskriver att hon ena dagen kan känna sig stark, för att nästa 

dag vakna upp och inte ens orka ta sig ur sängen [19]. En annan kvinna med en förstående 

arbetsgivare, beskriver att hon själv valt att sluta, på grund av sin känsla av att inte vara 

lika bra som de andra. Hon upplevde att hon stal tid från arbetsgivaren när hon behövde 

ta vilopauser till följd av sin fatigue [24]. Arbetslivet ses som en viktig del, inte bara 

ekonomiskt. En man berättar att hans arbete får honom att känna mening med sin dag och 

att han bidrar med något till samhället [21]. Flera personer berättar att de valt att sluta, 

för att spara energi till familj och socialt liv. En kvinna uttrycker att hon lämnade arbetet 

för att ge sig själv ett liv [21]. Förlusten av fysisk kapacitet och oförmåga att arbeta ses 
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även minska det sociala stödet. En person säger att det gör skillnad, hon har inte samma 

kontakt med andra sen hon slutat arbeta [26]. 

 

Vilja leva ett självständigt liv, medan beroendet av andras stöd ökar 

Personer med MS berättar att de gärna vill klara av och göra saker på egen hand [22], fast 

det tar längre tid [24]. De beskriver att de ogillar att behöva ta emot hjälp [27], att det 

upplevs svårt att fråga [22]. De säger att de inte kan ta emot hjälp utan att deras integritet 

påverkas [27]. En kvinna med två barn berättar att integriteten förloras, fast viljan finns 

att bevara den. Hon berättar att hennes föräldrar blivit föräldrar åt hennes barn, vilket hon 

har svårt att ta. Samtidigt så tar andra personer upp att be om hjälp är ett sätt att välja att 

delta i livet [22]. Även om det finns en önskan om ett självständigt liv, så ser de 

möjligheten till att leva ett liknande liv tack vare stöd från närstående [31]. Personer med 

MS berättar att stödet från andra ökar hanterbarheten [26], många beskriver stöd från 

familj och vänner som ovärderligt för anpassningen [20]. Det hjälper dem att hantera sina 

förluster genom att de får både emotionellt och praktiskt stöd [27]. En kvinna berättar hur 

hennes man ingav henne hopp och välmående genom sin positiva inställning och glädje 

över att hon inte hade en dödlig sjukdom [24]. En del personer beskriver att de 

förmodligen inte skulle klarat sig lika bra utan det fysiska stödet [25]. De beskriver att 

det är viktigt att få känna sig behövd och älskad, mötas med förståelse från både familj 

och andra människor. Att få hjälpa andra är också viktigt, det ökar den egna känslan av 

att vara värdefull [31]. Familjen ses ofta som ett stort stöd att hämta kraft ifrån [21,22,31]. 

Kvinnor med MS berättar hur de ser sin betydelse genom sina barn, att det hjälper dem 

att se positivt på saker och klara av svårigheter [31]. En mamma beskriver att hennes barn 

varit hennes motivation, utan dem hade hon inte haft någon anledning att ta sig ur sängen, 

hon ser dem som sin räddning [22]. Flera personer pratar om stödjande vänner och 

kollegor som hjälpt dem till anpassning i det sociala livet. Vänner och kollegor som ser 

deras behov och bekräftar deras sorg men samtidigt visar respekt för deras integritet. En 

person uttrycker att hon aldrig mött så mycket hjälpsamhet som nu, hon känner att hennes 

vänner gärna hjälper till [27]. Några personer säger att MS inte inverkat på deras 

familjeliv, medan de flesta menar att MS påverkar både familj och nära relationer [21]. 

Personer med MS beskriver att det finns obehag med i beroendet, rädd för att vara en 

belastning, särskilt för sina barn. Även om stödet anses bra så är det inte alltid bekvämt 

och hjälpsamt, det kan skapa spänning i nära relationer [24,25] och frustration när 

närstående vill hjälpa till utan att det önskas. En person berättar om sin mamma som 



 

17 

 

vägrar låta henne göra saker av omtanke för att hon inte ska bli trött [24]. Andras 

överbeskyddande ses öka på känslan av att vara värdelös [24,25], förminskad [25] och 

hopplös. De uttrycker att närstående kan kväva dem med godhet [24], samtidigt finns en 

förståelse för hur svårt det är att vara anhörig [24,25], kanske svårare än att vara sjuk [24].  

Hopp och kämparanda med ny omvärdering av livet 

Hopp om förändring ses hos personer med MS, med två olika inriktningar. Det ena 

handlar om hoppet att hitta botemedel och det andra hoppet handlar om en önskan att inte 

försämras. En kvinna som kan se att hon är mer symtomatisk nu, med försämrad syn och 

muskelstelhet beskriver att hon har en återkommande dröm, där hon kan springa och gå, 

något hon hoppas blir sant en dag [26]. Personer med MS beskriver en kämparanda och 

vilja att inte ge upp [21,22,25,27,31], en inre styrka [27,31] och tro som gör det möjligt 

att gå vidare [23]. Envishet ses som en bra egenskap [22,27] det ger styrka att fortsätta 

leva med sjukdomen trots en svikande kropp [22]. Tro och vilja ses ha stor betydelse i 

livet med MS, de berättar att deras attityd, självförtroende och synsätt påverkar deras 

fysiska och mentala ork. Deras vilja att anstränga sig för förändring ses öka med tiden 

[26]. De berättar att deras tilltro för sin egen förmåga att hantera svårigheter ökar när de 

klarar av saker [30], det ökar känslan av självbestämmande och kontroll [27]. Att ha en 

positiv inställning ses viktigt [21,27] tilltro till att klara av utmaningar bekämpar det 

osäkra med sjukdomen, en person uttrycker att ingen någonsin kommer någon vart utan 

att tänka att man kan [27] Personer med MS beskriver att positiva förändringar sker med 

nya prioriteringar och omvärdering av livet [20,24,31]. De uppskattar och njuter av saker 

i livet som de tidigare tagit förgivet [24,32]. En person uttrycker att plötsligt ser du att 

gräset är grönt, något som du inte lagt märke till innan [24]. En annan beskriver att de får 

stanna upp och se sina barn växa upp [20]. Uppskatta livet precis som det är ses viktigt 

för att lära sig att leva med MS [31].  

Acceptans och hanterbarhet 

Att samla kunskap och sluta fred med sjukdom ses öka medvetenheten. En person säger 

att livserfarenheten av att leva med MS får en att inse att det finns två alternativ. Antingen 

bli vän med MS eller kämpa i mot och vara arg [26]. De berättar att det är viktigt att sluta 

lägga skulden på MS [21,25]och inte sörja över saker som ändå ligger utanför den egna 

kontrollen [21]. Andra beskriver att MS har en förmåga att sitta som en obekväm gäst vid 

sidan om, men med tiden så växer en motvillig acceptans fram och en vilja att arbeta med 

istället för i mot det [20]. En kvinna berättar att hon upplevde sig kämpa mot en fiende i 
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början, hon tyckte inte om striden och säger att någonstans längs vägen måste MS 

accepteras och omfamnas. Hon beskriver MS som en vän, ingen bästa vän men en fredlig 

kompanjon [26]. En annan person uttrycker att när MS erkänns så kan anpassning ske och 

livet behöver inte försvinna förbi [24]. Personer med MS är överens om att acceptans är 

en betydelsefull del för den egna hanterbarheten [22,27]. Acceptans ses som en 

ansträngning att möta sjukdomen och anpassa sig till nya förutsättningar med minskad 

energi och funktionsförluster [27]. Det kan ta tid att nå acceptans [21,27] en kvinna säger 

att det tagit henne femton år, eftersom oförutsägbarheten med MS är svår att hantera [21]. 

En annan person säger att det tar tid att inse att du faktiskt kan leva ett ganska normalt liv 

trots att det inte ser ut som innan. Du kan må bra och hela livet behöver inte förändras 

[27]. En kvinna menar att man kan acceptera lite i taget eftersom 

funktionsnedsättningarna sker gradvis. Hon beskriver att hon tar det som det kommer, går 

inte runt och oroar sig för hur illa det kan bli utan lever i nuet [21]. De beskriver även att 

de accepterat för att underlätta livet med MS [30].   

Anpassning med realistiska planeringar för delaktighet i livet 

Flera personer beskriver att de anpassat sig genom att göra realistiska planeringar för att 

spara tid och energi [22,27]. Vilket underlättar att hålla sig aktiva hemma, på jobbet eller 

med vänner och delta i trevliga aktiviteter [22,27] och ökar på känslan av delaktighet i 

livet [22]. Uppgifter i det dagliga livet ses möjligt vid anpassning till ett lugnare tempo, 

när de tar en sak i taget [22]. Det ses också betydelsefullt för välmående, att inse sina 

egna begränsningar och ha förmåga att bromsa sig själv [21,24] och ta dag för dag [24]. 

Genom att lyssna till sin egen kropp ökar känslan av kontroll [25]. De berättar om en ny 

inställning, där de accepterar det nya normala, med anpassade arbetsuppgifter och 

ändrade förväntningar på sig själv [25]. En person säger att det är viktigt att vara snäll 

mot sig själv, ge sig själv det som gör gott och försöka se det friska, även om det inte 

upplevs lätt [27]. Att ta hand om sin kropp och hålla sig fysiskt aktiv ses viktig för de 

flesta [21,24,25]. Skonsam träning är viktig för att hålla gott humör och fysisk form [21]. 

Tid för vila och avslappning [27,31] ökar känslan av hälsa [27] och välmående [31]. 

Ibland när de är ledsna, rädda eller känner sig hopplösa, kan de ta ett steg tillbaka och se 

vad de åstadkommit för att undvika destruktiva tankar [25]. Rädslan för suicidala tankar 

finns [25], därför är det viktigt att vara öppen med sina känslor och våga söka hjälp när 

känslorna upplevs svåra att hantera [21].  
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Inse fördelarna som överväger nackdelarna med att använda hjälpmedel 

Personer med MS beskriver att hjälpmedel känns skrämmande, förflyttningshjälpmedel 

ses särskilt hotfull som en symbol för ändrad identitet. En person vägrar att använda käpp 

så långt det är möjligt, för att andra människor betraktar en som funktionshindrad. [23] 

En person uttrycker att käppen är mer fara än hjälpmedel. De flesta verkar kämpa på så 

långt det är möjligt utan hjälpmedel för att skydda sin identitet, vilket ger negativa 

konsekvenser som ökad trötthet och hindrar dem från det sociala livet. En person berättar 

att hennes smärta förmodligen skulle lindras om hon börjar använda rullstol, men hennes 

stolthet hindrar henne så hon väljer att gå [24]. De börjar använda hjälpmedel först när de 

ser fördelarna, och de väger tyngre än nackdelarna för identiteten. Ofta hade de varit med 

om särskilda händelser som inneburit fara innan de förstod nödvändigheten, eller insikt i 

vilka möjligheter det gav. En man berättade att han skaffade en permobil när han förstod 

att han kunde ta sig ut på landet med sin hund. En kvinna berättar att hon varit med om 

två farliga händelser innan hon förstod nyttan med käpp och började använda den [23]. 

En person berättar att använda rullstol sparar energi, men att det tagit år att vänja sig vid 

det [23]. Att använda hjälpmedel upplevs ofta obekvämt och genant till en början [22]. 

Men att använda hjälpmedel ses också som ett positivt sätt att sänka sina egna ambitioner 

[27].  

En ömsesidig förståelse vid mötet av andra personer med MS 

Mötet med andra personer som har MS ses ha stor betydelse, eftersom det ger en 

ömsesidig förståelse och gemenskap [23,24,28,29,31]. De upplever att andra med MS kan 

ge ett annat stöd, förståelse och råd [23] De litar på varandra och ser varandras behov, de 

slipper oönskad uppmärksamhet. En person förklarar att om någon vinglar till så vet alla 

vad det är och tar inte tag i armen. En person beskriver att de känner en värdefull 

samhörighet med varandra, att vara ensam är inget alternativ, det är inte sjukdomen som 

binder dem samman utan den ömsesidiga förståelsen. Humorn är en viktig del, de 

använder ofta humorn för att prata om pinsamma saker, några betonade att galghumor var 

viktig [28]. Stödgruppen blir en plats där de hjälper varandra genom att dela med sig av 

sina upplevelser [29,31] det ger dem nya synvinklar och lösningar på problem [31]. De 

kan också hjälpa varandra att sätta ord på sina upplevelser. En kvinna beskrev sin 

neurologiska smärta som myror med brinnande fötter som springer inuti kroppen, en 

beskrivning som kändes igen av de andra i gruppen. En kvinna sa att hon tyckte det var 

så skönt att möta någon som kan sätta ord på upplevelser [28]. Att träffa andra med 

svårare symtom verkar få deras oro, rädsla och bekymmer att försvinna [21] och se sin 
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situation som ganska bra [27]. De kunde också hjälpa varandra att finna acceptans till att 

använda hjälpmedel. Deras gemenskap har stärkt dem och ökat på känslan av att vara 

ganska normal, det stärkte deras inre trygghet och slutade att bry sig om vad andra tyckte 

eftersom de visste att det inte var ensamma om sina problem [28]. Gruppterapi har också 

visat många fördelar, med minskat lidande. De berättar att gruppterapin gett dem verktyg 

att hantera sina tankar, känslor, problem och hjälpt dem att öppna upp och berätta för 

andra om sin sjukdom. Gruppterapin bidrar till att de ser sig i ett större sammanhang [32]. 

Upplevelser av bra eller otillräckligt stöd 

En studie om personers upplevelse av att leva med MS, visade att endast fyra av tio tyckte 

att de fått ett bra stöd i samband med sin diagnos. Eftersom MS är en sjukdom som kräver 

att personen måste lära sig att leva med sjukdomen, så har vårdpersonalen en viktig roll 

för att hjälpa dem i sin hanterbarhet [26]. Personer med MS efterfrågar mer kunskap som 

stärker självständigheten och ökar hanterbarheten av fatigue och depression. De är eniga 

om att lämplig information om alternativa behandlingar behövs redan vid diagnos, så 

kunskapen finns där när behovet kommer. De berättar att de söker sin kunskap genom 

information på nätet, böcker, från vänner och familj, MS grupper och MS sköterskor. De 

önskar tydligare information om vart de kan vända sig när problemen uppstår eftersom 

de tror att det skulle lindra oro och rädsla inför framtiden, de ser kunskap som styrka. De 

önskar också mer psykosocialt stöd, någon som tar sig tid och lyssnar. En kvinna tror att 

en rådgivningskurs hade hjälpt henne när hon kände sig värdelös [21]. En annan kvinna 

berättar att hon aldrig erbjudits psykosocialt stöd trots att hon berättade om suicidala 

tankar [25]. En studie som undersökte upplevelserna av kognitiv beteende terapi och 

aktivt lyssnande hos personerna med MS, visade att båda delarna var betydelsefulla. 

Genom att de fick prata med en neutral person som inte är känslomässigt engagerad, det 

gjorde det lättare att dela med sig av obekväma saker som de inte brukade prata om i 

vanliga fall [33]. De personer som fått hjälp av kurator eller psykolog beskriver att det 

minskar känslan av att var ensam, genom att det är någon som lyssnar och visar förståelse 

vilket ökar förtroendet för att få hjälp i framtiden [27]. Personer med MS som får hjälp i 

hemmet berättar om omvårdnadspersonalens bristande kunskap och stress. De berättar att 

de upplever att deras hem förvandlas till en arbetsplats och att deras sårbarhet ökar och 

känsla av att vara en börda [29]. En kvinna berättar att hon fick vänta i fyra timmar efter 

avtalad tid innan omvårdnadspersonalen äntligen kom och hjälpte henne med dusch. En 

annan kvinna uttrycker att hon måste böna och be för att få hjälp, de ser inte vad som 

behövs göras om man inte säger till. Hon berättar att tandborstning inte är en självklarhet 
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vid morgon och kvälls rutiner, utan måste skrivas in i avtalet för att få hjälp med det [19]. 

De påpekar att det är viktigt att få hjälp utan att behöva kämpa för det [31]. En kvinna 

beskriver att hon måste kämpa för att få hjälp varje dag, ibland blir hon så trött att hon 

bara vill dö. En annan kvinna uttrycker att ingenting kommer gratis, om du inte berättar, 

kommer ingen att förstå [19]. Personer med MS beskriver ett behov av att bli bekräftade, 

mötas med vänlighet och tröst. De menar att vården har stor betydelse för personens egen 

värdighet, som en kvinna uttrycker är synonymt med respekt. Hon säger att det är trevligt 

när de frågar hur jag mår, det är uppskattat [27]. En person uttrycker att värdigheten kan 

förloras om personen känner sig överkörd, förloras värdigheten så förlorar du allt [19] 

 

Hur undersökningsgrupperna ser ut i de ingående artiklarna 

Personerna i undersökningsgruppen lever i olika länder, då sju av studierna är utförda i 

England [20,21,23,2425,30,33], fyra i Sverige[22,27,29,31], två i Norge[19,28], en i Iran 

[32] och en i Nord Amerika [26]. Sammantaget består undersökningsgrupperna av 195 

kvinnor och 50 män [19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33]. Alla artiklar 

förutom en beskriver hur länge personerna levt med sin diagnos, det varierar från 2 

månader upp till 36 år[19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33]. Utifrån fem artiklar 

som redovisat hur länge personerna levt med sina symtom, varierar det från 6mån upp till 

39år [19,20,22,29,31]. Personernas ålder varierar från 21år till 71år, då samtliga artiklar 

förutom en beskriver vilken ålder den yngsta respektive äldsta personen 

har[19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33]. Den artikel som inte besvarar det, anger 

att de flesta personerna är i 40 till 50årsåldern[23]. Medelåldern är 48,25 enligt en 

uträkning som gjorts på elva artiklar som beskrivit medelåldern, den varierade från 31,8 

år till 56,4 år [20,21,22,24,26,27,28,29,31,32,33]. När det gäller personernas civila status 

så är det 8 artiklar som har beskrivit det [21,22,24,27,29,31,32,33], av sammanlagt 139 

personer så är det 102 personer som är gifta eller sammanboende och 37 personer lever 

ensamma eller är separerade |21,22,24,27,29,31,32,33]. Det är endast en artikel som tar 

upp familjesituationen och beskriver antalet barn [24]. I den artikeln ingår sju kvinnor 

och en man och sex av dem har barn, där fyra av dem har två barn och en person har tre 

barn, men det framgår inte om mannen har barn eller inte. Nio artiklar beskriver vilken 

form av MS personerna lever med [20,21,22,23,25,27,28,29,33]. Av sammanlagt 173 

personer är det 91 personer som har skovvis förlöpande MS, 64 personer har sekundär 

progressiv MS och 14 personer har primär progressiv MS. Det är 3 personer som inte vet 

vilken form av MS de har och 1 person benämns ha benign MS. Det är sex artiklar som 
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beskriver om personerna använder hjälpmedel [21,22,23,28,29,31], utav sammanlagt 93 

personer så använder 68 personer någon form av hjälpmedel, som till exempel käpp eller 

kryckor [21,22,23,28,29,31] 5 personer sitter i rullstol [21,23]. Medan 20 personer inte 

använder någon form av hjälpmedel [21,23,28]. Det är sex artiklar [22,24,27,29,30,31] 

som beskriver att 34 personer arbetar [22,27,29,30,31] där det framgår att 20 personer 

arbetar deltid [22,27,29,30,31], två som arbetar heltid [30] och 12personer som benämns 

inte haft någon påverkan av MS i sitt arbetsliv [27]. Det är 16 personer som är arbetslösa 

på grund av funktionsnedsättningar av MS [24,30], 1 person som är arbetssökande [30] 

och 14personer som inte arbetar på grund av MS [27]. 28 personer är sjukpensionerade 

[22,29,31], 2 personer är förtidspensionerade [30] och 10 personer har gått i pension på 

grund av ålder [24,29,30,31]. 1 person är studerande [32] och 13 personer är hemmafruar 

[?].               

 

Diskussion 
 

Huvudresultat 

Litteraturstudiens syfte har varit att beskriva hur personer med MS upplever och hanterar 

sin sjukdom. Samt göra en metodologisk granskning av undersökningsgrupperna i 

litteraturstudiens ingående artiklar. Litteraturstudiens resultat visar hur personer med MS 

upplever och hantera sin sjukdom. MS begränsar det dagliga livet och påverkar det sociala 

livet med vänner och familj. MS innebär också en oförutsägbarhet som upplevs svår att 

hantera, då livet med MS kunde se olika ut från dag till dag, beroende på förändrade 

symtom. Önskan om att få leva ett normalt liv finns, de vill vara självständiga och bevara 

sin egen integritet, men med försämrade symtom desto svårare blir dessa delar att bevara. 

Genom acceptans, envishet och en positiv inställning så lär de sig att hantera livet med 

MS. Närstående och MS-stödgrupper ses som en ovärderlig källa för anpassningen. De 

beskrev att MS har gett dem ett nytt perspektiv på livet, de har tid att stanna upp, ta dagen 

som den kommer och leva i nuet. 

Resultat Diskussion 

 

Hur personer med MS upplever och hantera sin sjukdom 
Livet med kronisk sjukdom präglas ofta av en stor osäkerhet och ovisshet inför framtiden 

[1] vilket bekräftas av föreliggande litteraturstudie. Resultatet påvisar att personer med 

MS upplever att sjukdomen på grund av dess oförutsägbarhet påverkar deras liv starkt, 

med oro och rädsla inför hur framtiden kommer att förefalla [22,24,25,27]. MS sågs hota 

personens identitet och självständighet, då funktionsnedsättningar riskerar att ta viktiga 
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förmågor [20,23,30]. Ovissheten och hot inför vad MS kan medföra tros öka människans 

bräcklighet, då trygghet är ett grundläggande behov hos människan [34]. Något som 

också föreliggande litteraturstudies resultat visar, att personerna med MS upplever en 

ökad sårbarhet [22,27] vilket är enhälligt med tidigare vetskap om hur kronisk sjukdom 

inverkar på människan [1]. MS ses också påverka livet för närstående på liknande sätt, de 

beskriver att livet begränsas med social isolering och förlorad över livet [34]. Hotet mot 

den egna identiteten och rädsla för att bli sedd annorlunda är tydligt närvarande hos 

personer som befinner sig i ett tidigt stadium [23,28] rädslan hindrar dem att berätta om 

sin sjukdom för andra [25,27]. Vilket betraktades som en mänsklig försvarsmekanism, ett 

sätt att gardera sig själv mot det som upplevs hotfullt och skrämmande [35]. Något som 

de också själva bekräftar genom att de förklarar att undvikandet är ett sätt att skydda sig 

från obehagliga upplevelser [23,24,28]. Emotionsfokuserad coping framträdde tydligt i 

personernas berättelser om hur de hanterade svåra känslor. Ett sätt som använd är att de 

distraherar sig genom olika aktiviteter för att glömma bort sig själv, och tankarna på MS 

[19,25,27]. De använder också sin humor för att dölja sin förlägenhet, för det underlättar 

att prata om pinsamma saker, de påpekar att galghumor är en viktig del för dem [28]. 

Deras sätt att förneka MS och inte berätta om sjukdomen för andra [27] eller deras hopp 

om att ett under skulle ske [19]. Den emotionsfokuserande strategin tros vara vanligast i 

början innan personen fått kunskap och verktyg för att hantera det som upplevs 

problematiskt och det kan ge lindring i stunden men anses inte vara en bra strategi att 

använda i längden. Den emotionsfokuserade strategin kan leda till att personen går miste 

om stöd, en tanke som stärks av att fel val av strategi kan försämra situationen enligt [35]. 

Något som också resultatet bekräftar eftersom rädslan fick dem att avstå från stödgrupper 

[23,24,28] som sågs som en nödvändig del i anpassningen [23,24,28,29,31]. Rädslan sågs 

även förhindra dem i kunskapssökandet [24,27] som också är en förutsättning för 

hanterbarhet enlig dem själva [26].  

Resultatet visar att personer med MS har ett behov av att få vara självständiga och vill 

bevara sin integritet [22,27,29] men då progressionen i MS innebär 

funktionsnedsättningar så tvingas de att ta emot hjälp från andra vilket ofta upplevs svårt 

[27]. Det tros bero på att självständigheten är en viktig inre resurs hos människan för att 

manövrera livet [36]. Relationer som ger stöd är särskilt viktiga när krav och 

förväntningar förändras vid sjukdom [1], men stödet innebär inte alltid något gott 

[24,25,27], då resultatet visar hur relationerna kan påverkas med negativa påföljder för 

personens självständighet på grund av närståendes välvilja [24,25]. Andra studier som 
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lyfter fram närstående perspektivet hos dem som lever tillsammans md en person som har 

MS, visar att även deras liv påverkas och begränsas [30,37,38]. De berättar att rollen som 

vårdare inte alltid upplevs bekväm och att deras sociala liv reduceras [30]. Närstående 

berättar att de får mindre egen tid [37] och större ansvar för hemmet [30]. Rollen som 

vårdare innebär ett ansvar för personen med MS, vilket medför rädsla för att bli sjuk eller 

avstå från sina egna behov. En kvinna som vårdade sin man med MS berättade att hon 

valt att avstå från att operera sin axel, då rehabiliteringen skulle ta två månader och hon 

hade ingen som kunde ta hand om hennes man under tiden [37]. Närstående upplever 

också att vården endast fokuserar på personen med MS och ser inte de närståendes behov 

[37]. Många berättar att intervjuerna har varit deras första tillfälle att få prata av sig om 

sina upplevelser [30,38]. En kvinna uttrycker att hon är glad över möjligheten att få prata 

med någon och att det fått henne att må bättre [38]. De närstående ser sig som en viktig 

resurs för personen med MS och vill ha uppskattning från vården för sina insatser, vilket 

de oftast inte får [30]. Olika copingstrategier hos personen som lever med MS och den 

som vårdar kan innebära irritation och konflikter, men oftast fanns förståelse för 

varandras olika sätt att hantera olika situationer [39]. Det här tros vara viktiga aspekter 

för sjuksköterskan att uppmärksamma. För att ge en person med MS stöd är det viktigt 

att se hela människan och vara lyhörd inför hur personen upplever och hanterar sin 

situation. Då sjuksköterskans förståelse över hur personens liv ser ut, ökar möjligheterna 

för att stärka personens egna resurser [40]. Genom att sjuksköterskan tar sig tid och 

lyssnar, kan det leda till att personen finner acceptans i sin situation, genom att de öppnar 

upp sig och berättar om sina upplevelser [35]. En synpunkt som författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser är viktigt är hur personerna med MS kan uppleva tiden 

innan diagnos. De beskriver en ångestladdad tid med både rädsla och ovisshet [21] och 

då tros det finnas ett ökat behov att få prata av sig om sina upplevelser som sjuksköterskan 

kan bemöta om denne är lyhörd. Anhöriga till personer med MS bekräftar också att tiden 

innan diagnosen upplevs påfrestande och skrämmande eftersom de inte hade något svar 

på vadsymtomen berodde på [34]. Något som också framkommer i resultatet är att 

personerna med MS anser att få prata med en neutral person som inte är känslomässigt 

engagerade hjälper dem att öppna upp sig [33]. Vilket bekräftar att ett objektivt 

förhållningssätt utan fördomar ett bra sätt för att kunna hjälpa en annan människa [1]. 

Resultatet påvisar även att det finns ett otillfredsställt behov av psykosocialt stöd hos 

personer som lever med MS [29,31]. De berättar att när sorgen hotar att ta över finns risk 

för suicidala tankar [29]. Depression är vanligt förekommande hos personer som lever 
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med MS, en studie har visat att deras risk för att begå suicid är dubbelt så hög under det 

första året efter diagnosen och främst hos unga män [41]. Därför känns det extra viktigt 

att som sjuksköterska se hela människan och vara lyhörd inför dennes fysiologiska och 

psykologiska behov, vilket båda är förutsättningar för att kunna hjälpa en annan människa 

[35]. Även personerna med MS menar att sjuksköterskan har en viktig roll för deras 

hanterbarhet [26], de uppskattar att få hjälp utan att behöva kämpa för det [31]. En annan 

viktig del som resultatet visar är stödgruppernas betydelse, där det skapas en ömsesidig 

förståelse och ger personerna med MS en känsla av sammanhang, som ger dem styrka att 

acceptera och anpassa sig till livet med MS [28,29,31] något som sjuksköterskan bör 

motivera personen att delta i då det annars finns risk att det dröjer på grund av deras 

rädsla. Författarna till föreliggande litteraturstudie såg en tydlig koppling till begreppet 

KASAM i resultatet. Deras begriplighet sågs komma med livserfarenheten av att leva 

med MS då det ger dem ökad kunskap och förståelse om sjukdomsprocessen. De inre 

resurserna som sågs är personernas inställning med kämparanda och envishet som hjälpt 

dem i deras anpassning. De yttre resurserna sågs vara närstående och andra personer med 

MS. Deras meningsfullhet sågs starkt sammankopplat hos dem som hade barn, då barnen 

gett dem motivation och drivkraft. Slutligen beskriver personer med MS att sjukdomen 

gett dem en ny omvärdering av livet [20,24,31]. De beskriver att de uppskattar att MS fått 

dem att stanna upp och se sina barn växa upp [20]. De uppskattar nya saker i livet, saker 

som de tidigare tagit för givet [31]. Deras omvärdering av livet tolkade föreliggande 

litteraturstudie handla om meningsskapande coping. Det tros uppstå när människan funnit 

acceptans i sin situation och för att orka fortsätta leva med sjukdomen så måste människan 

hitta en ny mening i livet. Den här tanken stärks av att när människan tagit sig igenom en 

kris i livet så uppstår ny förståelse och människan ser nya vägar trots att livet tagit en helt 

ny riktning [36]. 

Metodologisk diskussion 

Undersökningsgrupperna består övervägande av kvinnor, även om MS är dubbelt så 

vanligt bland kvinnor så motsvarar inte antalet kvinnor och män hur populationen ser ut 

i stort. Då det är 195 kvinnor och 50 män i föreliggande studie, vilket kan vara en svaghet 

då det kan finnas skillnader i män och kvinnors sätt att hantera. I den här litteraturstudien 

är det för få män för att några skillnader ska kunna urskiljas. Presentationen av 

undersökningsgruppen varierade i de ingående artiklarna. De delar som beskrivs utförligt 

av samtliga är ålder, kön och civil status. Endast nio av artiklarna har beskrivit vilken 

form av MS undersökningsgruppen har, vilket är synd då hanterbarheten kan antas vara 
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besvärligare vid svårare form av MS och fler skov. Vilket nämns i resultatet, då personer 

i ett tidigt stadium med MS tror att det skulle vara svårare att hantera sin situation om de 

hade fler skov [23]. Användande av hjälpmedel är också intressant, eftersom 

accepterandet av hjälpmedel ofta är en lång process, men användandet av hjälpmedel 

framgår endast hos sex artiklar. Det är endast en artikel som valt att beskriva 

familjesituationen, hur många som har barn och med tanke på att familjen är en viktig del 

för hanterbarheten hade också varit intressant att veta.  

 

Metod diskussion 
Valet av studiens ansats var litteraturstudie, en studieform som vanligen används vid 

examensarbeten och är en sammanställning av tidigare studier enligt Polit och Beck [17]. 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva upplevelser och hanterbarhet hos personer som 

lever med MS och därför valdes en beskrivande design. Utifrån syftet togs sökorden fram 

och matchades till databasernas nyckelord, vilket ökade förutsättningarna för ett mer 

träffsäkert utfall. Ovanstående tillvägagångssätt har funnit stöd av Polit och Beck [17]. 

Litteraturstudiens tillförlitlighet stärks av att tydliga inklusions- och exklusions kriterier 

har utformats upp innan sökningen påbörjades, för att undvika ett slumpmässigt urval och 

för att säkerhetsställa att sökningen kan utföras igen med samma resultat i 

överensstämmelse med Polit och Beck [17]. En svaghet finns i dataanalysen, då båda 

författarna har svenska som modersmål och risken finns att vissa ord tolkats med fel 

innebörd. Dock har resultatet lästs flera gånger för att få förståelse om sammanhanget och 

för att undvika att feltolkning sker. Dataanalysen av de ingående artiklarna har utförts 

noggrant och finns beskrivet under metodavsnittet, vilket ökar studiens pålitlighet. 

 

Litteraturstudiens styrka utgörs av att resultatet endast bygger på kvalitativa studier, då 

den ansatsen används för att beskriva upplevelser och har bidragit till ett rikt resultat. En 

annan styrka är litteraturstudiens val av inklusionskriterier, att endast använda artiklar där 

datainsamlingsmetoderna varit intervjuer då det också bidragit till ett rikt resultat av 

personliga berättelser. Tre av dem är fokusgruppsintervjuer och tolv är enskilda 

intervjuer. Samtliga intervjuer har haft olika strategier för att få undersökningsgruppen 

att berätta, de flesta beskriver att de använt sig av semistrukturerade frågor, som innebär 

öppna frågor och följdfrågor enligt Polit & Beck [17], det har troligen bidragit till ett 

beskrivande resultat.  
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Överförbarheten av litteraturstudiens resultat stärks av att de ingående artiklarna kommer 

från olika länder då sju av dem är från England, fyra från Sverige, två från Norge och en 

från Iran och en från Nord Amerika. Överförbarheten ökar då resultatet visar likheter i 

upplevelser och hanterbarhet trots att personerna lever i skilda miljöer och kulturer. Dock 

är det synd att de flesta av studiens artiklar kommer från länder som tillhör västvärlden. 

De olika länderna som ingår i studiens resultat är också de länder där förekomsten är som 

störst vilket är en styrka. Dock saknas Australien och Nya Zeeland där förekomsten av 

MS också är stor, vilket kan vara en svaghet. Litteraturstudien har strävat efter att hålla 

en objektiv hållning till arbetet, men begränsat resultatet till att handla om det som berör 

sjuksköterskans profession.  

 

Kliniska implikationer för omvårdnad  

Föreliggande studie påvisar att personens sårbarhet ökar med MS, då både identitet och 

relationen till den egna kroppen påverkas. Oförutsägbarheten orsakar lidande, att inte veta 

hur nästa dag eller framtiden ser ut är svårt att hantera. Deras mänskliga behov av att vara 

självständiga får utstå prövningar då beroendet av stöd från andra ökar i takt med att 

funktionsnedsättningar sker. De upplever sig stigmatiserade ute i samhället, vilket leder 

till rädsla för att använda hjälpmedel som i sin tur kan påverkar deras delaktighet till livet. 

Då det tar ytterligare kraft och energi av att kämpa sig framåt utan stöd. När de inser att 

fördelarna överväger nackdelarna förstår de nödvändigheten och accepterar sitt behov av 

att använda hjälpmedel. Deras hanterbarhet ses stiga med tiden i takt med att förståelsen 

ökar. Närstående och stödgrupper för MS ses vara oumbärliga delar för deras anpassning 

till livet med MS. Sammanfattnings vis är dessa viktiga bitar i omvårdnaden, då ökad 

förståelse för vilka svårigheter som personen med MS kan tvingas möta och kunskap om 

nödvändiga delar är viktiga för att öka deras hanterbarhet.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

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

övervägande i föreliggande studie. Det vore intressant att forska vidare på om män har 

andra sätt att uppleva och hantera sin situation i livet med MS, då föreliggande studie inte 

har kunnat urskilja några skillnader. 

 

Slutsats 

Personer med MS upplever att deras liv påverkas på grund av oförutsägbarheten med MS 

och funktionsnedsättningar som sjukdomen tar. De upplever att deras identitet och 
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förhållande till den egna kroppen förändras och sårbarheten ökar. Deras behov av att leva 

ett självständigt och normalt liv utsätts för prövningar, då funktionsnedsättningar ökar 

beroendet av stöd från andra. Oförutsägbarheten orsakar rädsla och lidande, över att inte 

veta hur morgondagen eller framtiden kommer att se ut. De upplever sig stigmatiserade 

ute i samhället, då de blir bemött på ett annorlunda sätt än förut. Närstående och 

stödgrupper ses som oumbärliga resurser för hanterbarheten hos personer med MS. 

Familjen ses öka personernas motivation till livet och stödgrupperna bidra med en 

ömsesidig förståelse som stärker deras hanterbarhet och underlättar anpassningen till livet 

med MS. 
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Bilagor  

Tabell 2. Presentation av litteraturstudiens ingående artiklar  

 

 
Ref Nr Författare 

År 

Land 

Titel Ansats & Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

19 Lohne V 

Aasgaard T 

Caspari S 

Slettebø Å 

Nåden D 

 

2010, Norge 

 

 

 

 

 

The lonely battle for 

dignity: Individuals 

struggling with multiple 

sclerosis. 

Kvalitativ studie med 

beskrivande design.  
 

 

 

 

 

 

 

14 personer med MS 

8 kvinnor 

6 män 

Ålder varierade mellan 39 till 66år.  

Levt med symtom sen minst 8 till 

36 år.  

 

Semistrukturerade intervjuer som 

spelades in på band och 

transkriberades ordagrant.  

Intervjuerna varade mellan 30 till 

60 min.  

 

 

 

 

Hermeneutisk 

tolkningsanalys. 

20 Mozo-Dutton L 

Simpson J 

Booy J  

 

 

2012, England 

MS and me: Exploring 

the impact of multiple 

sclerosis on perceptions 

of self 

Kvalitativ studie med 

explorativ design 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 personer med MS 

8 kvinnor 

4 män 

Medelåldern 46 

Yngsta 34år 

Äldsta 71år 

Ålder vid diagnos varierade mellan 

26 till 60år.  

Levt med symtom: 6 till 28 år. 

Tid innan diagnos: 6 till 14 år.  

Form av MS 

3 skovvis förlöpande 

5 sekundär progressiv 

1 primär progressiv 

2 vet inte  

1 benign form av MS 

 

 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna varade mellan 40 till 

75 min. Spelades in på band och 

transkriberades ordagrant. 

Fenomenologisk 

tolkningsanalys. 
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21 Malcomson KS 

Lowe-Strong AS 

Dunwoody L 

 

 

 

2008, England 

 

 

 

 

 

 

 

What we can learn from 

the personal insights of 

individuals living and 

coping with multiple 

sclerosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie med 

explorativ design. 
13 personer med MS 

9 Kvinnor 

4 Män 

Medelålder 54 

Yngsta 40år 

Äldsta 67år 

Tid sen diagnos varierade mellan 6 

till 30 år. 

12 gifta 

1 singel. 

6 skovvis förlöpande 

6 sekundär progressiv 

1 primär progressiv 

2 rullstolsburen  

8 använde hjälpmedel 

3 oberoende av hjälpmedel.  

Civil status  

12 gifta 

1 singel  

 

Fokusgruppsintervjuer under 90 

min som spelades in på video och 

ljudband, transkriberades 

ordagrant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematisk analys. 

22 Olsson M 

Lexell J 

Söderberg S 

 

 

 

 

 

 

2008, Sverige 

The meaning of womens 

experiences of living with 

multiple sclerosis 

Kvalitativ studie med 

beskrivande design. 
10 Kvinnor med sekundär 

progressiv MS 

Medelålder 49 

Yngsta 43år 

Äldsta 59 

Tid med symtom varierade mellan 

9 till 39 år. 

Tid sen diagnos varierade mellan 5 

till 29år 

9 gifta 

1 sambo 

8 sjukpensionerad 

2 arbetade deltid. 

Alla använde hjälpmedel.  

 

 

 

 

 

 

Intervjuer med berättande 

strategier. 

7 av intervjuerna gjordes i hemmet 

och 3 i ett avskilt och tyst rum på 

sjukhuset. 

Intervjuerna varade mellan 40 till 

60 min. Spelades på band och 

transkriberades ordagrant.  

Fenomenologisk 

hermeneutisk analys. 
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23 Dennison L 

Yardley L 

Devereaux A   

Moss-Morris R 

 

2010, England 

Experiences of adjusting 

to early stage Multiple 

Sclerosis 

Kvalitativ studie med 

beskrivande design, 

grundad teori.   

30 personer med MS  

22 kvinnor 

8 män 

De flesta var i 40 till 50 års ålder. 

Levt med diagnosen MS i minst 8 

år 

18 skovvis förlöpande 

4 primär progressiv 

8 sekundär progressiv 

15 fullt rörliga.  

12 använde kryckor eller käpp.  

3 rullstolsburen.  

 

 

Telefonintervjuer med 

semistrukturerade frågor. 

Intervjuerna varade i ca 45 min. 

De spelades in på band och 

transkriberades ordagrant.  

Induktiv tematisk 

analys.  

24 Irvine H 

Davidson C 

Hoy K  

Lowe-Strong A 

 

2009, England 

Psychosocial adjustment 

to multiple sclerosis: 

Exploration of identity 

redefination 

 

 

 

 

Kvalitativ studie med 

beskrivande design. 
8 personer med MS 

7 kvinnor 

1 Man 

Medelålder 49 

Yngsta 36år 

Äldsta 63år 

Tid sen diagnos varierade mellan 5 

till 20 år. 

6 gifta 

2 separerade  

5 hade barn.  

7 arbetslösa. 

1 pensionerad 

 

 

 

 

 

Semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer. 

Intervjuerna transkriberades 

ordagrant.  

Fenomenologisk 

tolkningsanalys. 

25 Blundell Jones J 

Walsh S 

Isaac C 

 

2014, England 

 

 

 

 

 

”Putting one foot in front 

ofthe other: A qualitative 

study of emotional 

experiences and help 

seeking in women with 

multiple sclerosis 

Kvalitativ studie med 

beskrivande design. 
10 kvinnor med MS 

Yngsta 30 

Äldsta 65 

Tid sen diagnos varierade mellan 4 

till 22 år. 

Form av MS  

1 vet inte 

7 Skovvis förlöpande 

2 Sekundär progressiv  

 

Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna varade mellan 45 till 

90 min. Spelades in på band och 

transkriberades ordagrant.  

Fenomenologisk 

tolkningsanalys. 
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26 Kirkpatrick 

Pinson DM 

Ottens AJ 

Fisher TA  

 

 

 

 

2009, Chicago 

Women coping 

sucessfully with multiple 

sclerosis and the 

precursors of change. 

 

 

Kvalitativ studie med 

explorativ design.  
10 kvinnor med progressiv MS 

Medelålder 56,4 

Yngsta 46år 

Äldsta 68år 

De har haft sin diagnos sen minst 

8år tillbaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semistrukturerade  

Intervjuerna. Gjordes i hemmet 

eller i andra bekväma miljöer som 

valdes av personen. Intervjuerna 

varade i 2 tim. Spelades in på band 

och transkriberades. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

27 Isaksson AK 

Ahlström G 

 

 

 

 

 

 

 

2008, Sverige 

Managing chronic 

sorrow: Experiences of 

patients with Multiple 

sclerosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie med 

beskrivande design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 personer med MS 

26 kvinnor 

12 Män 

Medelålder: 40.5 

Varierade mellan 20 till 62 år  

Medeltid sen diagnos 5år.  

Varierade mellan 1 till 15 år.  

26 skovvis förlöpande  

9 sekundär progressiv 

3 primär progressiv 

Civil status  

11 lever ensamma. 

27 var gifta/sambo 

12 hade ingen påverkan på sin 

arbetskapacitet. 

12 jobbade deltid. 

14 arbetar inte pga. MS. 

Semistrukturerade intervjuer 

Spelades in på band och 

transkriberades ordagrant.   
 

 

 

Fenomenologisk 

tolkningsanalys. 
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28 RundhovdeSkår 

AB 

Folkestad H 

Smedal T  

Grytten N 

 

2014, Norge 

”I refer to them as my 

colleagues”: The 

experience of mutual 

recognition of self, 

identity and 

empowerment in multiple 

sclerosis 

Kvalitativ studie med 

explorativ design. 

 

 

 

 

 

 

 

10 personer med MS 

7 kvinnor 

3 Män 

Medelåldern var 52,6 

Yngsta 45år 

Äldsta 61år 

Tid sen diagnos varierade mellan 4 

till 22 år. 

Form av MS 

5 Skovvis förlöpande 

3 Sekundär progressiv 

2 Primär progressiv 

8 använder gång hjälpmedel, (2 

män och 6 kvinnor) 

 

 

 

 

 

 

Fokus grupp intervjuer med 

semistrukturerade frågor. 

Diskussionerna varade i 90 min.  

Kvalitativ innehålls 

analys. 

29 Olsson M 

Skär L 

Söderberg S 

 

2011, Sverige 

Meanings of being 

received and met by 

others as experienced by 

women with MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie med 

beskrivandedesign. 
15 Kvinnor med sekundär 

progressiv MS 

Medelåldern 54år 

Yngsta 35år 

Äldsta 70år 

Levt med symtom:12 till 37 år 

Tid sen diagnos varierade mellan 7 

till 34 år 

Alla använde hjälpmedel.  

10 sjukpensionerade.  

3 var pensionerade. 

2 arbetade deltid.  

Civil status 

11 gifta/Sambo 

4 singlar  

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuer med berättande strategi. 

Intervjuerna gjordes i deras hem 

och varade mellan 40 till 60 min. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk tolkning. 
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30 Davies F 

Edwards A 

Brain K 

Edwards M 

Jones R 

Wallbank R 

Robertson NP 

Wood F 

 

2014, England  

 

You are just left to get on 

with it: Qualitative study 

of patiente and carer 

experiences of the 

transition to secondary 

progressive multiple 

sclerosis. 

Kvalitativ studie med 

beskrivande design. 
20 personer med MS 

15 kvinnor 

5 Män 

Yngsta 31 

Äldsta 70 

2 arbetade heltid 

2 arbetade deltid 

9 arbetslösa 

1 arbetssökande 

1 sjukskriven 

2 förtidspensionerad 

3 ålderspension 

 

 

 

 

 

Fokus grupps intervjuer med 

semistrukturerade frågor som 

spelades in på band och 

transkriberades ordagrant.  

 

Induktiv tematisk analys 

och N Vivo V.10 

 

 

 

 

 

31 Olsson M 

Skär L 

Söderberg S 

 

2010, Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meanings of feeling well 

for women with multiple 

sclerosis. 

Kvalitativ studie med 

beskrivande design. 
15 kvinnor med sekundär 

progressiv MS 

Medelålder 54år 

Yngsta 35år 

Äldsta 70år 

Tid med symtom varierande mellan 

12 till 37 år.  

Tid sen diagnos varierade mellan 7 

till 34 år. 

11 gifta/ sambos. 

4 singlar.  

10 sjukpension. 

3 pension.  

2 arbetade deltid. 

Alla använde hjälpmedel.  

 

Intervjuer i hemmet som spelades 

in på band.  

Intervjuerna varade mellan 40 till 

60 min. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

tolkningsanalys.  

32 Mazaheri M 

Fanian N 

Zargham-

Boroujeni A 

 

2010, Iran 

Experiences of patients 

with multiple sclerosis 

from group counceling 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod. 
10 Kvinnor med MS 

Yngsta 21år 

Äldsta 48år 

Medelåldern var:31,8 

Tid sen diagnos varierade mellan 6 

mån upp till 14år. 

7 var gifta. 

3 var singlar. 

 

Semistrukturerade intervjuer.  

Intervjuerna varade mellan 20 till 

30 min.  

Spelades in på Mp3.  

7- step Colaizzi metod.  



 

39 

 

33 Dennison L 

Moss-Morris R 

Yardley L 

Kirby S 

Chalder T 

 

2013, England 

 

Change and processes of 

change within 

intervention to promote 

adjustment to multiple 

sclerosis: Learning from 

patient experiences 

Kvalitativ studie med 

explorativ design. 
30 Personer med MS 

23 Kvinnor 

7 Män 

Medelåldern var 43.5 

Yngsta 24år 

Äldsta 64år 

Tid sen diagnos varierade från 2,5 

år till 6,5år  

Civil status 

18 gifta/sambo 

8 singlar 

4 separerade   

Form av MS 

26 skovvis förlöpande  

1 sekundär progressiv  

3 primär progressiv  

 

 

 

 

 

Telefonintervjuer med 

semistrukturerade frågor.  

Intervjuerna tog i genomsnitt 40 

min från 11 min- 2tim, 7 min.  

Alla intervjuerna spelades in på 

band och transkriberades 

ordagrant.  

Induktiv tematisk 

analys. 

 

 

 

Tabell 3. Presentation av syfte och huvudresultat i litteraturstudiens ingående artiklar  

 
Ref Nr Författare, År, Land Syfte Resultat 
19 Lohne V 

Aasgaard T 

Caspari S 

Slettebø Å 

Nåden D 

 

2010, Norge  

 

 

 

Beskriva hur personer lider av MS, förstå deras värdighet och 

sårbarhet på en rehabiliteringsavdelning. 
Resultat visar att många har lidit av utmattning och 

mobilitetsproblem lång tid innan diagnos. Att få diagnos kan 

komma som en chock och väcka rädslor för att hamna i rullstol 

eller bli liggande som en grönsak. Kroppen kan upplevas som 

ett fängelse, utan kontroll. Osynliga symtom och oviss framtid. 

 

 

 



 

40 

 

 
20 Mozo-Dutton L 

Simpson J 

Booy J 

 

2012, England  

 

 

Utforska hur MS inverkar på identiteten med emotionellt, 

socialt och praktiska konsekvenser av förändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar upplevelser av förändrad kroppsuppfattning, 

samt acceptans att lära sig att leva med MS. Hur betydelsefullt 

det är att separera MS från jaget.  

 

 

21 Malcomson KS 

Lowe-Strong AS 

Dunwoody L 

 

2008, England 

 

 

Utforska individuella upplevelser av att leva med MS samt se 

deras strategier för hanterbarhet.  
Resultatet visar brist på professionellt stöd, oföränderliga 

familjerelationer, anpassning till arbetsförhållanden och 

sociala livet. 

22 Olsson M 

Lexell J 

Söderberg S 

 

2008, Sverige 

 

 

Beskriva kvinnornas upplevelser av att leva med MS.  

 

 

 

 

 

Resultatet visar att kvinnor kämpar med att bevara sin 

värdighet. Med kroppsliga förändringar, ökade sårbarhet och 

känslan av att bli sedd annorlunda.  

  

 

23 Dennison L 

Yardley L 

Devereaux A 

Moss-Morris R 

 

2010, England 

Beskriva hur personer med MS upplever att leva med 

sjukdomen i ett tidigt stadium. 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att ångest och rädsla är vanligt i början av 

sjukdomen. Rädsla för att livet ska begränsas. 

24 Irvine H 

Davidson C 

Hoy K 

Lowe-Strong A 

 

2009, England 

 

 

Beskriva den subjektiva upplevelsen av att leva och anpassa 

sig till livet med MS.  

 

 

 

 

Resultatet visar att diagnosen MS kan innebära många olika 

känsloreaktioner, och kan påverka självförtroendet negativt. 

Steget till att delta i stödgrupper kan upplevas svårt på grund 

av rädsla för att möta andra med MS i ett senare skede. 

Stödgrupperna ses vara betydelsefullt för anpassningen. 

Sjukdomen har gjort att många uppskattar de små sakerna i 

livet mer än de gjorde tidigare. 
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25 Blundell Jones J 

Walsh S 

Isaac C 

 

 

2014, England 

Beskriva hur kvinnor med MS hanterar och förstår sina 

känslor.  

 

 

 

 

 

Resultatet handlar om stressen att berätta om sin sjukdom, 

obekvämt beroende, möta försämring och anpassning till att ta 

ett steg i taget.   

 

26 Kirkpatrick Pinson DM 

Ottens AJ 

Fisher TA 

 

2009, Chicago 

Utforska hur kvinnor med progressiv MS lyckas hantera sin 

sjukdom framgångsrikt. Utifrån ”The seven precursor”, som 

ses som personernas förmågor att hantera svårigheter. Det sju 

delarna handlar om nödvändighet, motivation, 

medvetenhetenhet, konfronterande, ansträngning, hopp och 

socialstöd.  

Resultatet visar hur många förmågor av ”The seven precursor 

” som utvecklas med tiden och hjälper dem att hantera 

sjukdomen.  

 

 

27 Isaksson AK 

Ahlström G 

 

 

 

2008, Sverige 

Beskriva hur patienter med MS hanterar kronisk sorg.  Resultatet visar bristande förståelse och passande stöd för 

deras behov från familj och vänner och vårdpersonal.  

 

28 Rundhovde Skår AB 

Folkestad H 

Smedal T  

Grytten N 

 

2014, Norge 

Utforska hur personer med MS upplever rehabilitering 

tillsammans med andra med MS, hur det kan ge psykosociala 

fördelar. 

 

 

 

 

Resultatet visar att rehabilitering tillsammans med andra bara 

var positiv. De hjälpte dem att acceptera och hantera sin 

sjukdom genom att möta andra i liknande situation. 

 

29 Olsson M 

Skär L 

Söderberg S 

 

2011, Sverige 

Beskriva hur kvinnor med MS vill bli bemött och mottagen av 

andra. 

 

 

 

 

Resultatet visar hur viktigt det är att bli bemött som tidigare. 

Vid vårdkontakt är det betydelsefullt att känna sig sedd och 

lyssnad på och få hjälp utan att behöva förklara.  

30 Davies F 

Edwards A 

Brain K 

Edwards M 

Jones R 

Wallbank R 

Robertson NP 

Wood F 

 

2014, England 

Beskriva vad patienter och deras närstående förstod om 

sjukdomsstadier och deras upplevelser och perspektiv på 

övergången till sekundär progressiv MS.  

Resultatet består av fyra olika teman.  

Det handlar om hur patienter får förståelse och reagerar på att 

de har sekundär progressiv MS, deras verklighet av att leva 

med det, Samt deras upplevelser av vårdpersonal.  
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31 Olsson M 

Skär L 

Söderberg S 

 

2010, Sverige 

Beskriva betydelsen av att må bra hos kvinnor med MS Resultatet visar att det är viktigt att känna sig behöv och få 

hjälpa andra. Att hitta sin egen takt och ta dagen som den 

kommer och leva i nuet och inte ta saker för givet. Att få möta 

andra personer med MS och möta förståelse är viktigt för 

välmående. 

 

 

32 Mazaheri M 

Fanian N 

Zargham-Boroujeni A 

 

2010. Iran 

 

Beskriva upplevelser av gruppterapi hos patienter med MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att gruppterapi är ett bra stöd och bidrar till att 

alla får dela med sig av sina svårigheter och de kan hjälpa 

varandra till det bättre. De beskrev positiva effekter som att 

våga berätta om sin sjukdom för andra, börja jobba igen och ha 

förmåga att hantera besvärliga tankar, som annars lätt kan ta 

över. 

33 Dennison L 

Moss-Morris R 

Yardley L 

Kirby S 

Chalder T 

 

2013, England  

 

Utforska hur patienter med MS upplever kognitiv 

beteendeterapi och stödjande lyssnande. 

Resultatet visar att båda terapiformerna uppskattades genom 

att de fick prata om sin sjukdom med en neutral person. 

Kognitiv beteende terapi som sågs ha fler fördelar, då det gav 

patienterna verktyg som de kunde använda efter terapitidens 

slut. 

 

 

 

  

 

 


