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Sammanfattning 

Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en autoimmun inflammatorisk sjukdom med 

individuellt varierande symtom. Varje person med MS har ett eget omvårdnadsbehov 

beroende på vilka symtom hen upplever. Personen lever med sjukdomen livet ut och 

nya symtom uppkommer regelbundet. 

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva hur personer med MS upplever att 

symtom och omvårdnadsbehov påverkar deras vardagliga liv samt att beskriva de 

inkluderade artiklarnas urvalsmetod. 

Metod: Beskrivande litteraturstudie. Artiklar söktes fram via databasen Cinahl samt via 

manuella sökningar. Totalt framkom 11 vetenskapliga artiklar, 10 kvalitativa och 1 med 

mixad metod, som inkluderades i litteraturstudien.   

Huvudresultat: Symtom och omvårdnadsbehov påverkade personerna med MS 

vardagliga liv och autonomi. Symtomen som hade störst påverkan var uttalad trötthet 

och problem med rörelseförmågan, men alla symtom påverkade personerna på ett eller 

annat sätt. Ingen aspekt av vardagen var opåverkad och utöver symtomen var 

omvårdnadsbehovet ett hinder för att personerna skulle kunna gör det de ville. 

Energibristen och att vara beroende av andra för att vardagen skulle gå ihop var ett 

problem. Personerna hade en stark vilja att göra mer än de klarade av och de ville inte 

känna sig handikappade. Personerna prioriterade det viktigaste i livet. Det framkom att 

artiklarna valt liknande urvalsmetoder för att svara på deras syfte. 

Slutsats: MS är en sjukdom vars symtom och omvårdnadsbehov påverkar personens 

vardagliga liv på många sätt, framförallt förmågan att leva som tidigare och personens 

känsla av autonomi. Att göra de aktiviteter som önskades var svårt och personerna blev 

tvungna att prioritera det som var viktigast för dem. 
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Abstract 

Background: Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune inflammatory disease with 

individually varying symptoms. Each person with MS has their own care needs, 

depending on which symptoms he/she experiences. The person live with MS the rest of 

his/her life and new symptoms occur regularly. 

Aim: The purpose of this study was to describe how people with MS experience how 

symptoms and care needs affect their everyday lives and to describe the included 

articles sample method. 

Method: Descriptive literature review. Articles were searched out through Cinahl and 

via manual searches. A total of 11 scientific articles emerged, 10 qualitative and 1 with 

mixed approach, which was included in the study. 

Main results: The MS disease symptoms and care needs had a great impact on people's 

everyday lives and autonomy. The symptoms that had the greatest impact was fatigue 

and problems with the ability to move. No aspect of daily life was unaffected and in 

addition to the symptoms, care needs was an obstacle. The lack of energy and to be 

reliant on others so the daily life would work, was a big problem. They had a strong 

desire to do more than they could and they did not want to feel disabled. It appeared that 

the articles chosen similar selection methods to answer their aim.  

Conclusion: MS is a disease that affects the person's everyday life in many ways, above 

all, the ability to live as before and the feeling of autonomy. They had to prioritize what 

was most important to them. 
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1. Introduktion 

1.1. Multipel skleros patofysiologi 

Multipel skleros (MS) är en autoimmun inflammatorisk sjukdom som är lokaliserad i 

centrala nervsystemet (CNS). Autoantikroppar som orsakar inflammation bildas i 

ryggmärgsvätskan mot myelinet (fettvävnad runt nervtrådarna i CNS). Kroppens 

immunförsvar angriper det inflammerade myelinet vilket orsakar nedbrytning, så kallat 

demyelinisering. När inflammationen läker ut skapas sklerotiska plack och ärrvävnad. 

Förstörelsen av myelinet leder till försämrad nervimpulshastighet och nedsatt 

nervfunktion (1). Från en hastighet på upp till 100 meter per sekund, till en hastighet på 

enstaka meter per sekund (2). Myelinet kan till viss del reparera sig självt men om och 

när nervtråden skadas, är skadan permanent. Nervtråden påverkas i regel inte av 

inflammationen varav en viss nervfunktion finns kvar oavsett skadan på myelinet. 

Nervtråden kan dock skadas av ärrvävnaden vilket kan leda till att nervtråden förlora 

hela sin förmåga till att transportera information (1).  

 

1.2. Multipel skleros sjukdomsförlopp 

För att sjukdomen ska bryta ut krävs det både en genetisk och en utlösande faktor. Den 

utlösande faktorn kan exempelvis vara stress eller infektion (1,3). MS är ingen direkt 

genetisk sjukdom men det finns samband mellan flera gener och risken att utveckla MS 

(4). Sjukdomsförloppet kan se olika ut, vanligast är dock att det börjar som en primär 

skovvis MS (85 %), för att sedan övergå till en sekundär progressiv MS. Mer sällan 

börjar det som en primär progressiv MS (15 %). Skovvis MS innebär att personen 

upplever en period av försämring följt av en period med symtomfrihet följt av en 

försämringsperiod och så vidare. Progressiv MS innebär att personen kontinuerligt blir 

sämre utan att uppleva en symtomfri period (1).  

 

1.3. Multipel skleros epidemiologi 

Multipel skleros finns över hela världen, dock med en varierande spridning. Globalt sett 

är det 30 per 100,000 individer som är diagnostiserade med sjukdomen och varje år 

insjuknar 2,5 per 100,000 (5). I Sverige är det cirka 17,500 personer som har MS och 

varje år diagnostiseras cirka 5 per 100,000 invånare, dubbelt så många som globalt 

(1,3). Det är dubbelt så många kvinnor än män som drabbas och insjuknandet sker 

vanligtvis i 20 till 42 års ålder (1,3), globalt vanligaste åldern är mellan 25 och 32 år (5).  
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1.4. Symtom vid multipel skleros 

Symtomen vid MS styrs efter vilken/vilka nervceller i CNS som påverkas av 

nedbrytningen (3). Enligt en studie är de vanligaste förekommande symtomen 

synproblem, uttalad trötthet, nedsatt känsel, värmekänslighet, smärta och depression (6). 

Andra symtom som förekommer är nedsatt muskelstyrka, eliminationsbesvär, 

koordination- och balansrubbningar, tal och sväljsvårigheter samt sexuella problem. 

Startsymtom är individuellt och vilka symtom personen får varierar, vanligt är dock att 

synstörningar är det debuterande symtomet (1,3). En studie visade på att det fanns 

samband mellan olika symtom. Ett exempel är att känslighet för värme kan leda till en 

ökad kroppstemperatur, den ökade kroppstemperaturen kan öka besvär som trötthet, 

smärta, koncentrationssvårigheter och miktionsproblem (7). En annan studie visar på att 

kognitiv dysfunktion är ett vanligt symtom hos personer med MS och återfanns hos 

55 % av studiens deltagare. Kognitiv dysfunktion är ett samlingsord för flera symtom, 

vilka är minnesstörningar, problem att bearbeta information, att kunna tänka snabbt och 

effektivt samt koncentrationssvårigheter (8). 

 

1.5. Definitioner och beskrivningar 

1.5.1. Autonomi  

Autonomi = självbestämmande eller självlagstiftning (9,10)  

För att personen ska kunna ha en autonomi på grundnivå måste personen ha autentiska 

(egna) önskningar. Vidare ska personen ha en beslutskompetens där hen kan förstå 

fördelar och risker med sina beslut. För att höja autonomin över grundnivån har 

personen en handlingseffektivitet där hen kan genomföra sina autentiska önskningar på 

egen hand. Ju mer personen klarar av att genomföra på egen hand desto högre autonomi 

(10). Enligt en studie är autonomin inte fullständig utan bör ses utifrån varje individs 

egen kapacitet. Att vara autonom handlar om att kunna utföra sin egenvård och själv 

bestämma vad som ska göras, vilket kopplas till Dorothea Orems teori (11).   

 

1.5.2. Omvårdnadsbehov 

Omvårdnad = Att under en längre tid vårda en person (9).  

Behov = Ett medvetet eller omedvetet krav att upphäva en eller flera brister (9). 

Omvårdnadsbehovet är personens krav på vård utifrån hälsotillståndet och egna 

resurser. Personens egna preferenser styr kravet på vård och omvårdnad. Sjuksköterskan 
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behöver göra en bedömning utifrån personens behov och utifrån omvårdnad för att 

kunna bedöma omvårdnadsbehovet (12). 

 

1.6. Omvårdnadsbehov vid multipel skleros 

Omvårdnadsbehovet som personer med MS har, är beroende på hur långt gången 

sjukdomen är. Det är av stor vikt att kunna tillgodose de personliga behoven och att 

personer med MS får samma omvårdnad som andra med funktionsnedsättningar. Det 

kan vara svårt att veta vilka individuella omvårdnadsbehov personerna har på grund av 

det varierande sjukdomsförloppet och att omvårdnadsbehovet ökar med tiden (3). I 

normala fall utför personer sin egen omvårdnad och kan vara självständiga kring sina 

omvårdnadsbehov. När personen inte längre klarar av att självständigt utföra sina 

omvårdnadsbehov uppstår en obalans och sjuksköterskan kan komma in och hjälpa 

(12), vilket beskrivs av Dorothea Orem (13).  

 

1.7. Omvårdnadsteori: Dorothea Orem 

Dorothea Orems teori self-care deficit theory of nursing beskriver det bärande begreppet 

omvårdnad. Orems teori beskriver omvårdnad som ett sätt att främja egenvården, att se 

personens förmåga till egenvård och att stötta henom till att klara av att utföra sin egen 

omvårdnad. Huvudsyftet med teorin är att personerna ska utföra egenvård så långt som 

möjligt och först när personen inte längre klarar av den uppgiften, får hen hjälp från 

sjuksköterskan (13). Personer med MS får succesivt ett ökat omvårdnadsbehov. Till en 

början kan personen själv tillgodose sin egenvård. När omvårdnadsbehovet ökar, ökar 

behovet av hjälp och möjligheten att tillgodose egenvården minskar (3,12).  

 Teorin delas in i tre delar: egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Delen 

egenvård handlar om hur personen själv möter sitt omvårdnadsbehov. Den delas in i tre 

begrepp: Egenvård; hur personen tar reda på, planerar och utför sitt behov, 

egenvårdsbehov; visar vilka behov personen har samt egenvårdskrav; det som måste 

göras för att uppfylla behoven. Egenvårdsbrist handlar om när personen av olika 

anledningar, som bristande kunskap eller förmåga inte längre klarar av att helt tillgodose 

sina egna omvårdnadsbehov, då får närstående ta över en del av personens omvårdnad. 

Om det fortfarande inte är tillräckligt övergår omvårdnadsansvaret till sjuksköterskan. 

Sista delen, omvårdnadssystem, handlar om den hjälp som personen behöver för att 

uppfylla omvårdnadsbehovet. Det är här som sjuksköterskan kommer in (14).   
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1.8. Sjuksköterskans roll i det vardagliga livet  

MS är en kronisk sjukdom och kroniska sjukdomar kan svänga i förloppet eller konstant 

försämras, men oavsett hur personens tillstånd förvärras är ångest och oro en 

följeslagare i det vardagliga livet (15). Sjuksköterskan bör finnas där för att ge stöd och 

förmedla hopp samt hjälpa personerna att inte fokusera på sjukdomen (3). Hen bör 

hjälpa och stödja personerna till att involvera sjukdomen till en naturlig del i deras liv 

(16). För att kunna göra det är det viktigt att sjuksköterskan har en god förståelse för 

sjukdomen och sjukdomens påverkan på individens autonomi (17).  

 

1.8.1. Vikten av fritidsaktiviteter och träning 

Personer med kroniska sjukdomar rekommenderas att delta i aktiviteter och träning efter 

deras förmåga, då träning oavsett funktionsnedsättning anses vara hälsofrämjande. 

Många delar av kroppens fysiska och psykiska funktioner förbättras av rörelse/träning 

(3,18). Genom att utföra fysiska aktiviteter i grupp ökar det sociala nätverket, vilket i 

sin tur har en stor betydelse för det vardagliga livet (19). Att leva med en kronisk 

sjukdom ökar risken för egen isolering i hemmet vilket minskar möjligheten att utveckla 

identiteten och självkänslan. Symtomen kan vara oförutsägbara och det kan uppstå en 

osäkerhet och rädsla som hindrar personen från att ta sig ut ur hemmet och delta i 

fritidsaktiviteter med vänner, vilket kan leda till att gamla vänskaper blir lidande (15). 

 Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa, tydligt informera och motivera personen till att 

fortsätta röra på sig och delta i vardagliga-/fritidsaktiviteter (17,20,21). I en studie 

framgick det att deltagarna, som led av kroniska sjukdomar, önskade ökad information 

och stöd från sjuksköterskan via sjukdomsrelaterade stödgrupper, där de även kunde 

finna en social gemenskap och mentorskap med andra i samma situation (22). 

 

1.8.2. Vikten av ett anpassat arbete 

Arbetet är en del av det vardagliga livet och arbetslivet kan skapa stress när det 

kombineras med resterande vardagsaktiviteter. Höga krav, stor fysisk belastning och 

bristande tid för beslut kan ha påverkan på den fysiska och psykiska hälsan (18). Ett 

hälsosamt arbete innebär att villkoren är anpassade efter personen och att det finns en 

bra social samvaro (19). Att inte kunna arbeta som önskat på grund av sjukdom kan 

påverka personens autonomi (10). Det är sjuksköterskans uppgift att identifiera och 

förebygga hälsorisker inom fritidsaktiviteter och arbetet (20,21) 
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1.8.3. Familjestöd 

En viktig del i personens vardagliga liv och omvårdnad är familjen. Med 

familjefokuserad omvårdnad involveras familjen i personens sjukdom och 

omvårdnadsbehov. Det är sjuksköterskans uppgift att se familjens interna och externa 

resurser samt att involvera familjen i omvårdnaden. Familjen ses som en resurs för 

personen och för sjukvårdspersonalen (20,23). Samtidigt som familjen är en resurs så 

ökar tidspressen hos dem som har barn, den tid som inte går åt till arbete och barnen går 

till sömn, hushållet och den egna personen. Mycket ska hinnas med vilket är 

energikrävande och stressande i frånvaro av sjukdom och desto mer krävande i närvaro 

av sjukdom. När personerna stöter på problem med att hantera livspusslet kan 

närstående och sjuksköterskan finnas där som stöd och ge tips (18,20,24).   

 

1.8.4. Omgivningens attityder och dess konsekvenser 

Förståelsen för hur det är att leva med en kronisk sjukdom kan vara bristfällig hos 

omgivningen, ofta på grund av för lite information. Det gäller både för de närstående 

som för personal inom sjukvården. (15). När en persons sjukdom och känslor ses som 

en bagatell eller att beslut dröjer för att sjuksköterskan inte tar personen på allvar, eller 

på grund av bristande kompetens skapas ett vårdlidande och påverkan på personens 

autonomi (25,26). Det är sjuksköterskans uppgift att skapa en bra vårdmiljö, informera 

på ett försåtligt sätt och tillgodose personens omvårdnadsbehov (20,21). 

 

1.9. Problemformulering 

Varje person med MS har ett eget omvårdnadsbehov beroende på vilka symtom som hen 

upplever. Nya symtom uppkommer regelbundet och omvårdnadsbehovet kan styras 

efter symtomen. Oförutsägbarheten hos sjukdomen kan skapa en oro för personernas 

förmåga att klara det vardagliga livet och för personernas känsla av autonomi. Då 

symtomen kan påverka personernas uppleva autonomi, är det av intresse att få en 

djupare förståelse för hur personerna upplever att sjukdomen påverkar deras vardagliga 

liv. Det saknas information och kunskapsunderlag om hur personernas upplevelser ser 

ut, samtidigt som det är en viktig del för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa till och 

stötta personerna. Författarna vill genom att beskriva hur personerna upplever sina 

symtom och omvårdnadsbehov, belysa hur sjuksköterskor kan hjälpa personerna till en 

bättre upplevelse av sjukdomen i det vardagliga livet.  
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1.10. Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer med multipel skleros upplever 

att symtom och omvårdnadsbehov påverkar deras vardagliga liv, samt att beskriva de 

inkluderade artiklarnas urvalsmetod.  

 

1.11. Frågeställningar 

1. Hur upplever personer med MS att symtomen påverkar deras vardag? 

2. Hur upplever personer med MS att omvårdnadsbehovet påverkar deras vardag? 

3. Vad har de inkluderade artiklarna för urvalsmetod? 

 

2. Metod  

2.1. Design 

Studien gjordes i form av en deskriptiv litteraturstudie (27). 

 

2.2. Databas, sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

2.2.1. Databas  

Den databas som användes för att söka relevanta artiklar var Cinahl (28). Cinahl är 

enligt Polit et al. relevanta databaser för omvårdnadsforskning. Cinahl innehåller 

tidskrifter och artiklar som handlar om omvårdnad och inriktar sig till alla 

engelskläsande sjuksköterskor (27)   

 

2.2.2. Sökord 

Sökorden som användes som fritext i Cinahl var: Multiple sclerosis, Experience, Life, 

Care och Affect. Cinahl Headings användes i en sökning där Multiple sclerosis var 

huvudordet (major concept) och följande underkategorier valdes till: Nursing (NU), 

psychosocial factors (PF) och symptoms (SS).   

 

2.2.3. Sökstrategier 

Cinahl Headings är ett uppslagsverk med sökord och kombinationer av sökord till 

databasen Cinahl. Med Cinahl Headings kunde sökningen underlättas genom att leta 

fram sökord som var etablerade inom databasen. Huvudkategorier radades upp med 

tillhörande ”träd” som innehöll flera underkategorier vilket hjälpte författarna till 

föreliggande litteraturstudie att begränsa sin sökning till det tänkta området (28).  
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 Booleaska sökoperationer användes för att begränsa sökningarna. Ordet AND 

användes för att addera två eller fler sökord med varandra. Under sökningarna användes 

trunkering. Trunkering innebär att ordets ändelse tas bort och ersätts med en asterisk (*) 

vilket leder till att databasen söker på ordets alla möjliga ändelser (28). 

 

2.2.4. Manuell sökning  

Manuella sökningar gjordes i tidskriften ”British Journal of Neuroscience Nursing” och 

genom valda artiklars referenslistor. När en litteraturstudie ska genomföras bör 

sökningen ske i databaser som är relevanta till området men även utanför databaserna, 

exempelvis direkt i tidskrifter eller artiklars referenslistor (28). För att en tidskrift ska 

vara relevant bör den vara specifik för området, publicera artiklar som är ”peer 

reviewed”, granskarnas akademiska kompetens bör framkomma, tidskriften ska 

publicera artiklar som redovisar metodansats och det är en fördel om tidskriften 

publicerar artiklarna under en speciell rubrik exempelvis ”nursing science” (28). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har kontrollerat den valda tidskriften och 

anser att den uppfyller kraven för att vara en relevant tidskrift.  

 

2.2.5. Urvalskriterier  

Inkluderingskriterierna var: kvalitativa och kvantitativa artiklar, etiskt granskade och 

publicerade under de åtta senaste åren. Begränsningar gjordes till Peer Reviewed, 

engelska språket, länkad fulltext som fanns fritt tillgänglig via Högskolan i Gävles 

databaser, exclude Medline records och publicerade under tidsperioden 2008-2015. 

 Exkluderingskriterierna var: systematiska litteraturstudier, artiklar som saknades i 

fulltext och artiklar som inte svarade på föreliggande litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar samt dubbletter.  

 

2.2.6. Utfall av databassökningar 

I tabell 1, utfall av databassökningar, redovisas sökningarna från Cinahl och manuellt 

som ledde till granskade abstrakt. Utfall av databas, sökord, antal träffar, antalet lästa 

abstrakt, tänkbara källor och valda källor exklusive dubbletter redovisas.  

Databassökningen, som genomfördes den 9 september 2015, visade på 19 artiklar från 

Cinahl och 1 artikel från manuell sökning, som granskades noggrannare. Av de 20 

artiklarna valdes totalt 11 stycken ut till litteraturstudien. 
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Tabell 1. Utfall av databassökningar. 

Databas  Sökord Antal 

träffar  

Lästa 

abstrakt 
(första 

granskningen) 

Tänkbara 

källor (exkl 

dubbletter) 
(andra 

granskningen) 

Valda 

källor 

Cinahl Multiple sclerosis 413    

Cinahl Multiple sclerosis AND 

Affect* AND Life 

10 10 

 

2 1 

Cinahl Multiple sclerosis AND 

Affect* AND Care 

11 11 

 

1 0 

Cinahl Multiple sclerosis AND 

Experience* AND Care 

13 13 

 

2 1 

Cinahl Multiple sclerosis AND 

Experience* AND Life 

14 14 

 

4 4 

Cinahl (MM “multiple 

sclerosis/NU/PF/SS”) 

28 28 

 

10 4 

Manuell 

sökning  

I tidskriften British Journal 

of Neuroscience Nursing 

med sökordet Multiple 

sclerosis som keyword 

41 

 

4 

 

1 1 

Totalt   80st 20st 11st 

 

2.3. Urval 

För att sortera ut relevanta artiklar läste författarna till föreliggande litteraturstudie titeln 

på alla artiklar som framkom vid sökningar med färre än 100 träffar. Vid sökningar med 

fler än 100 träffar samt vid färre träffar och få sökord utökades sökningen med flera 

sökord, för att få en sökning mer inriktad mot syftet. Artiklarna vars titlar handlade om 

MS, erfarenhet eller påverkan gick vidare till en första granskning där artiklarnas 

abstrakt lästes. Artiklarna som inte gick vidare från den första granskningen, fanns inte 

som fulltext via högskolan i Gävle, var en litteraturstudie, svarade inte på 

litteraturstudiens syfte, handlade inte om MS eller var dubblett i en tidigare sökning. 

 Artiklar med relevanta abstrakt gick vidare till en andra granskning där hela artikeln 

lästes. Abstrakten ansågs relevanta om de innehöll ord som upplevelser, erfarenheter, 

påverkan, vardagligt liv, behov, symtomproblem eller ord med liknande betydelse. 

Artiklarna granskades genomgående av båda författarna, först enskilt och sedan 

tillsammans. Granskningen skedde utifrån den föreliggande litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar samt inklusions- och exklusionskriterier. För att författarna skulle få en 

överblick av de valda artiklarna, fördes artiklarna in i en tabell, som senare delades upp 

i två tabeller (bilaga 1 och 2). Tabellen innehöll: artikelförfattare, publicerings år, land, 

titel, design, ansats, urvalsmetod, urvalsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod 
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(tabell 2, bilaga 1), syfte/frågeställning och huvudresultat (tabell 3, bilaga 2) (27,29). 

För att få en enklare överblick över vilken artikel som var vilken, numrerades artiklarna 

utifrån ordningen i artikeltabellen, de fick ett nummer mellan 1 och 20. Därefter valdes 

de relevanta artiklarna ut och de artiklar som trots allt inte svarade på studiens syfte och 

frågeställningar, inte stämde överens med inklusions- och exklusionskriterierna eller av 

annan anledning inte var relevanta togs bort ur tabellen och studien. Av de 20 artiklarna 

som gick till en andra granskning valdes 11st ut till litteraturstudien. Av de 9 artiklar 

som uteslöts från litteraturstudien var det 6st som inte svarade på syftet, i 1 artikel var 

det endast 3 deltagare av 23 som hade MS, 1 artikel baserades på en intervention och 1 

artikel saknade resultatdel. 

 

2.4. Dataanalys  

Alla artiklar som inkluderades till litteraturstudien granskades kritiskt i enlighet med 

Polit et al. riktlinjer (på sidorna 112-117) för kvalitativ och kvantitativ artikelgranskning 

(27). Artiklarnas resultat granskades för att svara på frågeställning 1 och 2, medan 

artiklarnas urvalsmetod granskades för att svara på frågeställning 3.  

 De inkluderade artiklarnas resultatdelar togs fram och placerades i ett dokument 

under en rubrik med respektive artikels nummer och titel. Sedan gick båda författarna 

till föreliggande litteraturstudie noggrant igenom alla resultat, på varsitt håll, för att få 

en djup förståelse för innehållet och för att finna teman som kunde skapa en grund för 

blivande rubriker. Följande teman framkom: diagnos och symtom, uttalad trötthet, 

fritidsaktiviteter, träning, arbete, familjelivet, behov av hjälp, andras syn på sjukdomen.  

 Första författaren översatte resultaten från engelska till svenska för att det skulle bli 

enklare att sammanställa resultatet. Sedan gick den andra författaren igenom 

översättningarna för att se om de stämde överens med originalen. 

 Författarna gick sedan tillsammans igenom den översatta texten och placerade olika 

delar från varje resultat under olika rubriker baserade på de teman som tidigare togs 

fram. De vill säga om uttalad trötthet togs upp i tre artiklar, hamnade den delen av de 

artiklarnas resultat under temarubriken uttalad trötthet, om det i två av de tre artiklarna 

stod något om träning hamnade det under temarubriken träning. Att dela in artiklarnas 

resultat på följande sätt gjorde det enklare att sammanställa de olika resultaten till ett 

gemensamt resultat. Resultaten jämfördes på likheter och skillnader för att finna delarna 

som sa samma sak, kompletterade varandra eller sa emot varandra, för att 
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sammanställningen skulle bli så kort och informativ som möjligt (27). 

 När sammanställningarna var klara sammanfattades texterna så att resultatdelarna 

som svarade på syfte och frågeställningarna framkom. Sammanfattningarna sorterades 

efter ett antal rubriker (baserade på de teman som tidigare framkom) som författarna 

ansåg relevanta till resultatet och syftet, antalet rubriker bestämdes efter granskningen 

var genomförd. Rubrikerna presenteras i resultatet.  

 För att få fram artiklarnas urvalsmetod granskades metoddelen i artiklarna och den 

relevanta informationen togs fram (tabell 2, bilaga 1). Sedan ställdes artiklarnas 

urvalsmetod bredvid varandra för att finna likheter och skillnader. När likheterna och 

skillnaderna hittades sammanställdes informationen för att skapa en enklare översikt om 

vilka artiklar som gjorde på vilket sätt.  

   

2.5. Forskningsetiska överväganden 

Datan som samlades in från artiklar sammanställdes på ett så objektivt sätt som möjligt 

utan att påverkas av författarnas egna åsikter och förförståelser. Författarna läste igenom 

artiklarna enskilt flera gånger och sedan tillsammans. Om flera författare tolkar textens 

innehåll på samma sätt innan de diskuterar texten med varandra ökar objektiviteten (27). 

Detta var syftet med att första författaren översatte texten så neutralt som möjligt och att 

andra författaren kontrollerade översättningen gentemot originalet, det vill säga för att 

se om båda författarna tolkade texten på samma sätt. Enligt Polit et al. är det svårt att få 

en litteraturstudie baserad på kvalitativa studier helt objektiv, då författarna både i 

primärstudien och i litteraturstudien själva tolkar innehållet (27).  

 Resultatet presenterades på ett neutralt sätt och alla artiklar som svarade på studiens 

syfte inkluderades oavsett författarnas känslor kring resultatet. Artiklarna som 

inkluderades till litteraturstudien var etiskt granskade och godkända av en etisk 

kommitté eller studiens lands motsvarighet. Då litteraturstudien endast inkluderade 

etiskt godkända artiklar behövdes inget tillstånd från forskningsetiska rådet (27). 

Författarna tog avstånd från oredlighet i forskningen som plagiering, förfalskning och 

förvrängning av resultat (27,30) och följde det som gäller enligt lag (1960:729) om 

plagiering (31).  

 

 

 



 

Sida 11  

 

 

3. Resultat  

Resultatet besvarar föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar med hjälp av 

10 rubriker baserade på syftet och de teman som framkom under dataanalysen. De 

teman som framkom representerar olika aspekter av de vardagliga livet som är av 

betydelse för personen. 11 artiklar ligger till grund för resultatet. Slutligen beskrivs de 

inkluderade artiklarnas urvalsmetod.  

 

3.1. Upplevelsen av diagnos innan och efter diagnosbeskedet 

Personer med MS upplevde tiden innan diagnos som en utmanande och stressfull 

period. Den var fylld med ångest, frustration och osäkerhet samt ansågs svår och 

förvirrande. Personerna upplevde en mängd slumpartade och till synes orelaterade 

symtom som minskad rörelse och minskad känsla i händer och fötter, spasticitet, 

myrkrypningar, balansproblem, synproblem och svimningar innan diagnosen sattes. 

Symtomen störde deras vardagliga liv och uppmanade dem att söka läkarvård (32,33).  

 Personerna upplevde tiden efter diagnosbeskedet som en känslomässig utmaning som 

speglades av chock, ångest och förödelse (32,33). De undrade varför just de hade fått 

sjukdomen och vad som kunde ha påverkat ett insjuknande. Många kände sig skakade 

över att sjukdomen var kronisk medan andra var optimistiska för framtiden (32). Även 

om reaktionen på diagnosen inte var positiv, kunde det vara positivt att få en diagnos 

som bekräftade personernas upplevda symtom och var ett bevis för att de var sjuka (33). 

Hur personerna skulle leva sina liv efter MS diagnosen var ett frågetecken för många. 

De mötte problem med att planera i förväg på grund av osäkerhet om när ett återfall 

skulle uppstå och hur det skulle se ut, hur effektiv behandlingen skulle bli, vilka 

eftereffekterna skulle bli och hur livet skulle se ut (32). Efter diagnosbeskedet ansågs 

deras tid begränsad varav de snabbare upptäckte sina mål och önskemål med livet. De 

ville leva ett förhållandevis fullt och självständigt liv utan fokus på sjukdomen (34). 

 

3.2. Upplevelsen och påverkan av symtom  

Symtom som påverkade personerna med MS i det vardagliga livet var: minskad 

rörelseförmåga, eliminationsproblem som var fysiskt påfrestande och förödmjukande, 

problem med synen hindrade personerna från att köra bil, känslighet för värme och 

uttalad trötthet hade en stor påverkan på den dagliga funktionen och sexualproblem 

riskerade att påverka deras partnerrelationer till det sämre (33). Personerna försökte leva 
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hälsosamt men hade svårt att inhandla, förbereda och tillaga mat. De hade även problem 

med att äta maten, så som sväljsvårigheter och minskad aptit (35). Överhettning 

påverkade en del av personernas energinivå, balansförmåga och syn, medan andra 

personer upplevde att kyla påverkade deras fysiska symtom som balans, stelhet och 

smärta (35). På grund av deras MS hade majoriteten av personerna problem att gå och 

röra sig. De blev beroende av familj och vänner för transport. Några behövde hjälp med 

personlig omvårdnad och vardagliga aktiviteter (33). 

 Den uttalade tröttheten upplevdes på flera sätt den var varierande, oförutsägbar och 

kunde dyka upp plötsligt, vilket krävde en ständig anpassning med minskad spontanitet 

i livet som följd (33,35,36). Olika stadier av uttalad trötthet beskrevs: muskelsvaghet, 

mental dimma, depression och en helt energikrävande trötthet. Ett sätt att upptäcka den 

uttalade trötthetens begränsningar var att känna symtom som huvudvärk, muskeltrötthet 

och ökad tendens att snubbla/ramla, vilket alltid var en rädsla. Symtomen kom inte 

direkt vilket gjorde det svårt att undvika överansträngning (35,36). Det var svårt att 

planera vardagen då inplanerade aktiviteter ofta behövde ändras. Att organisera tid och 

energi var svårt och tröttheten var en stor begräsning i vardagen (33,36). För att spara 

energi delegerade personerna uppgifter till andra, de vilade regelbundet, förenklade 

aktiviteterna, planerade i förväg, använde sig av anpassade redskap och bytte miljö (36). 

 

3.3. Symtoms påverkan på förmågan till fritidsaktiviteter 

Symtom som påverkade prestationsförmågan påverkade personerna med MS så att de 

inte längre kunde utföra fritidsaktiviteter och intressen som tidigare. Uttalad trötthet, 

sensoriska brister, minskad kroppslig kontroll och problem med rörelseförmågan som 

stelhet, ömhet och muskelsvaghet påverkade prestationsförmågan. Svårigheterna för 

benen att bära vikt var så stor att vissa var tvungna att sitta i rullstol. Svaghet i 

överdelen av kroppen orsakade problem med fingerfärdigheten (37). En snabb förlust av 

funktionsförmåga var en uppenbar begränsning till att utföra aktiviteter i vardagen (38). 

På grund av oförutsägbarheten hos MS var personerna tvungna att tänka i förväg, på 

deras framtida förlust av prestationsförmågan (36).  

 Vissa fritidsaktiviteter som personerna ansåg utmanande och intressanta kunde, med 

hjälp av justeringar i sättet att utöva dem, bibehållas (36,37). Mer krävande 

fritidsaktiviteter var svåra för personerna att utföra och gick därmed förlorade (37). För 

att kompensera för de förlorade fritidsaktiviteterna och den begränsade fysiska 
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förmågan utvecklade personerna nya intressen som var avkopplande, vilket ökade 

välmåendet. De nya intressena krävde mindre energi och mindre fysisk aktivitet (34,37). 

De letade efter aktiviteter som passade deras kapacitet men som fortfarande var 

meningsfulla, intressanta och/eller utmanande (36,38,39). Ett exempel var att 

trädgårdsarbete kunde bytas ut mot att ta hand om växter i hemmet ett annat exempel 

var att promenadsträckorna halverades för att personen skulle orka hela vägen (37).  

 

3.4. Symtom och omvårdnadsbehovs påverkan på och betydelsen av träning  

Flera av personerna motiverades att träna då de upplevde symtomatisk och psykologisk 

lättnad efter att ha tränat, som minskad trötthet, fysiska känslor, bättre humör, 

avslappning och mindre smärta (35). De upplevde även en kontroll över sjukdomen när 

de tränade och de ville bevisa för sig själva att de var lika kapabla nu som då (38). 

Träning var en fritidsaktivitet som många personer med MS ansåg viktig, både för att 

uppnå eller bibehålla mål och för att känna sig normal. Exempelvis kunde personerna 

välja att träna med äldre människor då de på grund av MS-symtom som trötthet, 

eliminationsproblem samt andra begränsade faktorer låg på samma nivå. 

Åldersanpassade aktiviteter kunde vara omöjliga att genomföra (35,40). Nya 

träningsaktiviteter ledde till en större kontroll och ökad säkerhet men var ofta ett 

andrahandsval ur ett njutningsperspektiv (35). En förlorad glädje i träningen ökade 

risken för minskat deltagande (38). 

 Koordinations- och balansproblem påverkade lusten att träna, då personerna behövde 

planera varje rörelse in i minsta detalj (38). Problemen ökade rädslan för att ramla och 

behovet av att vila, vilket ledde till att flera valde träningsaktiviteter som utfördes i 

hemmet. Att träna i hemmet ökade säkerheten, avskildheten och bekvämligheten (35).  

 Många var beroende av vänner och familj för att ta sig runt, bara det att kunna åka 

iväg och träna var svårt utan hjälp (33,38). Vissa personer behövde hjälp under 

träningspasset då träningslokalerna saknade relevanta hjälpmedel. Andra behövde hjälp 

med personlig hygien, innan och efter träningspasset (38).  

 Risken med att personerna inte kunde vara lika aktiva som förut var att de kunde var 

tvungna att avstå från sociala träningsaktiviteter som gruppträning och lagsport, vilket 

påverkade deras sociala nätverk och kontakter negativt, med stor risk att förlora vänner 

(37,38). Den uttalade tröttheten var ett problem då de inte ville riskera att överanstränga 
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sig, vilket ledde till att de avstod från aktiviteter med sina vänner som de egentligen rent 

fysiskt klarade av (32).  

 Personerna hade ingen energi kvar till belönande och utmanande träningsaktiviteter 

när arbete och hushållsarbete var genomfört. Den begränsade energin påverkade dem till 

att endast göra det viktigaste, de var tvungna att bestämma hur energin skulle fördelas 

och motivationen till att göra ytterligare försvann (36,38).  

 

3.5. Symtoms påverkan på förmågan att arbeta   

Att fortsätta arbeta var svårt då symtom som uttalad trötthet, motorikproblem och 

sensoriska besvär påverkade personernas förmåga att utföra sitt arbete. Ett sätt för 

personerna att kunna fortsätta arbeta var om arbetsgivaren underlättade arbetsbördan 

genom att erbjuda minskat antal arbetstimmar och ändrade arbetsuppgifter (37). Långa 

resor kunde vara uttröttande och tvingade deltagarna till att ändra inriktning i arbetet, 

eller att arbeta mer och mer hemifrån (41). Att arbeta mer hemifrån minskade de sociala 

interaktionerna med kollegorna och kollegorna hade svårt att se sjukdomen (35). 

 Att ta på sig nya arbetsuppgifter som chefspositioner var inte längre aktuellt. 

Personerna försökte bevara de arbetsuppgifter som de redan hade och utförde dem på 

samma sätt som tidigare även om utförandet var krävande (39,41). Personerna drev på 

sig själva för att vara säkra på att de kunde behålla sin position på jobbet. De 

spenderade mer tid och ansträngde sig mer för att färdigställa en arbetsuppgift (39). 

Ibland var de tvungna att förlita sig på och få förståelse från andra för att verkställa och 

hinna klart med arbetsuppgifter i tid. Samtidigt dolde de sina begränsningar och 

bortförklarade sina problem med att genomföra arbetsuppgifterna (39,41). 

 Arbetsförändringarna gjorde det lättare för personerna att fortsätta arbeta, men 

förändringarna resulterade i att de upplevde missnöje, frånvaro av personlig mening och 

minskad betydelse. Speciellt då de fick minskat ansvar på grund av risken att bli inlagd 

på sjukhus. De ville inte tappa förmågan att arbeta helt (32,37). För att orka med 

viktigare delar i livet kunde personerna med MS behöva vara långtids- eller permanent 

sjukskrivna (39).       

 

3.6. Symtom och omvårdnadsbehovs påverkan på familjelivet 

När fokus försvann från arbetet och karriär fick familj och vänner mer uppmärksamhet, 

vilket skapade en närmre relation och ökade uppskattningen för andra människor (34). 
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 Hos personerna som inte redan hade en familj vid sjukdomsdebuten fanns en 

tveksamhet kring att gifta sig och skaffa barn. En del gav upp idén om att skaffa barn på 

grund av ångest över att behöva avbryta sjukdomsbehandlingen och att barnet skulle 

ärva sjukdomen (32). Samtidigt kunde det vara problematiskt att inte ha en egen familj 

då de kunde vara tvungna att flytta hem till sina föräldrar på grund av det ökande 

omvårdnadsbehovet. Att flytta hem till sina föräldrar ledde till att föräldern fick ta hand 

om sitt vuxna barn vilket påverkade personens autonomi (37).  

 Personerna med MS som hade en familj ville till en början inte visa sina problem 

utan försökte hänga med i familjeaktiviteterna ändå. De var oroliga för vad familjen, 

speciellt barnen, skulle tycka. När de inte längre kunde dölja sina problem införde 

personerna förändringar i familjeaktiviteterna så att alla fortsättningsvis kunde vara 

delaktiga. Familjemedlemmarna involverades i sjukdomen så mycket de önskade (39). 

 Det var viktigt för personerna att ha en stark och hälsosam relation till sina barn. 

Därför anpassade de livet för att maximera tiden med familjen och de prioriterade att 

utföra aktiviteter med barnen. Personerna var alltid redo att ändra familjeplanerna på 

grund av oron över att de inte skulle orka med sina barn om symtomen blev värre eller 

om nya symtom uppstod (36,39). Personerna hade svårt att delta i fysiska aktiviteter 

med barnen, skjutsa barnen till och från aktiviteter och delta i familjelivet. De upplevde 

bristande tålamod och svåra humörsvängningar vilket var svårt för barnen att förstå. 

Barnen var tvungna att ta ett större ansvar hemma än vad de egentligen borde (42). 

 Det viktigaste stödet personerna med MS kunde få var från familj och vänner samt 

MS stödgrupper (33). För att lösa familjelivet behövde de betydlig hjälp från andra 

människor, vanligtvis från sina egna föräldrar, svärföräldrar, vänner eller föräldrar till 

barnens kompisar samt inhyrd städhjälp. De behövde hjälp med att handla och laga mat, 

skjutsa barnen till och från aktiviteter samt att ta hand om hushållet. Själva saknade de 

energin eller kunde på grund av sina symtom inte genomföra aktiviteterna (41,42). 

 Personerna hade svårt att orka med flera ansvarsområden och de aktiviteter som var 

viktigast gjordes först och resterande blev lidande (36). Familjemedlemmarna tog på sig 

fler ansvarsområden för att vardagen skulle fungera (39). Personerna med MS fick bidra 

i hemmet så mycket de orkade utan att riskera att överanstränga sig, då risken med att 

energin tog slut var att familjerelationerna blev lidande (36,39). 

 Personerna förlitade sig på sina respektive att göra allt för dem. Partnern fick ett 

större ansvar i familjen gällande barnen, hushållsarbetet och personens personliga 
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omvårdnad (39,42). Samtidigt som partnern fick det större ansvaret gjorde personerna 

med MS kompromisser. Kompromisserna kunde vara att de tog emot hemtjänst och 

använde sig av hjälpmedel och sociala resurser som de egentligen inte ville ha (32).  

 

3.7. Upplevelsen av behovet av hjälp och att vilja vara oberoende 

Personer med MS hade ett stort behov av hjälp både från hjälpmedel och från andra 

människor. Vanliga hjälpmedel var: käppar, kryckor, rullatorer, rullstolar, stödhandtag 

och liftar. Hjälpmedel ansågs vara användbara resurser då de hjälpte personerna att vara 

mer mobila och oberoende än vad de annars hade varit (33). En del ville dock undvika 

förutfattade meningar från omgivningen, vilket ledde till ett undvikande av hjälpmedel 

speciellt för rörlighetsförmågan då det bekräftade deras handikapp (39). För att planera 

inför framtiden valde vissa personer att flytta till bostäder där det gick att vara 

rullstolsburen, trots att de inte var rullstolsburna vid flytten (32).   

 Personerna var tvungna att göra stora förändringar i deras livsstil på grund av deras 

svårigheter med rörelseförmågan. De undvek att få assistans av hemtjänsten så länge 

som möjligt och strävade efter att vara oberoende. När de väl blev beroende av assistans 

eftersträvade de att göra så mycket som möjligt själva (33,39). Vissa personer med MS 

hade en känsla av att vara varken handikappad eller frisk, vilket ledde till att några 

kände sig skyldiga om de fick samma hjälp och behandling som andra handikappade när 

symtom uppstod (32).  

 

3.8. Upplevelsen och påverkan av andras syn på sjukdomen  

En stor utmaning för många av personerna med MS var att symtom som uttalad trötthet, 

domningar och svaghet var osynliga för omgivningen (33,36). Omgivningen verkade 

inte ha samma empati för personer med MS med osynliga symtom. Då andra inte såg att 

de var sjuka så behandlades de som friska (33). Personerna kände att de inte togs på 

allvar och blev missförstådda av familj och vänner samt kollegor när de uttryckte sina 

svårigheter att göra saker. De blev anklagade för att låtsas vara sjuka, vilket ledde till att 

några av personerna blev oroliga över att förlora jobbet (33,36). Problem med 

kollegorna uppstod även då personerna arbetade mycket hemifrån, kollegorna förstod 

inte hur svårt handikappade personerna var (35,41).  

 När familj och vänner hade en bristande, alternativt ingen, förståelse för vad 

sjukdomen och dess symtom orsakade hos personer med MS, ledde det till ett bristande 
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stöd. Vänner skämtade exempelvis om att personerna hade druckit för mycket alkohol 

när de snubblade eller så promenerade familjen för snabbt hela tiden vilket gjorde det 

svårt att hänga med (35). 

 Personer med MS var obekväma med att träna utanför hemmet då de inte ville att 

andra skulle de dem träna. De upplevde det som pinsamt och skämdes då andra 

människor trodde att de var berusade när det egentligen berodde på sjukdomen (35,38). 

 Kognitiva förändringar som inlärningssvårigheter, fick människor i omgivningen att 

uppleva personer med MS som att de inte var lika kapabla och ansvarfulla som de 

brukade vara (40).  

 

3.9. Psykisk påverkan av att leva med multipel skleros 

Att leva med MS var en psykisk belastning, personerna upplevde en existentiell ångest 

när de tänkte på meningen med livet. De var tvungna att sänka sin ambitionsnivå vilket 

fick dem att undra vad syftet med livet var (34). Emotionellt kände de skuldkänslor över 

att inte vara så produktiva som de tyckte att de borde vara och depression över förlusten 

av produktiviteten (36). De kunde inte bidra på samma sätt som tidigare vilket 

försämrade självförtroendet, där de med högst krav på sig själva drabbades värst (40). 

Att vara tvungen att ändra sättet att utföra aktiviteter på och att förlora aktiviteter hade 

många känslomässiga effekter framförallt depression och sorg. Personerna kopplade 

depression till förlusten av meningsfulla, engagerande aktiviteter (36). 

 MS påverkade många delar av livet, personens autonomi och livskvalitet, 

huvudsakligen på grund av symtom som minskad fysisk rörlighet och försämrad 

förmåga att gå. Ingen av personerna med MS ville få medlidande eller ses som en 

handikappad person, de valde att isolera sig själva och undvika sällskap och 

uppmärksamhet (34).  

 Trots att det var ett stort känslomässigt slag att ha MS uttryckte personerna lättnad 

över att veta att symtomen inte var personliga svagheter eller fel (36). Flera av 

personerna beskrev dock sig själva som lättirriterade, tråkiga och korkade. Vissa 

indikerade även att de var generade och skamsna över sin identitet (40). De hade en 

stark vilja att separera sin identitet från det faktum att de hade MS på grund av 

sjukdomens påverkan på identiteten och autonomin (36). Den personliga försämringen 

ledde till att personerna var tvungna att sluta aktivera sig som förr och göra förändringar 

i deras liv, vilket medförde försvagning av den positiva självbilden. Återskapandet av 
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en ny självbild och en ny identitet som svar till påverkan av MS, krävde en utveckling 

av nya sätt att tänka, agera och känna. Det var speciellt svårt för vissa av personerna, 

som beskrev en genuin kamp för att upprätta en ny identitet (40).  

 

3.10. De inkluderade artiklarnas urvalsmetod 

Författarna har valt att granska de inkluderade artiklarnas urvalsmetod. De inkluderade 

artiklarna hade två urvalsmetoder, 7 artiklar använde ett bekvämlighetsurval (32,33,36-

38,41,42) och 4 artiklar använde ett ändamålsenligt urval (34,35,39,40). Majoriteten av 

artiklarna, 9 stycken, hade 7-17 deltagare med ett medelvärde på 10,33 (32,33,35-41). 

De resterande två artiklarna hade 61 (34) respektive 183 (42) deltagare. 8 artiklar hade 

både kvinnliga och manliga deltagare med varierad fördelning, majoritet kvinnor och 

minoritet män (32-34,38-42). 2 artiklar hade endast kvinnliga deltagare (36,37) och i en 

artikel framgick inte könsfördelningen (35). I alla artiklar hade alla deltagare MS utom i 

en, där även partners till personer med MS deltog (42). Deltagarna hade varierande 

åldrar i alla artiklar, allt mellan 28 och 71 år. Medelåldern var i genomsnitt 46,5 år i de 

7 artiklar som medelåldern presenterades (32-34,38-40,42). Antalet år sedan diagnos var 

alltifrån 4 månader till 40 år, alla artiklar hade en stor variation på hur länge deltagarna 

hade haft MS. Endast en artikel hade en gräns för lägst antal år med sjukdomen, vilket 

var 5 år (37). I tre av artiklarna skedde det ett bortfall på cirka 22,5% i (42), 23,1% i 

(39) och 30,1% i (35). I resterade artiklar framkom inget bortfall av deltagare. 

 

4. Diskussion 

4.1. Huvudresultat 

Huvudresultatet visade att symtom och omvårdnadsbehov påverkade personerna med 

MS vardagliga liv och autonomi. Symtomen som hade störst påverkan på det vardagliga 

livet var uttalad trötthet och symtom som påverkade rörelse-/prestationsförmågan, men 

alla symtom påverkade personerna på ett eller annat sätt. Ingen aspekt av vardagen var 

opåverkad och utöver symtomen var omvårdnadsbehovet ett hinder för att personerna 

skulle kunna gör det de ville. Energibristen och att vara beroende av andra för att 

vardagen skulle gå ihop var ett problem. Personerna hade en stark vilja att göra mer än 

de klarade av och de ville inte känna sig handikappade. Samtidigt prioriterade 

personerna det som var viktigaste i deras liv för att finna en mening med livet.  
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 Det framkom att artiklarna valt liknande urvalsmetoder för att svara på deras syfte 

trots att det fanns några skillnader. Det vanligaste var en kvalitativ intervjustudie med ca 

10,33 deltagare med stor variation på ålder, tid sedan MS diagnos och med både 

kvinnor och män, som rekryterats via ett bekvämlighetsurval.  

 

4.2. Resultatdiskussion  

Det framgår tydligt att personer med MS påverkades i sitt vardagliga liv av symtomen 

och omvårdnadsbehoven. Vad sjuksköterskan kan göra för att underlätta det vardagliga 

livet är frågan. Enligt Dorothea Orems teori är det viktigt att varje individ tar hand om 

sin egen omvårdnad så långt som möjligt (14). I resultatet framgår det att personerna 

gjorde just det, de strävade efter att klara sig själva så länge som möjligt och när det inte 

fungerade övergick de till att ta hjälp från närstående, vilket är nästa steg i Orems teori 

(33,39,42). Vidare beskrev de hur de till slut motvilligt tog hjälp från sjuksköterskan 

med sina omvårdnadsbehovsproblem, vilket är det sista steget i Orems teori (14,33,39). 

Sjuksköterskan bör vara med från start trots att teorin och personerna själva såg stödet 

från sjuksköterskan som ett sista steg (20).  

 

4.2.1. Orems teori om egenvård     

Orems teori om egenvård tar upp flera kriterier för vad egenvården handlar om. Utöver 

att täcka det basala behovet som behövs för att överleva, ska personen kunna finna en 

balans mellan aktivitet och vila samt mellan ensamhet och sociala interaktioner (14). 

Resultatet visar på att personerna hade svårigheter med den balansen. De var tvungna att 

ändra eller ge upp sina fritidsaktiviteter och sitt arbete på grund av den uttalade 

tröttheten eller svårigheterna med rörlighetsförmågan och andra symtom. Om de led av 

uttalad trötthet ökades vilan och aktiviteterna minskades i vardagen för att uppnå en 

individanpassad balans. Det ledde dock till att balansen mellan ensamhet och sociala 

interaktioner blev lidande, där ensamheten ökade och det sociala interaktionerna 

minskade (32,34,37,38). I en studie framgick det att personer som på grund av sin 

kroniska sjukdom inte kunde bibehålla fritidsaktiviteter fick minskade sociala 

interaktioner som följd, vilket stämmer överens med litteraturstudiens resultat (43) 

 Om det istället var på grund av problemen med rörligheten, eller andra störande 

symtom, som vilan ökade, blev det inte en individanpassad balans utan en tvingad 

obalans mellan aktivitet och vila. Många behövde därför ändra sina aktiviteter eller 
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skapa sig nya aktiviteter för att normalisera balansen mellan vila och aktivitet samt 

mellan ensamhet och sociala interaktioner (34,37). Att behöva ändra aktiviteterna efter 

symtomens påverkan är vanligt och att minska sina aktiviteter riskerar att leda till flera 

symtom på grund av muskelförsvagningar relaterade till minskad aktivitet (44).   

 Här skulle sjuksköterskan kunna hjälpa personerna till att finna aktiviteter som 

passade dem både sjukdomsmässigt och intressemässigt, för att hitta en bra balans (20). 

I en studie framkom det att det är sjuksköterskans uppgift att informera och ge hälsoråd 

oavsett om personen vill eller inte vill ta emot informationen (16). Det är dock viktigt 

att informera personen om att all hjälp från sjuksköterskan är frivillig (21). Personerna 

kan då om de skulle ha svårt att finna anpassade aktiviteter få hjälp med att finna 

aktiviteter som maximerar njutningen och därmed motivationen att fortsätta (17). Då det 

i resultatet beskrevs att personerna fann en mindre njutning i deras förändrade eller nya 

aktiviteter jämfört med njutningen i de tidigare aktiviteterna (35,38).  

 

4.2.2. Orems teori om egenvårdsbrist  

Egenvårdbristen handlar enligt Orems teori om när personens egenvårdskapacitet inte är 

tillräcklig för att ta hand om egenvårdskraven. Det vill säga att personen nu inte längre 

klarar av att göra allt som hen behöver göra för att vardagen ska fungera och därmed 

behöver ta emot hjälp från närstående (14). Det framgår i resultatet att personerna med 

MS fick problem att tackla det vardagliga livet. Personerna var därför tvungna att ta 

emot hjälp från vänner och familj för att få ihop livspusslet. Det kunde handla om 

mindre saker som att de behövde hjälp med att bli skjutsad till och från olika 

vardagsaktiviteter då de själva inte längre kunde köra bil. Det kunde även handla om 

viktigare saker som att ta hand om hushållet eller finna någonstans att bo exempelvis 

hos sina föräldrar då behovet av vård blev för stor för att bo ensam. Det var inte ovanligt 

att föräldrar, svärföräldrar och barnens kompisars föräldrar fick hjälpa personerna med 

att ta hand om barnen då personen med MS inte klarade av att delta i barnens aktiviteter 

(33,37,41,42).  

 När vänner och familj deltar i personens omvårdnad kallar Orem det för 

närståendeomsorg (14). Ett annat namn för det är familjefokuserad omvårdnad. Vänner 

och familj är ett viktigt redskap för sjuksköterskan att använda sig av i personens 

omvårdnad. Det är viktigt att sjuksköterskan kan finna familjens inre och yttre resurser 

och använda dem på bästa sätt (23). I två studier framgick det att personer med kronisk 
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sjukdom upplevde en förlust av autonomi när närstående tog över omvårdnaden, vilket 

stämmer överens med litteraturstudiens resultat. När de tog över omvårdnaden ville de 

få information från sjukvården (43,45). Därför är det viktigt att sjuksköterskan 

informerar och kommunicerar med vänner och familj om deras möjligheter till att hjälpa 

personen (20).  

 

4.2.3. Orems teori om omvårdnadssystem  

För att ha den omvårdnadkapacitet som behövs för att hjälpa personen med sin 

omvårdnad behövs det enligt Orem en speciell utbildning, till exempel en 

sjuksköterskeutbildning. De omvårdnadssituationer som ingår i omvårdnadssystemet är 

när två personer är inblandade (hjälparen och hjälptagaren), när hjälptagaren inte själv 

klarar av att genomföra ändamålsenlig omvårdnad, när det är hjälparen som identifierar 

omvårdnadsbehoven och när hjälparens hjälp kompenserar eller kompletterar 

hjälptagarens egen förmåga att tillgodo se sina behov (14).  

 Det framgår i resultatet att personerna med MS till slut inte klarade av att tillgodose 

sin egen omvårdnad och därför var tvungna att ta hjälp från hemtjänsten eller personliga 

assistenter (33,39). Här ändrar omvårdnadsbehovet karaktär från vardagliga aktiviteter 

till hjälp med den personliga omvårdnaden. Ett exempel från resultatet var att 

personerna inte klarade av att gå till gymmet själva, då de behövde hjälp med 

toalettbesök och dusch. Det framgår att personerna försökte göra så mycket som möjligt 

själva trots ett stort behov av hjälp. Personerna kände även att det var fel att få hjälp om 

de tillfälligt kom in i omvårdnadssystemet vid ett skov (32,33,38,39). Enligt Orem blir 

sjuksköterskans uppgift att hjälpa, vägleda, stödja både fysiskt och psykiskt, skapa en 

utvecklande miljö samt att informera och undervisa hjälptagaren (14).  

 En del av sjuksköterskans uppgift blir att se behovet av hjälpmedel. Sjuksköterskan 

kan då skapa en kontakt mellan personen och en arbetsterapeut eller en fysioterapeut, 

som i sin tur kan finna rätt hjälpmedel för personen (20,46). Flera hjälpmedel framkom i 

resultatet som personerna använde sig av i olika stadier av sjukdomen som käpp och 

rullstol. Det framkom också att personerna ville undvika användandet av hjälpmedlen 

på grund av risken för förutfattade meningar från omgivningen (33,39).   
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4.2.4. Andras syn på sjukdomen 

Ett stort problem som framkom i resultatet var andras syn på sjukdomen, att personerna 

inte ansågs vara sjuka på grund av osynliga symtom eller att deras besvär inte togs på 

allvar. När symtomen syntes fortsatte problemen med att de skämtades bort eller 

ignorerades, till och med från vänner och familj (33,35,36). Den bristande förståelsen 

för personer med MS kan orsakas av bristande information om hur det är att leva med 

kroniska sjukdomar. Bristen finns även inom sjukvården och hos sjuksköterskorna (15). 

Det är sjuksköterskans ansvar att uppdatera sin egen information och att informera 

andra, så att personer med MS blir trodda och respekterade (20,21).  

 I en studie framkom det att vänner inte trodde på personerna när orken tog slut, då 

smärtan/tröttheten inte syntes och därmed inte fanns. Ett annat problem var att 

personerna omedvetet dolde sina symtom och brister varför utomstående inte märkte att 

personen led av en sjukdom och därmed inte kunde anpassade aktiviteterna efter 

personens behov. Inom arbetet kunde en negativ påverkan ske när chefen inte trodde på 

personen och krävde läkarintyg för alla små problem. Personerna beskrev att de levde i 

en gråzon där de inte sågs som sjuka av allmänheten, samtidigt som de inte var friska 

(47). Studien både utvecklar och bekräftar hur personerna i resultatet upplevde 

situationen. Det är viktigt att närstående informeras om att handikappande sjukdomar 

inte måste vara synliga (20).  

 

4.2.5. Urvalsmetodsdiskussion 

Kvalitativa studier görs oftast med hjälp av ett bekvämlighetsurval; där deltagare 

exempelvis tas fram via tidningsannonser där de själva meddelar sitt intresse till 

forskargruppen, eller ändamålsenligt urval; där forskargruppen väljer deltagare som 

bidrar mest till studien. Då de inkluderade artiklarna är huvudsakligen kvalitativa faller 

det sig naturligt att de valt att använda någon av ovanstående urvalsmetoder. Den artikel 

som har en mixad ansatsmetod (37) använder sig av ett bekvämlighetsurval vilket också 

passar in med en kvantitativ metod. Fördelen med bekvämlighetsurval och 

ändamålsenligt urval är att forskarna lättare får tag på deltagare som passar till studiens 

syfte, i detta fall personer med en MS-diagnos, och att det blir billigare och enklare att 

hitta deltagare. Nackdelen är att urvalet blir begränsat och chansen att finna de bästa 

informationskällorna minskar då deltagarna som ställer upp själva har ett intresse med 
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att vara delaktig. Delar av viktig information kan missas om alla aspekter inte 

framkommer (27).  

 Urvalsmetoderna tillsammans med en kvalitativ ansats har som syfte att få ut mycket 

information från ett mindre antal deltagare vilket stämmer med antalet valda deltagare 

till artiklarna. Fördelen är att studien kan samla in mycket och djup information från 

några enstaka personer. Nackdelen är att informationen inte går att generalisera och att 

mycket information kan missas (27). Artiklarna har valt ett bra antal deltagare för syftet, 

med undantag för artikeln med mixad metod (37) då de endast hade 7 deltagare, 

samtidigt som de lade till en kvantitativ metod som ska kunna generaliseras. Två av 

artiklarna hade ett större antal deltagare (34,42) vilket ökar trovärdigheten och är bra om 

forskarna klarar av att hantera den mängden intervjuer och sammanställa det på ett 

objektivt sätt (27). 

 Majoriteten av artiklarna involverade både kvinnor och män, vilket var en styrka och 

ökade chansen att få en rikare och mer nyanserad information. Samtidigt är det ändå fler 

kvinnor än män i artiklarna vilket speglar verkligheten då dubbelt så många kvinnor 

som män drabbas av sjukdomen (32-34,38-42).  

 Att deltagarna hade en varierad ålder och varierade erfarenheter av att leva med MS 

utifrån tiden sedan diagnos kan ge en bredare informationsbild. Nackdelen med att 

personer som endast haft diagnosen i 4 månader och där omkring, är att de har mindre 

erfarenhet av sjukdomen och inte kan bidra med lika mycket som en som haft 

sjukdomen i 40 år (27). För de artiklar som hade ett bortfall (35,39,42) av deltagare så 

var procenten inte högre än 31, visserligen är det många i relation till grundantalet men 

samtidigt så hade studierna fortfarande ett deltagare antal över 5-8 som enligt Polit et al. 

är ett tillräckligt antal deltagare i kvalitativa studier (27) 

 

4.3. Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie då de ville samla ihop befintlig forskning 

inom området för att få en överblick över vad som är gjort och vad som kan göras i 

framtiden. En litteraturstudie kunde svara på syftet som valdes vilket en kvalitativ 

intervjustudie också skulle ha kunnat göra. 

 För att få fram artiklar till föreliggande litteraturstudie användes databasen Cinahl 

och manuella sökningar. Cinahl valdes då den enligt Polit et al. (27) är etablerad inom 

omvårdnadsforskningen. Manuella sökningar gjordes då de kan komplettera 
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databassökningarna och därmed leda till fler relevanta artiklar, vilket är en styrka (28) I 

efterhand kunde det ses som en svaghet att endast använda en databas, vilket begränsade 

urvalet med stor risk att relevanta artiklar missades. Ett alternativ hade varit att utöka 

sökningarna med hjälp av databasen Medline eller PubMed som också är relevanta 

databaser inom omvårdnadsforskningen, vilket författarna valde att inte göra (27).  

 För att få fram sökresultat som passade syftet användes både fritextsökningar och 

sökningar via Cinahl headings. Fritextsökningar är bra då det inkluderar alla artiklar 

som innehåller det sökta ordet vilket ökar antalet träffar och chansen att hitta relevanta 

artiklar. Samtidigt kan det vara en svaghet då att det kan leda till ett ohanterbart antal 

träffar (28). Genom att använda Cinahl headings ökade chansen att finna relevanta 

artiklar, då sökorden är etablerade och är kopplade till alla artiklar som handlar om det 

valda ämnet (27,28). Att använda booleska termen AND och trunkering (*) var en 

styrka då sökningarna riktades in mer mot syftet, begränsades till mer relevanta träffar 

och ledde till att sökordets ändelse inte påverkade sökresultatet (28).  

 Användningen av inklusionskriterier, exklusionskriterier och begränsningar vid 

artikelsökningarna begränsade sökningen till författarnas önskningar. Begräsningar som 

endast engelsk text och fulltext kunde ses som en svaghet då flera relevanta artiklar 

försvann ur sökningen. Författarna valde att inte betala för några artiklar, vilket också 

var en svaghet i studien då relevanta artiklar exkluderades. Vidare valdes en 

tidsbegränsning på 8 år, 2008-2015, vilket ledde till att endast aktuell forskning 

inkluderades i studien vilket kunde ses som en styrka (27).  

 Författarna var nöjda med de 11 artiklar som inkluderades i föreliggande 

litteraturstudie då de ansåg att de inkluderade artiklarna gav tillräcklig information. För 

att öka antalet artiklar hade tidsramen kunnat ökas till 10 år eller fler databaser använts, 

vilket inte ansågs vara nödvändigt. De inkluderade artiklarna var i stort sett endast 

kvalitativa, vilket var en styrka för att finna djup och noggrann information, svagheten 

var att informationen inte går att generalisera (27).  

 För att få bredare information och för att få ihop tillräckligt många artiklar valde 

författarna att inkludera artiklar från hela värden, svagheten med det var att föreliggande 

litteraturstudie inte skapar en klarhet för hur upplevelserna såg ut på en specifik plats.  

 Artiklarnas resultatdel lästes igenom flera gånger av båda författarna enskilt, sedan 

tillsammans viket ökade möjligheten till en objektiv sammanställning. Det är dock svårt 

för en litteraturstudie att vara helt objektiv (27). Ingen av författarna hade engelska som 
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modersmål vilket ökade risken för misstolkning vid översättningen. För att minska 

misstolkningar valde författarna att den en översatte hela texten med hjälp av ordböcker 

och den andra granskade översättningen utifrån originalet (27).  

 

4.4. Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

För att sjuksköterskan ska kunna förmedla hopp och ge stöd är det viktigt att hen har en 

god förståelse för sjukdomen och sjukdomens påverkan på individen (17). 

Sjuksköterskan kan stötta och informera personerna redan innan diagnosen sätts för att 

sedan finnas med som stöd längs vägen. Hen kan hjälpa personen att finna sina resurser 

och förmåga till egenvård samt informera och stödja både personen och dennes 

närstående med hjälp av informationen i föreliggande litteraturstudie (20,48). Resultatet 

ger en bra grund för hur sjuksköterskor ska tänka kring mötet och i omvårdnaden av 

personer med MS. Dock inte tillräckligt för att kunna generalisera upplevelserna, vilket 

kan vara svårt eller omöjligt att göra oavsett mängden information. För att få en bredare 

kunskap om personernas upplevelser behövs det mer forskning med syftet att ta reda på 

hur personer med MS upplever symtom och omvårdnadsbehov i det vardagliga livet. 

Sådan forskning skulle kunna vara kvantitativa enkätstudier, med ett stort antal 

deltagare från ett och samma land, där enkäterna utformas för att samla djupare 

information. Det framgick att omgivningen hade en bristande förståelse för hur det är att 

leva med MS. Genom att utföra en bred studie som är tillgänglig för allmänheten och 

till alla inom den svenska vården kan kunskapen och förståelsen öka. Det är av stor vikt 

att sjuksköterskor och annan vårdpersonal har en god förståelse för alla personer de 

möter på inom sitt yrke, för att kunna erbjuda den bästa vården. MS sjukdomen är inget 

undantag och därför behövs det mer forskning som kan skapa en god kunskapsgrund.   

 

4.5. Slutsats 

MS är en sjukdom vars symtom och omvårdnadsbehov påverkar personens vardagliga 

liv på många sätt, framförallt förmågan att leva som tidigare och personens känsla av 

autonomi. Att göra de aktiviteter som önskades var svårt och personerna blev tvungna 

att prioritera det som var viktigast för dem. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har 

god kunskap om hur personerna med MS upplever symtom och omvårdnadsbehov i det 

vardagliga livet. 
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stor betydelse på de ärvda rollerna. Det kostade väldigt 
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Preston, J., et.al 

(2014) 

 

 

 

påverkar det dagliga livet 

hos personer, inom ramen 

för hur kronisk sjukdom 

upplevs av personer med 

multipel skleros.  

mycket för självidentiteten när deltagarna drog sig tillbaks 

från givna roller eller när de trodde sig falla ifrån 

existerande roller. Detta ledde till att deltagarna förlorade 

självkänslan och värdigheten.  

 

(33) 

 

Pretorius, C., & 

Joubert, N 

(2014)  

 

Syftet med studien var att 

undersöka de personliga 

erfarenheterna 

hos personer med MS i 

sydafrikanskt 

sammanhang. Fokus för 

studien var på 

utmaningar som personer 

med MS har och 

resurserna som hjälper 

dem att klara av det 

försvagande neurologiska 

tillståndet 

 

Svårigheter som personerna upplevde var: processen att bli 

diagnostiserad, det dagliga livet, en osynlig sjukdom och 

medicinska system.  

 

Resurser som hjälpte personerna var: socialt stöd, 

rörlighetshjälp, religion, kunskap.  

 

(35) 

 

Smith, C., et.al 

(2011)  

 

  

Att beskriva hur personer 

med MS upplever MS 

relaterad uttalad trötthet 

när de medverkar i 

samhällsbaserad träning, 

för att ta reda på hur 

uttalad trötthet påverkar 

deras deltagande.  

 

MS relaterad uttalad trötthet påverkade valet av 

träningsaktivitet hos deltagarna. Upplevelsen av kontroll 

över tröttheten påverkades av 7 olika faktorer: hälsofilosofi, 

relaterat mål, tron att trötthetskontroll var möjlig, att känna 

sig säker och stöttad, förmåga att hantera gränser, vara nöjd 

med det de får och en positiv definition av sig själv.   

 

(34) 

 

Wenneberg, S., 

& Isaksson, A-

K (2014)  

 

Att utforska den subjektiva 

upplevelsen av livskvalitet 

hos patienter med multipel 

skleros, med fokus på 

möjliga positiva aspekter 

av att vara tvungen att 

acceptera sjukdomen.  

 

Att strida i en dömd strid men att också gradvis övervinna 

sig själv var det underliggande temat från 4 kategorier.  

Personer med MS var tvingade att omvärdera sitt liv 

samtidigt som de levde med sjukdomen vilket ledde till hårt 

förtjänad kunskap som blev basen för att fortsättningsvis 

kunna hantera sin sjukdom.  

 


