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Sammanfattning 

Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk autoimmun sjukdom som påverkar det 

centrala nervsystemet. I Sverige diagnostiseras cirka 1000 personer per år med MS och 

antalet personer som lever med sjukdomen uppges vara mellan 17 500 - 18 500. Att 

leva med MS kan innebära fysiska, psykiska och sociala begränsningar. Sjuksköterskan 

har det största omvårdnadsansvaret och det bör baseras på patientens grundläggande 

behov. 

Syfte: Att beskriva hur personer med multipel skleros upplever sin livssituation och 

livskvalité, samt att beskriva undersökningsgruppen i artiklarna. 

Metod: Litteraturstudien bygger på tolv vetenskapliga artiklar. Sökningarna gjordes via 

Cinahl och PubMed. Resultatet sammanställdes under en huvudrubrik och tre 

underrubriker. 

Huvudresultat: Resultatet visade att stöd från familj och omgivning var av betydelse. 

Både fysiska och psykiska symtom kan ge betydande sociala begränsningar och 

försämrad trygghet. Arbete och sysselsättning var viktigt men familj och socialt stöd var 

mer avgörande för livssituation och livskvalité. Sjukdomen medförde både en positiv 

och negativ syn på livssituationen. Samtal med sjuksköterskor och läkare gav ett gott 

stöd. 

Slutsats: Resultatet visade att MS hade en stor inverkan på livssituationen och 

livskvalitén. Fysiska och psykiska symtom till följd av MS kan ge betydande sociala 

begränsningar. Stöd från familj och omgivning var av stor betydelse. Att ha någon form 

av sysselsättning kan bidra till en ökad livskvalité. Fortsatt forskning om sjukdomen och 

hur den påverkar personernas livssituation och livskvalité anses vara av betydelse.  
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Abstract 

Background: Multiple sclerosis (MS) is a chronic autoimmune disease affecting the 

central nervous system. In Sweden, approximately 1,000 people are diagnosed with MS, 

and the number of people living with the disease is reported to be between 17 500 - 18 

500. Living with MS can mean physical, mental and social limits. The nurse has the 

greatest nursing responsibility and it should be based on the patient's basic needs. 

Aim: To describe how people with multiple sclerosis experience their life situation and 

quality of life, as well as describe the study group in the articles. 

Methods: The literature study is based on twelve scientific articles. The searches were 

made through Cinahl and PubMed. The result was compiled under one headline and 

three subheadings. 

Main result: The results showed that support from family and social environment was 

important. Both physical and mental symptoms can give significant social limitations 

and impairment of safety. Work and employment were important, but family and social 

support were more crucial for life and quality of life. The disease led both a positive and 

negative view of the life situation. Conversation with nurses and doctors gave good 

support. 

Conclusion: The results showed that MS had a major impact on the life situation and 

quality of life. Physical and mental symptoms as a result of MS can give significant 

social limitations. Support from family and social environment were important. Having 

some sort of employment can contribute to an increased quality of life. Continued 

research on the disease and how it affects the people's life and quality of life is 

considered important. 
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1. Introduktion 

1.1 Multipel skleros 

I Sverige diagnostiseras cirka 1000 personer per år med Multipel skleros (MS) och 

antalet som lever med sjukdomen uppges vara mellan 17 500 - 18 500 personer 

(Socialstyrelsen 2016). Sjukdomen är dubbelt så vanligt hos kvinnor än hos män och de 

som insjuknar är unga vuxna eller i medelåldern. Orsaken till MS är okänd men en 

ärftlig faktor har betydelse samt ett utlösande agens som påverkar immunförsvaret, till 

exempel en infektion (Ericson & Ericson 2012, s. 302 - 310). MS är en kronisk, 

autoimmun sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet (CNS). Immunförsvaret 

angriper kroppens egna vävnader och en inflammationsprocess startar i myelinet. 

Myelinet fungerar som isolering runt nervcellens nervtråd och isoleringen bidrar till en 

ökad impulshastighet. Myelinet bryts ner vilket gör att nervimpulserna inte kan ledas 

fram som de ska. Myelinet kan reparera sig själv till en viss del om inte skadan blir för 

stor, ju fler skov desto mer bestående skador på myelinet. Upprepade myelinskador kan 

ge bestående funktionsnedsättningar då nervcellen dör. MS kan delas upp i primär 

skovvis MS, sekundär progressiv MS, primär progressiv MS och progressive relapsing 

MS. Primär skovvis MS har ett karaktäristiskt skovvis förlopp som är den vanligaste 

formen, 85% av fallen. Sekundär progressiv MS kan uppstå efter flera år av skov. Då 

sjukdomen kan övergå till ett kontinuerligt fortskridande skede där symtomen tilltar och 

flera funktionsnedsättningar utvecklas. Primär progressiv MS uppstår i cirka 15 % av 

fallen och är en kontinuerlig fortskriden form utan förbättringsperioder där symtom och 

funktionsnedsättningar är ständigt pågående. Progressive relapsing MS är en form utan 

svensk översättning som är en progressiv form med förekomst av skov (Espeset, 

Mastad, Rafaelsen-Johansen & Almås 2011).   

 

Vart i centrala nervsystemet inflammationen är lokaliserad påverkar vilka symtom som 

uppstår. Exempel på vanliga symtom är spasticitet, motoriska svårigheter, synproblem, 

eliminations- och sexualproblem och trötthet (Espeset et al. 2011). Topcu, Buchanan, 

Aubeeluck och Garip (2016) beskriver symtom som förekommer hos personer med MS 

och hur det bidrar till livsstilsförändringar. Begränsad rörlighet och muskelsvaghet, 

försämrat minne samt psykologiska symtom i form av trötthet och humörsvängningar är 

vanliga symtom. Familj och sociala kretsen kan bli påverkad då begränsningar i 

vardagen förekommer. MS påverkar inte enbart personen som insjuknar utan även 

familj och anhöriga (Topcu et al. 2016). Enligt Boström och Nilsagårds (2016) studie är 
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det vanligt att fokus enbart läggs på personen med MS istället för hela familjens behov. 

MS involverade alla familjemedlemmar på olika plan och behovet av stöd från 

vårdpersonal var stort. 

 

Behandlingen av MS går ut på att hämma inflammationen i CNS genom steroid- och 

cytokinbehandling, immunsänkande behandling samt eventuellt 

stamcellstransplantation. I övrigt kan symptomgivande behandling ges med 

spasmolytika mot muskelspasm och muskelryckningar, antiepileptika mot neurogena 

smärtor och antikolinergika mot blåsrubbningar (Ericson & Ericson 2012). 

 

1.2 Sjuksköterskans roll 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) framgår det att den legitimerade sjuksköterskan själv 

ansvarar för kliniska beslut som ger människor möjligheter att förändra och förbättra sin 

hälsa, samt för att uppnå välbefinnande och livskvalité i möjligaste mån fram till döden. 

Sjuksköterskan har det största omvårdnadsansvaret vilket innebär att sjuksköterskan 

själv, i team och tillsammans med patienten och dennes anhöriga ansvarar för planering, 

utförande och utvärdering av omvårdnad. Den omvårdnad sjuksköterskan ansvarar för 

är baserad på patientens grundläggande behov där psykosocialt, fysiskt, andligt och 

kulturellt behov inkluderas. 

 

Enligt Strickland och Baguley (2015) har sjuksköterskor som arbetar på kommunen 

med patienter som behöver vård i hemmet särskilda strategier för att på bästa sätt kunna 

vårda och stödja dessa patienter. Många av dessa patienter är kroniskt sjuka till exempel 

personer med MS. Några av de strategier som sjuksköterskorna arbetar efter är 

bedömning, patientcentrerad vård, förutsättning av vårdbehov och teamarbete. Alla 

dessa delar ingår i sjuksköterskans roll i arbetet med personer med MS. 

Sjuksköterskorna på kommunen jobbar i team där bland annat legitimerade 

sjuksköterskor och MS-specialiserade sjuksköterskor arbetar där de kan ta hjälp av 

varandra. 

 

I Methley, Campbell, Cheraghi-Sohi och Chew-Graham (2017) studie beskriver 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal de höga nivåerna av depression de såg hos 

patienterna med MS. Vårdpersonalen varierade i självförtroende och hade svårt att stötta 
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dessa patienter. De ansåg att behoven för MS patienterna var mer än fysiska behov och 

de kände att de inte alltid hade tid eller kunskap att bemöta dessa behov (Methley et al. 

2017). All vårdpersonal beskrev att MS patienter behöver ha en personcentrerad vård 

där de inblandade känner och/eller känner till patienten. Med hjälp av kunskap om 

patienten blir det lättare att göra bedömningar både gällande fysiskt och psykiskt. 

(Methley et al. 2017; Methley, Chew-Graham, Cheraghi-Sohi & Campbell 2017). All 

vårdpersonal framhävde brist på utbildning i MS patienters psykiska behov. De kände 

att de lämnade patienterna utan stöd ibland när varken kunskap eller tid räckte till 

(Methley, Campbell et al. 2017). Vid funktionsnedsättning och progression av symptom 

behövdes ett holistiskt synsätt för att kunna utvärdera de behov som uppstår hos 

patienterna. Som verktyg för att stärka vården lyfte vårdpersonalen fram kontinuitet, 

tillgänglighet och patientcentrering (Methley, Chew-Graham, Cheraghi-Sohi & 

Campbell 2017). 

 

1.3 Omvårdnadsteori 

Aron Antonovsky såg på livet ur ett salutogent perspektiv. Antonovskys 

omvårdnadsteori har sin utgångspunkt i känslan av sammanhang, KASAM. Begreppet 

innehåller tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tillsammans 

medverkar till en helhet av känslan av sammanhang. Begriplighet innebär hur en individ 

förstår, bedömer och förklarar olika händelser. Hanterbarhet innebär individens förmåga 

att hantera olika händelser och vilka resurser som finns för att hantera dessa. 

Meningsfullhet anses som den viktigaste av begreppen. Meningsfullhet speglar 

individens sätt att känna delaktighet, motivation, känsla av att kunna påverka 

situationen och se en mening med det hela. Genom hög KASAM kan det att bli lättare 

för individen att acklimatisera sig till nya svåra situationer (Antonovsky 2005).  

 

1.4 Livskvalité 

Livskvalité är något som upplevs olika av individer med samma medicinska 

utgångspunkt, det är ett rörligt tillstånd som förändras genom livet. Där spelar 

individuella faktorer in och vilken grad av KASAM individen anser sig ha (Langius-

Eklöv & Sundberg 2015, s. 53 - 72). Willman (2009) beskriver livskvalité som ett sätt 

att särskilja mellan det objektiva begreppet goda levnadsvillkor och det subjektiva 

begreppet livskvalité. Om en person saknar mening i sitt liv har hälsa ingen betydelse, 

vilket gör att begreppet livskvalité har en överordnad vikt jämfört med begreppet hälsa. 
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Livskvalité är ett begrepp med olika definitioner. Enligt Världshälsoorganisationen 

(WHO) definieras livskvalité utifrån holistiskt synsätt med utgångspunkt i individens 

uppfattning om sin situation i livet, med den kultur och det värde som omger individen. 

I begreppet ingår hur denne förhåller sig till sina mål, förväntningar, intressen och 

normer. Det är ett begrepp som också påverkas av individens fysiska och psykiska 

tillstånd, även graden av självständighet, livstro och sociala relationer har betydelse 

(WHO 1997). 

 

1.5 Livssituation 

Balansen och relationen mellan aktivitet, delaktighet och upplevelsen av att som individ 

finnas i ett sammanhang är en beskrivning av individens livssituation (Socialstyrelsen 

2016). En individs utförande av en uppgift eller handling beskrivs som aktivitet. 

Delaktighet beskrivs som en individs deltagande i en livssituation men kan även 

beskrivas som upplevelsen av att befinna sig i ett sammanhang vilket då resulterar i att 

delaktighet i stort handlar om individens individuella upplevelse (Socialstyrelsen 2013). 

 

1.6 Problemformulering 

MS är en kronisk, autoimmun sjukdom som drabbar personer både fysiskt och psykiskt. 

Cirka 1000 personer insjuknar varje år och personer som lever med diagnosen MS i 

Sverige beräknas ligga någonstans mellan 17500-18500. MS kan påverka familj, 

närstående och den sociala kretsen då vardagen kan blir begränsad. Sjuksköterskor 

betonade vikten av en patientcentrerad vård och teamarbete. De såg även höga nivåer av 

depression hos patienter med MS och de ansåg själva att de saknade resurser för att 

hantera och stötta dessa. Behoven var både psykiska och fysiska där hela personen och 

dennes situation ingår. Sjuksköterskan har det största omvårdnadsansvaret vilket 

baseras på patientens grundläggande behov där psykiskt, fysiskt och socialt ingår. 

Sjuksköterskans roll är att stötta, informera och utbilda patienterna, det är därmed till 

hjälp för en sjuksköterska att förstå hur en individs hela livssituation spelar in. 

Det finns forskning sedan tidigare om hur personer med MS upplever sin livskvalité och 

livssituation men det är bra att göra en sammanställning av aktuell forskning inom 

området. Med denna studie avser författarna att sammanställa hur personer med MS 

upplever sin livssituation och livskvalité samt vilka faktorer som bidrar för att få en god 

kunskap och insikt inför framtida möten med dessa personer. 
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1.7 Syfte 

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

sin livssituation och livskvalité samt att beskriva undersökningsgruppen i artiklarna. 

 

1.8 Frågeställningar 

- Hur upplever personer med multipel skleros sin livssituation och livskvalité? 

- Hur ser undersökningsgruppen ut i de granskade artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Denna studie är en beskrivande litteraturstudie, resultatet bygger på studier som redan 

genomförts (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Sökstrategi 

De databaser som använts är Cinahl och PubMed, då de enligt Polit och Beck (2012) 

innehåller artiklar som är omvårdnadsinriktad vilket arbetet grundar sig i.  

Sökningarna i Cinahl var begränsade till peer reviewed, full text och inte äldre än 5 år. 

Begränsningen peer reviewed användes för att säkerställa kvaliteten då de är granskade 

av oberoende forskare. Begränsningen full text användes för att alla artiklar som söktes 

skulle kunna läsas i sin helhet. Begränsningen 5 år användes för att få fram den senaste 

forskningen. Sökningarna i PubMed var begränsade till full text och inte äldre än 5 år. 

Begränsningen peer reviewed finns inte i PubMed därför gjordes begränsningen full text 

istället. Sökord som använts är “Multiple sclerosis”. De följande sökorden “quality of 

life” och “life experience” har använts tillsammans med booleanska söktermen “AND”. 

Sökorden söktes som Cinahl Headings i cinahl och MESCH-termer i PubMed. 

Fritextsökning gjordes med sökorden: life experience i PubMed (Polit & Beck 2012). 

 

Tabell 1. Översikt Litteratursökning  

Databas Begränsningar 

(limits) 

Sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Valda artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Cinahl 5 år, Peer reviewed, 

Linked full text 

2017-09-06 

”Multiple Sclerosis” (Cinahl Headings) 

AND “Quality of life” (Cinahl Headings) 

148 7 
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Cinahl 5 år, Peer reviewed, 

Linked full text 

2017-09-06 

“Multiple Sclerosis” (Cinahl headings) 

AND “Life Experience” (Cinahl 

headings) 

44 1 

Cinahl 5 år, Peer reviewed, 

Linked full text, 

2017-09-06 

“Multiple Sclerosis” (Fritext) AND 

“Quality of life” (Fritext) 

236 1 

PubMed 5 år, full text, 2017-

09-06 

”Multiple Sclerosis” (Mesh) AND 

quality of life” (Mesh) AND ”Life 

experience” (Fritext) 

137 2 

PubMed 5 år, full text, 2017-

09-06 

“Multiple Sclerosis” (Mesh) AND “life 

experience” (Fritext) 

62 1 

Totalt   627 12 

 

2.3 Urvalskriterier 

Endast empiriska vetenskapliga artiklar har använts samt att artiklarna var relevanta för 

studiens syfte. 

Inklusionskriterier: Artiklarna var empiriska studier, samt svarade på syfte och 

frågeställningar.   

Exklusionskriterier: Artiklarna exkluderades om de inte var utifrån ett patientperspektiv 

till exempel fokuserade på anhöriga och vårdpersonals upplevelser. Vidare exkluderades 

artiklar som var litteraturstudier eller artiklar på annat språk än svenska och engelska.   

 

2.4 Urvalsprocess 

Urvalsbegränsningar beskrivs i tabell 1.  Totalt antal träffar med sökord, begränsningar 

och sökordskombinationer var 627 träffar. Artiklarnas titel granskades först för att se 

om de var relevanta för syfte och frågeställningar. 450 artiklar uteslöts då de inte 

svarade på studiens syfte och frågeställningar. Därefter granskades artiklarnas abstrakt 

där 177 abstrakt lästes. 124 artiklar valdes bort då de inte var utifrån ett 

patientperspektiv, inte gick att öppna i fulltext, var på ett annat språk än svenska och 

engelska och inte svarade på syfte och frågeställningar. Utifrån abstrakt jämfördes 

inklusionskriterierna och därefter granskades resultatdelen i de resterande 53 artiklarna 

för att se om de svarade på syftet och uppfyllde inklusionskriterierna. 41 artiklar 

exkluderades då de inte svarade på syfte och frågeställningar. Kvar blev 12 möjliga 

artiklar. 
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Figur 1. Flödesschema 

 

2.5 Dataanalys 

För att besvara frågeställning 1 hämtades de tolv artiklarna hem, sex artiklar med 

kvalitativ ansats och sex artiklar med kvantitativ ansats. Artiklarna skrevs ut och lästes i 

sin helhet då det enligt Polit och Beck (2012) är lättare att granska artiklar i utskrivet 

format. Artiklarna lästes igenom enskilt och sammanfattades kort för att få en överblick 

om vad de handlade om. Sedan diskuterades artiklarnas fynd gemensamt för att jämföra 

bådas tolkningar. De valda artiklarna sammanställdes i en tabell, se Tabell 4. 

Sammanfattning av artiklarnas resultat och syfte. För att se skillnader och likheter i 

artiklarna användes färgkodning. Detta skapade en överblick för att sedan kunna dela in 

resultaten i kategorier. Enligt Polit och Beck (2012) är kodning av insamlad data ett 

värdefullt verktyg vid analysering av data. Utifrån färgkodningen delades artiklarna in i 

en huvudrubrik: Personer med MS upplevelse av livssituation och livskvalité. Därefter 

delades studieresultaten in i ytterligare tre underkategorier: Arbete och sysselsättning, 

Antal lästa titlar 627 

Antal lästa abstrakt 177 

Antal lästa artiklar i fulltext 

53 

124 abstrakt 

motsvarar ej syfte 

och frågeställningar 

41 artiklar exkluderas 

då de ej svarar på 

syfte och 

frågeställningar  

 

Antal valda artiklar 12 

450 motsvarar ej 

syfte och 

frågeställningar  



 

8 

 

Stöd från omgivning och hantering av sjukdom, Fysiska och psykiska symtom. 

Artiklarna lästes upprepade gånger för att säkerställa att det presenterade resultatet kom 

in under rätt kategori.  

Frågeställning 2 besvarades genom att granska och sammanställa artiklarnas metoddel i 

tabell 2, för att se vilken undersökningsgrupp som har ingått. Där antal deltagare, 

bortfall, form av MS, kön och ålder ingick (Polit & Beck 2012).  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Då detta är en litteraturstudie behövs inget etiskt tillstånd från någon etisk kommitté. 

Artiklarna som använts har granskats med ett objektivt och neutralt förhållningssätt och 

författarna har inte falsifierat eller plagierat innehållet. Vilket innebär att artiklarna har 

genomgåtts noggrant för att minimera risken att delar av resultatet ska ha fallit bort eller 

vinklats (Polit & Beck 2012).  

 

3. Resultat  

Resultatet bygger på 12 vetenskapliga artiklar och presenteras i löpande text. 

Frågeställning 1 besvaras med första huvudrubriken och tre underrubriker. 

Frågeställning 2 besvaras med andra huvudrubriken och fem underrubriker, se figur 2. 

 

 

 

 

´ 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Resultatpresentation 
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3.1 Personer med multipel skleros upplevelse av livskvalité och livssituation 

3.1.1 Arbete och sysselsättning  

Att arbeta och ha någon form av sysselsättning utgjorde en central del för livskvalitén 

hos personer med MS. De med någon form av sysselsättning/arbete skattade högre 

livskvalité än de som var arbetslösa, nästan en tredjedel så hög. Däremot fanns det 

ingen större skillnad mellan de personer som arbetade deltid eller heltid (Pack, Szirony, 

Kushner & Bellaw 2013). Arbetskapaciteten förändrades över tiden hos personerna med 

MS och ansågs ha en bidragande roll till livskvalitén. I samband med sjukdomens 

utveckling förändrades synen på möjligheten till att kunna arbeta och blev mindre 

avgörande för livskvalitén då familj och socialt stöd ansågs vara viktigare (Mattarozzi, 

Casini, Baldin, Lugaresi, Milani, Pietrolongo, Gajofatto, Leone, Riise, Vignatelli & 

D’Alessandro 2016). Funktionella begränsningar och kognitiva symtom i samband med 

MS hade en negativ inverkan på dessa personers livssituation och arbetsförmåga. 

Arbetsanpassning bidrog till ökade möjligheter för dessa personer att kunna fortsätta 

arbeta. De vanligaste anpassningarna personerna sökte om var ändringar i 

arbetsschemat, arbete i hemmet på deltid, ändrade arbetsuppgifter samt ändringar på 

arbetsplatsen (Leslie, Kinyanjui, Bishop, Rumrill & Roessler 2015). De personer som 

använde sig av hjälpmedel i arbetet hade fler symtom från sjukdomen. Personer med 

progressiva former av MS och kognitiva försämringar använde sig av mer 

arbetshjälpmedel jämfört med personer med skovvis fortlöpande MS. Tillgång till 

hjälpmedel och anpassad arbetsplats ökade med högre invaliditetsnivå (Leslie et al. 

2015; Ponzio, Tacchino, Zaratin, Vaccaro & Battaglia 2015).  De personer som använde 

sig av arbetshjälpmedel upplevde sig ha en sämre livskvalité jämfört med de som inte 

hade några arbetshjälpmedel. De som använde sig av arbetshjälpmedel var mindre 

optimistiska om framtiden och hade en högre sannolikhet att sluta arbeta inom 2-5 år 

(Leslie et al. 2015). 

 

3.1.2 Stöd från omgivning och hantering av sjukdom 

Stöd från familj och vänner var av stor betydelse. Att lära sig att acceptera och anpassa 

sig efter en diagnos som vänder livet upp och ner var svårt (Gafari, Fallahi-Khoshknab 

& Mohammadi 2015; Mattarozzi, Casini, Baldin, Lugaresi, Milani, Pietrolongo, 

Gajofatto, Leone, Riise, Vignatelli & D’Alessandro 2016). Att lära sig att hantera sin 

sjukdom kan vara en svår kamp som kan medföra både positiva och negativa delar. 

Rädsla för att bli dömd och sedd som endast en person med funktionsnedsättning var 
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något flera personer oroade sig för. Trots vetskap om att MS är en kronisk sjukdom som 

medför funktionsnedsättning och begränsningar i vardagen höll personerna sitt hopp 

uppe mot en ljusare framtid (Ghafari et al. 2015; Wennberg & Isaksson 2014). 

Personerna i Wennberg och Isakssons (2014) studie försökte se något positivt med sin 

sjukdom och uppskattade livet och vad deras kropp fortfarande kunde utöva. De fick en 

ny syn på livet. I och med deras sjukdom var de tvungna att ta dagarna i ett lägre tempo 

och stressa ner vilket medförde att de kunde njuta mer av vardagen och uppskatta de 

små delarna i livet. De upplevde även att de fick en större förståelse för andra 

människor som är sjuka i och med sin egen sjukdom. Genom att gå igenom något svårt 

själv ökade deras förståelse för andra människor i liknande situationer. De lärde känna 

nya människor genom deras sjukdom. De fick kontakt med andra personer med MS 

genom MS-organisationer och rehabilitering. De kom även närmare sin familj och 

vänner då fokus på jobb och karriär lades ner (Wennberg & Isaksson 2014).  

 

I Ghafari et al:s (2015) studie upplevde flera personer att deras tro på gud stärkte deras 

resa genom sjukdomen. Förutom familj och vänner upplevde många att de fick stöd 

genom att prata om deras känslor och funderingar med sjuksköterskor och läkare. Till 

skillnad från Wennberg och Isakssons (2014) studie upplevde många personer i denna 

studie en frustration över sin sjukdom. För att lugna sig själva blev de frustrerade och 

grät. Några lade skuld på sig själva för att de är sjuk och kände ilska mot sig själva 

medan andra kände ilska mot andra. Genom erfarenhet om vad som gjorde sjukdomen 

värre lärde sig många att ändra sina levnadsvanor för att undvika fysiska symtom. 

Värme, utmattning och en viss mat kunde leda till fysiska symtom. Några personer 

upplevde att träning var avslappnande, exempelvis simning och yoga (Ghafari et al. 

2015). Flera personer upplevde att de saknade psykologiskt stöd från hälso- och 

sjukvården. De uttryckte att stöd var viktigt för att kunna acceptera sjukdomen och de 

begränsningar och svårigheter som följer. Vad som också noterades vara av vikt för att 

ta sig igenom sjukdomen och det vardagliga livet var tillgång till rehabilitering, 

hjälpmedel, assistenter och en anpassad arbetsplats. Behoven ökade med högre 

invaliditets nivå (Ponzio, Tacchino, Zaratin, Vaccaro & Battaglia 2015). I Mattarozzi et 

al:s (2016) studie beskrev personerna att de viktigaste faktorerna som påverkade deras 

livskvalité från att ha fått diagnosen till 1-4 år efter diagnosen var familj, arbete, 

ekonomi, fritidsintresse, hälsa, relationer med vänner och arbetskapacitet. Hälsa och 

arbetskapacitet varierade över tiden. Personerna upplevde att deras hälsa var som 
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svårast i samband med att de fick diagnosen och att de var som mest nöjd med sin hälsa 

efter att de fått sin diagnos. 

 

Strober (2017) har studerat om personlighet har ett samband med upplevelse av 

livskvalité. Samt om typ D personlighet, det vill säga en bedrövad och bekymrad 

personlighet förekommer hos personer med MS och hur de påverkar hälsa, välmående 

och livskvalité. Trettiosju utav tvåhundratrettio personer i studien klassificerades som 

typ D personlighet. De hade sämre socialt och familjärt stöd, sämre uppfattning om sin 

egen förmåga i hantering av deras sjukdom, och en lägre tillgivenhet till deras 

mediciner. Personer med typ D personlighet visade sig använda mer negativa och 

maladaptiva strategier som mental urkoppling för att hantera sin sjukdom. De var även 

mer deprimerade och upplevde svåra tillstånd av ångest. 

 

3.1.3 Fysiska och psykiska symtom 

För personer som diagnostiserats med MS kan spasticitet vara ett av symtomen. Bara 

själva ordet spasticitet väckte känslor hos några av deltagarna i en studie av Morley, 

Tod, Cramp och Mawson (2013). Spasticitet påverkade i olika grad hur de levde sina liv 

och varierade mellan deltagarna. Fysiska, psykiska och sociala konsekvenser av 

spasticitet kunde kopplas till varandra och visade sig påverka livskvalitén. Exempel på 

detta var när de hade svårigheter att gå i trappor, att klä på sig, att skriva, vid 

toalettbesök samt när de ramlade vilket ledde till känslor av sårbarhet och förlägenhet 

och begränsade dem från att vilja gå ut. Förlusten av självständighet och kontroll gav 

upphov till besvikelse, vanmakt och ilska. De sociala konsekvenserna detta fick 

varierade mellan deltagarna. För två av deltagarna tycktes spasticitet inte påverka så 

mycket, vilket kunde relateras till ett gott socialt stöd. De övriga deltagarna tyckte att 

spasticitet påverkade deras relationer med familj, vänner och kollegor. 

Oförutsägbarheten i sjukdomen och förluster av olika slag som kontroll, sysselsättning, 

sin roll i familjen, självbilden och självkänslan påverkade personerna. Förändringar av 

långsiktiga planer och rädslor för framtiden relaterade till spasticitet framhävdes av 

dessa studiedeltagare. Fysiska symtom av spasticitet resulterade i fysiska, psykiska och 

sociala konsekvenser för majoriteten av deltagarna (Morley, Tod, Cramp & Mawson 

2013). 
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MS ledde till en mental press och stress hos de personer som drabbats. 

Funktionsnedsättning, trötthet och depression påverkade varandra och hade en inverkan 

på livskvalitén (Chen, Fan, Hu, Yang & Li 2012; Morley et al. 2013). Fatigue (trötthet) 

var det vanligaste symtomet och upplevdes vara det mest svårhanterliga. Det påverkade 

livskvalitén både fysiskt och psykiskt. Symptom på depression återfanns hos flera av 

deltagarna och det visade på ett samband mellan ju svårare depression, ju sämre 

livskvalité (Chen et al. 2012). Depression kunde även härledas till de sjukliga 

förändringarna som uppstår i CNS hos personer med MS (Chen et al. 2012; Fritz, Roy, 

Keller, Prince, Calabresi & Zackowski 2016) Sjukliga förändringar i hjärnan det vill 

säga nedbrytning av myelinet i CNS visade sig ha en betydande roll både fysiskt och 

psykiskt. Det påverkade upplevelsen av livskvalité, kognitiv funktion och smärta. De 

symtom personerna hade berodde på vart i hjärnan skadorna var lokaliserad. Stora 

sjukliga förändringar i hjärnan var signifikant associerad med en ökad upplevelse av 

smärta, sämre livskvalité och kognitiv funktion (Fritz, Roy, Keller, Prince, Calabresi & 

Zackowski 2016). 

 

Blåsdysfunktion (urinläckage, tömningsproblem och trängningar) medförde stor 

belastning på det dagliga livet och livskvalitén (Browne, Salmon & Kehoe 2015; 

Vitkova, Rosenberger, Krokacova, Szilasiova, Gdovinova, Grothoff & van Dijk 2014). 

Två grupper jämfördes där den ena gruppen hade haft MS diagnosen längre än den 

andra. Båda grupperna rapporterade ju svårare blåsdysfunktion ju sämre livskvalité 

(Vitkova et al. 2104). Med blåsdysfunktion uppstod svårigheter i det dagliga livet, som 

uppbrutna rutiner, dålig sömn, svårigheter att resa och ett påverkat sexliv. Livskvalitén 

reducerades med förlusten av kontroll, trygghet och vällust (Brown et al. 2015; Vitkova 

et al. 2014). I och med symtomens påverkan på sexlivet påverkades livskvalitén 

negativt, speciellt hos de personer som nyss fått diagnosen (Vitkova et al. 2104).  

 

Personerna med MS försökte att själva hantera sina symtom genom enskilda strategier 

utan upplevt stöd från vården. De saknade kunskap inom området men hade genom 

erfarenhet lärt känna sin kropp och därigenom utvecklat strategier för att handskas med 

problemen. De hade lärt sig vad som triggade igång blåsan exempelvis alkohol, träning, 

kaffe, vissa rörelser, samt stress och ångest. Vårdpersonal tog sällan upp och pratade om 

detta vanliga symtom, vilket resulterade i att personerna med MS inte nämnde sina 
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problem utan på grund av skamkänslor behöll detta för sig själva (Browne et al. 2015) 

 

3.2 Metodologisk aspekt  

Den metodologiska aspekten presenteras i Tabell 2 samt i löpande text. 

 

 Tabell 2. Översikt undersökningsgrupp  

Författare Antal 

deltagare 

Bortfall  Form av MS Kön  Ålder  

Browne, Salmon & Kehoe 19 - 9 RR, 7 SP, 2 PP, 

1- 

11 K, 8 M 37-64 

Chen, Fan, Hu, Yang & Li  100 - - 78 K, 22 M 39,1* 

Fritz, Roy, Keller, Prince, 

Calabresi & Zackowski 

58 7 29 RR, 29 U 37 K, 21 M 48,7*, 50,8** 

Gafari, Fallahi-Khoshknab & 

Mohammadi  

25 - - 18 K, 7 M 20-55 

Leslie, Kinyanjui, Bishop, 

Rumrill & Roessler 

746 - 81,4% RR, 5,4% 

SP, 2,7% PP, 

1,1% PR, 9,3% - 

603 K, 142 

M 1- 

48,9* 

Mattarozzi, Casini, Baldin, 

Lugaresi, Milani, Pietrolongo, 

Gajofatto, Leone, Riise, 

Vignatelli & D’Alessandro  

68 36 55 RR, 13 - 49 K, 19 M 33,4* 

Morley, Tod, Cramp & 

Mawson  

10 2 7 SP, 2 RR, 1 PP 7 K, 3 M 20-60 

Pack, Szirony, Kushner & 

Bellaw  

1310 - - 1035 K, 275 

M 

21-89 

Ponzio, Tacchino, Zaratin, 

Vaccaro & Battaglia  

1203 30 64,5% RR, 7,2% 

PR, 16,2% SP, 

12,1% PP 

825 K, 378 

M 

44,9* 

Strober  230 - 214 RR, 16 PP 199 K, 31 M 20-64 

Vitkova, Rosenberger, 

Krokavcova, Szilasiova, 

Gdovinova, Grotoff & van 

Dijk  

223 - - 150 K, 73 M 38,9* 

Wennberg & Isaksson  61 - 37 RR, 17 SP, 7 

PP 

39 K, 22 M 20-70 

Ordförklaring 

K= Kvinnor 

M= Män 

- = Framgår ej 

RR= Relapsing Remitting (Skovvis fortlöpande) 

SP= Secondary progressive (Sekundärprogressiv MS) 

PP= Primary progressive (Primärprogressiv MS) 
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PR= Progressive relapsing (Progressiv form med förekomst av skov) 

*= medelålder 

**= medelålder i kontrollgrupp 

U= Utan sjukdom  

 

Antal deltagare 

I de tolv utvalda artiklarna var det totalt 4053 personer med MS. Antalet deltagare 

sträckte sig från 12 personer till 1310 personer i de analyserade studierna. (Browne, et 

al., 2015; Chen, et al., 2012; Fritz, et al., 2016; Ghafari, et al., 2015; Leslie, et al., 2015; 

Mattarozzi, et al., 2016; Morley, et al., 2013; Pack, et al., 2014; Ponzio, et al., 2015; 

Strober., 2017; Vitkova, et al., 2014; Wennberg & Isaksson., 2014).  

 

Bortfall 

Endast fyra av de tolv valda artiklarna visade bortfall (Ponzio, et al,. 2015; Morley, et 

al., 2013; Mattarozzi, et al., 2016; Fritz, et al., 2016). 

 

Form av MS 

I åtta artiklar redovisades vilken form av MS personerna hade (Browne, et al., 

2015; Fritz, et al., 2016; Leslie, et al., 2015; Mattarozzi, et al., 2016; Morley, et al., 

2013; Ponzio, et al., 2015; Strober., 2017; Wennberg & Isaksson., 2014). I fyra artiklar 

redovisades det inte vilken form av MS personerna hade (Pack, et al., 2014; Ghafari, et 

al., 2015; Chen, et al., 2012; Vitkova, et al., 2014). Skovvis fortlöpande MS var den 

vanligaste formen av MS som redovisades i de åtta artiklarna.   

 

Kön  

Alla valda artiklar inkludera både män och kvinnor. Totalt 3051 kvinnor och 1001 män. 

(Browne, et al., 2015; Chen, et al., 2012; Fritz, et al., 2016; Ghafari, et al., 2015; Leslie, 

et al., 2015; Mattarozzi, et al., 2016; Morley, et al., 2013; Pack, et al., 2014; Ponzio, et 

al., 2015; Strober., 2017; Vitkova, et al., 2014; Wennberg & Isaksson., 2014). Endast en 

person valde att inte ange sitt kön (Leslie, et al., 2015).  

 

Ålder 

I de följande sex artiklarna redovisades medelåldern för deltagarna med MS. Lägsta 

medelåldern var 33,4 år och högsta medelåldern var 48,9 år (Chen, et al., 2012; Fritz, et 

al., 2016; Leslie, et al., 2015; Mattarozzi, et al., 2016; Ponzio, et al., 2015; Vitkova, et 

al., 2014). I studierna av (Ghafari, et al., 2015; Morley, et al., 2013; Strober, et al., 
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2017; Wennber & Isaksson, et al., 2014) bestod deltagarna av personer över 20 år. I 

Pack, et al., 2014 studie var deltagarna från 21 år och uppåt. Mattarozzi, et al., 2016 

hade som exklusionskriterium att deltagare inte fick vara under 18 år. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att stöd från familj och omgivning var av betydelse för personernas 

hantering av sjukdomen och påverkade upplevelsen av livssituation och livskvalité. 

Både fysiska och psykiska symtom kan ge betydande sociala begränsningar och 

minskad kontroll på livet samt försämrad trygghet. Arbete och sysselsättning kan bidra 

till en ökad livskvalité och med hjälp av arbetsanpassning kan personerna bibehålla sin 

arbetsförmåga trots sjukdomen. Trots att arbete var viktigt ansågs familj och socialt stöd 

vara mer avgörande för livskvalitén. Sjukdomen medförde både en positiv och negativ 

syn på livssituationen. Några upplevde att de stressade mindre, fick nya kontakter via 

sin sjukdom och rehabilitering, kunde uppskatta det lilla i vardagen och kom familj och 

vänner närmre. Andra upplevde en rädsla för att bli dömd och endast sedd som en 

person med funktionsnedsättning. Situationen de befann sig i på grund av sjukdomen 

gav skuldkänslor och frustration. Genom samtal med sjuksköterskor och läkare gavs 

möjlighet till att få svar på frågor och funderingar rörande sjukdomen, detta gav ett gott 

stöd. 

 

I de inkluderade artiklarna presenterade alla artiklar antalet deltagare, kön och ålder i 

deras undersökningsgrupp. Fyra av tolv artiklar visade antal bortfall. I åtta artiklar 

redovisades undersökningsgruppens form av MS.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Arbete och sysselsättning  

Arbete och sysselsättning var associerad med en ökad livskvalité. De som hade någon 

form av arbete och sysselsättning skattade sin livskvalité högre än de som var arbetslösa 

(Pack, Szirony, Kushner & Bellaw 2013). Detta bekräftas av Malpass, Levine, 

Danhauer och Avis (2015) senare studie där deltagarna beskrev att de som var kapabla 

till att fortsätta med sitt arbete efter sin sjukdomsdiagnos hade högre livskvalité. Enligt 

Leslie et al. (2015) bidrog arbetsanpassning till ökade möjligheter för fortsatt arbete och 

de personer som använde sig av arbetsanpassning upplevde sig ha lägre livskvalité än de 
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som inte hade arbetsanpassning. Detta motsäger resultatet i Malpass et al. (2015) studie. 

Då personerna i denna studie upplevde att insatser som hjälpte dem att kunna fortsätta 

arbeta ökade deras livskvalité och att oro över ekonomiska problem på grund av 

arbetslöshet bidrog till en sämre livskvalité. Personerna i Pack et al. (2013) studie 

upplevde att synen på deras arbetsförmåga förändrades i och med sjukdomens 

utveckling och blev mindre avgörande för livskvalitén. Familj och socialt stöd ansågs 

vara av större betydelse för livskvalitén. Författarna till föreliggande studie anser att 

arbetsanpassning borde påverka en persons livskvalité positivt då möjligheten till att 

fortsätta arbeta stärks. Personen får då känna sig delaktig och vara i ett sammanhang 

som är meningsfullt och hanterbart (Antonovsky 2005). Anledning till att livskvalitén 

upplevs som sämre med tillgång till arbetsanpassning spekulerar författarna till 

föreliggande studie kan vara att personerna som använder sig av arbetsanpassning som 

enligt Leslie et al. (2015) har mer symtom och är längre framskriden i sin sjukdom. 

Möjligen upplever sig ha en sämre livskvalité på grund av sin sjukdom och välmående 

och inte av själva arbetsanpassningarna. Utan att det finns ett samband mellan fler 

symtom och mer arbetsanpassningar och en sämre livskvalité. 

 

4.2.2 Stöd från omgivning och hantering av sjukdom 

Flera personer försökte se något positivt med sin sjukdom. De höll hoppet uppe och såg 

sig själva och livet ur ett nytt perspektiv där de uppskattade sig själva och livet på ett 

helt annat plan än tidigare (Wennberg & Isaksson 2014). Enligt Antonovsky (2005) är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kärnan i hans omvårdnadsteori KASAM. 

Personerna i tidigare studien har kommit en bra bit på vägen i förhållande till KASAM. 

Då de lägger energi på det positiva i deras livssituation och inte det negativa. Enligt 

Wennberg och Isaksson (2014) lägger de inte energi på att stressa upp sig på att de inte 

hinner med och inte kan göra lika mycket som de kunde förut innan sin sjukdom. Utan 

istället uppskattar de att få slappna av och ta vara på de små delarna i livet. I och med 

sin sjukdom har de skapat nya kontakter med andra personer som har MS, MS-

organisationer och genom rehabilitering. Enligt senare studie av Caprara, Castellani, 

Alessandri, Mazzuca, La Torre, Barbaranelli, Colaiaco, Gerbino, Pasquali, D’Amelio, 

Marchetti och Ziparo (2016) var optimism tillsammans med självkänsla och 

tillfredsställelse med tillvaron, positivism (POS) associerad med mindre 

funktionsnedsättning och upplevda symtom. De personer som hade högre POS 

rapporterade mindre negativa symtom som ångest. POS sågs som ett värdefullt verktyg 
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för att möta framtida utmaningar av sjukdom. Författarna till föreliggande studie anser 

att ett positivt förhållningssätt har en god inverkan på livskvalité och livssituation vilket 

kan kopplas till deltagarna i Wennberg och Isaksson (2014) studie. Detta positiva 

förhållningssätt ses inte i Strobers (2017) studie där personerna som hade en typ D 

personlighet hade en sämre inställning vilket påverkade deras livskvalité negativt.  

 

4.2.3 Fysiska och psykiska symtom 

Studiernas resultat ger en bild av hur symtomen kopplade till MS inverkar på 

personernas livskvalité och livssituation. Det påverkade deras livssituation och 

reducerade livskvalitén både fysiskt, psykiskt och socialt (Browne et al. 2105; Chen et 

al. 2012; Morley et al. 2013; Vitkova et al 2014). Iakttagelser författarna till 

föreliggande studie gjorde var att symtomen såväl fysiska som psykiska påverkar 

samtliga delar i det dagliga livet och det inverkar på livskvalité och livssituation.  Något 

som även sågs i en tidigare studie av Klevan, Jacobsen, Aarseth, Myhr, Nyland, Glad, 

Lode, Figved, Larsen och Farbu (2014).  

 

Flera deltagare i Chen et al. (2012) studie påvisade depression som i sin tur ledde till 

lägre livskvalité. Dock kan depression även kopplas till de förändringar som uppstår i 

CNS på grund av sjukdomen, något som både (Chen et al. 2012; Fritz et al. 2016) tar 

upp i sina studier. Sämre livskvalité, kognitiv funktion och smärta kunde härledas till 

förändringarna som uppstod i hjärnan, vilket inverkade på hur de upplevde sin 

livskvalité (Fritz et al 2016). Författarna till föreliggande studie anser att troligen är 

depression vid MS både en del av sjukdomsbördan och en psykosocial reaktion på den. 

Detta bekräftas av tidigare studie av Mowry, Beheshtian, Waubant, Goodin, Cree, 

Qualley, Lincoln, George, Gomez, Hauser, okuda och Pelletier (2009). 

Omöjligheten att förutsäga vad sjukdomen och dess symtom för med sig ger en 

osäkerhet inför framtiden, inför vad som kan hända och tryggheten försvinner. Vilket 

resultatet i föreliggande studie visar (Brown et al 2015; Morley et al. 2013; Vitkova et 

al. 2014). Författarna till föreliggande studie anser att otryggheten kan röra många olika 

sidor av livet, där ingår exempelvis arbete, ekonomi, relationer, livssituation och 

livskvalité. 

 

Symtom som blåsdysfunktion förde med sig diverse konsekvenser för personerna med 

MS så som störd sömn, störningar i rutiner, svårigheter att resa och en negativ inverkan 
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på sexlivet. Det berörde det dagliga livet i stort och reducerade livskvalitén (Browne et 

al. 2015; Vitkova et al. 2014). Genom erfarenhet hade personerna skapat olika strategier 

som hjälpte dem att handskas med de diverse situationer som uppstod på grund av 

komplikationer från blåsan. Däremot saknades information och stöd från sjukvården 

gällande detta och de drabbade personerna tog inte upp det själv på grund av 

skamkänslor (Browne et al. 2015). Vikten av hjälpmedel, stöd och information från 

sjukvården och sjuksköterskor anser författarna av föreliggande studie är av stor vikt för 

att underlätta och möjliggöra för patienter till egenvård. I tidigare studie av While, 

Forbes, Ullman och Mathes (2008) fanns det en enighet om att specialistvård med 

inriktning på personer med MS och sjuksköterskor specialiserade inom detta område är 

viktiga för rätt stöd och rådgivning. De var god hjälp vid hantering av olika symtom 

exempelvis trötthet, depression, spasticitet, blåsdysfunktion och råd vid sexuella 

svårigheter. Författarna till föreliggande studie anser att en god relation mellan patient 

och vårdare behövs för att uppnå en god omvårdnad. Detta blir möjligt om 

sjuksköterskan ser patienten som en unik person, försöker förstå patientens situation och 

lyssnar aktivt. Det innebär också att sjuksköterskan bör inneha goda kunskaper om 

berört område för att kunna delge rätt stöd och information till personerna med MS. 

Utifrån Antonovsky (2005) salutogena perspektiv behövs det kunskap och resurser för 

att hantera en olycklig situation. Vid ovisshet är det svårt att se möjligheter. 

Sjuksköterskan kan öka möjligheter till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

genom individanpassat stöd och information. 

 

Något som författarna till föreliggande studie saknat i resultatet är hur biverkningar av 

läkemedel vid MS påverkar livskvalitén, då författarna har erfarenheter av detta 

problem hos personer med MS. Biverkningar från läkemedel vid MS har en stor 

inverkan på livssituationen och livskvalitén. Vissa personer väljer att inte ta läkemedel 

för MS på grund av att de mår sämre vid intag av läkemedlen.  

 

4.3 Metodologisk aspekt 

Samtliga artiklar har redogjort för antalet deltagare och som inklusionskriterium skulle 

deltagarna ha en MS diagnos. Enligt Ericson och Ericson (2012) drabbar MS fler 

kvinnor än män. Vilket stämmer överens med resultatet då majoriteten av alla deltagare 

i varje studie var kvinnor. Endast fyra av tolv artiklar har redovisat bortfall vilket kan 

betraktas som missvisande (Polit & Beck 2012). Resultatet grundas på en blandning av 
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kvalitativa och kvantitativa artiklar vilket Polit och Beck (2012) anser vara en styrka. 

Endast en av resultatets artiklar hade ålder som ett inklusionskriterium. Dock var 

artiklarnas deltagare vuxna personer. Ett brett åldersband ger enligt Polit och Beck 

(2012) ett bredare resultat. Dock anser författarna till föreliggande studie att ålder kan 

ha en betydande inverkan på livssituation och livskvalité. Dels på grund av var 

personerna befinner sig i livet, sedan hur länge de har haft sjukdomen och hur aktiv den 

har varit. Personerna i de aktuella artiklarna hade olika former av MS och befann sig i 

olika stadier av sjukdomen. Vilket kan ha påverkat resultatet då livssituation och 

livskvalité kan variera beroende på progression av sjukdomen. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur personer med MS upplever sin 

livskvalité. Efter att ha granskat de utvalda artiklarna framkom det att flertal artiklar 

beskrev personernas livssituation också. Efter kontakt med handledare och examinator 

beslöts det att syftet skulle breddas till livssituation och livskvalité då de inverkar på 

varandra. Därefter gjordes en ny sökning i databaserna med ett till sökord “life 

experience” för att hitta artiklarna igen. Alla artiklar återfanns.  

 

Med hjälp av de två sökmotorerna PubMed och Cinahl har de artiklar som använts i 

föreliggande studie sökts fram. Dessa databaser är inriktade på hälso- och sjukvård och 

omvårdnad vilket Polit och Beck (2012) rekommenderar när ämnet gäller omvårdnad. 

Cinahl headings, MESH-termer och fritext användes i kombination med varandra för att 

få en bred sökning med adekvata sökord (Polit & Beck 2012). Författarna till 

föreliggande studie har valt att inte använda sig av trunkering. Vilket kan ses som en 

svaghet då detta verktyg har en funktion som böjer ändelser på sökord som resulterar i 

flera sökträffar (Polit & Beck 2012). Begränsningar i sökningarna har gjorts för att få 

fram de mest aktuella och relevanta artiklarna till föreliggande studies syfte. 

Sökningarna begränsades till 5 år för att få ner antalet träffar och få fram den senaste 

forskningen. I Cinahl gjordes begränsningen peer reviewed då dessa artiklar har 

granskats av andra forskare innan de publicerats (Polit & Beck 2012). Vidare gjordes 

begränsningen full text för att kunna öppna och läsa hela studien efter att ha läst 

abstrakt. I PubMed finns inte begränsningen peer reviewed vilket kan resultera i att 

artiklarna är mindre trovärdig. Därför behövdes dessa artiklar granskas mer noggrant. 

Artiklar i PubMed begränsades med högskolan i Gävle för att endast få fram de artiklar 
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som är tillgängliga för att undvika att granska artiklar som inte går att läsa i full text. 

Resultatet baseras på en kombination av både kvalitativa och kvantitativa artiklar då 

båda ansatserna kan komplettera och stärka varandra (Polit & Beck 2012). Artiklarna 

granskades först var för sig för att bilda sig en egen uppfattning för att sedan diskutera 

och gå igenom artiklarna tillsammans för att få ett så objektivt resultat som möjligt. 

Google docs användes för att kunna arbeta i samma dokument vid olika datorer. Båda 

författarna kunde då arbeta tillsammans online i samma text.  

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Utgångspunkten i föreliggande litteraturstudie är människans upplevelse av livssituation 

och livskvalité vilket har betydelse för omvårdnaden där sjuksköterskan har 

omvårdnadsansvaret. Omvårdnaden bör ske i samråd med patienten då omvårdnaden 

utgår från patienternas upplevelser av sin sjukdom och hur den påverkar livssituationen. 

Därför anser författarna till föreliggande studie att ökad kunskap om MS och hur 

sjukdomen påverkar personernas livssituation och livskvalité är av stor vikt för fortsatt 

forskning för sjuksköterskor. Något som författarna till föreliggande studie tyckte 

saknades var forskning om hur läkemedelsbiverkningar påverkar livskvalitén hos 

personer med MS. Författarna har erfarenheter från detta problem hos personer med MS 

då biverkningar av läkemedel har en stor inverkan på livskvalitén hos dessa personer. 

Författarna anser att det är ett område för fortsatt forskning.  

 

Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om symtom och problem som förekommer 

vid MS. Genom att informera patienterna i samband med diagnosen vilka symtom som 

kan uppkomma i utvecklingen av sjukdomen är patienterna förberedda och vet vart de 

kan vända sig för att få stöd och hjälp. Detta kan ge en form av trygghet då de inte 

överraskas av olika symtom. 

 

4.6 Slutsats  

Resultatet visade att MS hade en stor inverkan på livssituationen och livskvalitén. 

Fysiska och psykiska symtom till följd av MS kan ge betydande sociala begränsningar. 

Stöd från familj och omgivning var av stor betydelse. Att ha någon form av 

sysselsättning kan bidra till en ökad livskvalité. Arbetsanpassningar visade sig vara 

både positivt och negativt associerat med livskvalitén. Saklig information från 

sjukvården kan bidra till en ökad trygghet och ett gott stöd. Fortsatt forskning om 
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sjukdomen och hur den påverkar personernas livssituation och livskvalité anses vara av 

betydelse, då det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om sjukdomen och olika 

symtom som medföljer för att kunna informera och stötta patienten för att främja för en 

god livssituation och livskvalité.  
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Bilaga 1: Resultatöversikt 

Tabell 3. Redovisning av artiklarna utifrån metodologiskt innehåll 

Författare Titel Design och ev. 

ansats 
Undersöknings

grupp 
Datainsamlings

metod 
Dataanalysmetod 

Browne, Salmon 

& Kehoe 

2015 

Irland 

Bladder dysfunction 

and quality of life for 

people with multiple 

sclerosis 

Kvalitativ ansats 
 
Explorativ och 

induktiv design 
 

19 personer med 

multipel skleros 
och 

blåsdysfunktion. 
 
Medlemmar i 

MS Society of 

Ireland. 
 
37-64 års ålder 

Band inspelade 

intervjuer som 

transkriberades.  
 
Tid: 40-90 min 
 

Tematisk analys 

Chen, Fan, Hu, 

Yang & Li 2012, 

Kina 

Impact of 

Depression, Fatigue 

and Disability on 

Quality of Life in 

Chinese Patients 

with Multiple 

Sclerosis 

Kvantitativ 

ansats 

 

Tvärsnittsstudie  

Vuxna med en 

MS diagnos. 
 
22 män & 78 

kvinnor. 

Medelålder 39,1 

Enkätundersökn

ing 

 

 MSIS-29 

 

Beck 

Depression 

Inventory 

Modified 

Fatigue Impact 

Scale 

Korrelationsanalys 
 

Multipel linjär 

regressions analys 

 

 

Fritz, Roy, 

Keller, Prince, 

Calabresi & 

Zackowski 

2016, USA 

Pain, cognition and 

quality of life 

associate with 

structural measures 

of brain volume loss 

in multiple sclerosis. 

Kvantitativ 

ansats  

 

Tvärsnittsstudie 

Personer med 

skovvis 

fortlöpande 

MS:17 kvinnor, 

12 män. 

Medelålder 48,7 
 
Kontrollgrupp: 

20 kvinnor, 9 

män. 

Medelålder 

50,8. 

Standardiserade 

frågeformulär 

och 

betygsskalor. 

 

 BPI 
 
MSQOL-54 

 

SF-36 

  

MSWS-12 

 

SDMT 

 

Hjärnan 

bedömdes av 

MRT. 

Skewness & kurtosis 

test. 
 
T-test. 
 
Icke-parametrisk 

statistik 

 
Spearman 

korrelationer 

boot-strapping 

 

Gafari, Fallahi-

Khoshknab & 

Mohammadi 

2015 Iran 

Patients´experiences 

of adapting to 

multiple sclerosis: a 

qualitive study 

Kvalitativ ansats 

 

Deskriptiv 

design 

25 personer med 

multipel skleros. 
 
Medlemmar i 

MS Association 

of Iran. 
 
18 kvinnor, 7 

män. 

 

20-55 år 
 
MS diagnos 4-

26 år 

Ostrukturerade 

intervjuer med 

intervju guide. 
 
Tid: 45-90 min 
 
Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

ord för ord. 
 

Innehållsanalys  
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Leslie, 

Kinyanjui, 

Bishop, Rumrill 

& Roessler 

2015, USA 

 

Patterns in 

workplace 

accommodations for 

people with multiple 

sclerosis to 

overcome cognitive 

and other disease-

related limitations 

Kvantitativ 

ansats 

 

Tvärsnittsstudie 

746 arbetande 

deltagare, 142 

män & 603 

kvinnor, 1 

deltagare angav 

inget kön.  

 

Medelålder 48,9 

Enkätundersökn

ing  

 

Innehållande 98 

frågor med 

öppna och 

slutna svar 

T-test 

 

Chi-square tests  

Mattarozzi, 

Casini, Baldin, 

Lugaresi, Milani, 

Pietrolongo, 

Gajofatto, Leone, 

Riise, Vignatelli 

& D’Alessandro 

2016, Italtien 

Assessing subjective 

quality of life 

domains after 

multiple sclerosis 

diagnosis disclosure 

Kvalitativ ansats 

Explorativ 

design 
 

68 deltagare 

Symtom av MS 

i 6 månader eller 

mindre.  
Exklusionskriter

ier: <18 år, 

kognitiv 

nedsättning, 

oförmåga att 

genomgå MR 

för 

diagnosbedömni

ng 

Halvstruktuerad 

intervju med 

skalor 

Fisher´s exact test 
 
ANOVA 
McNemar test  

Morley, Tod, 

Cramp & 

Mawson 2013 

England 

The meaning of 

spasticity to people 

with multiple 

sclerosis: What can 

health professionals 

learn? 

Kvalitativ ansats 
 
Deskriptiv 

design 

10 personer med 

MS och 

spasticitet.   
 
7 kvinnor och 3 

män. 
 
Mellan 20-60 år 

Djupgående 

semistrukturerad

e intervjuer. 

Tio uppsättningar 

data analyserades 

efter ramanalys 

Principer. 

 

En tematisk ram 

utvecklades och 

förfinas med hjälp av 

kodning av relevant 

text och utveckling av 

diagram för varje 

enskilt fall. Data 

beskrevs därefter och 

förklaras av nära 

analys av diagram. 

Elva huvudteman 

identifierades. 

Pack, Szirony, 

Kushner & 

Bellaw 2014 

USA 

Quality of life and 

employment in 

persons with 

multiple sclerosis 

Kvantitativ 

ansats 

 

Explorativ 

design 

1310 

medlemmar i 

National 

Multiple 

Sclerosis 

Society. 
 
21-89 år 
 
79% var 

kvinnor, 21% 

var män. 
 
43% hade någon 

form av 

anställning. 

Enkätundersökn

ing, med öppna 

och slutna 

frågor. 

 

86-item survey 

Dunn-Sidak multipel 

jämförande test 
 
Omnibus F-test  

Cronbach’s alpha 

Ponzio, 

Tacchino, 

Zaratin, Vaccaro 

& Battaglia 2015 

Italien 

Unmet care needs of 

people with a 

neurological chronic 

disease: a cross-

sectional study in 

Italy on Multiple 

sclerosis 

Kvantitativ 

ansats 

 
Tvärsnittsstudie 
 

1203 deltagare 

 

825 kvinnor 

378 män 

 

 

Enkätundersökn

ing  

 

EDSS 

Icke-parametriska test  

 

Logistik 

regressionsmodell.  

 

Multivariaten 

modellen  
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Strober 2017 

USA 
 

Personality in 

multiple sclerosis 

(MS): impact on 

health, psychological 

well-being, coping, 

and overall quality of 

life 

Kvantitativ 

ansats 

 

Tvärsnittsstudie 

Personer 

diagnostiserad 

med MS. 

Inklusionskriteri

er: ålder mellan 

20-64 år, inga 

andra 

neurologiska 

störningar och 

har ett arbete. 

Enkätundersökn

ing online 
T-test /MANOVA 
 
Chi-square test 

Vitkova, 

Rosenberger, 

Krokavcova, 

Szilasiova, 

Gdovinova, 

Grotoff & van 

Dijk 2014 

Slovakien 

Health-related 

quality of life in 

multiple sclerosis 

patients with 

bladder, bowel and 

sexual dysfunction 

Kvalitativ ansats 

 

Explorativ 

deisgn 

223 MS 

patienter  
 
Medelålder 
38,9 
67% var kvinnor  

Frågeformulär/i

ntervju 
 

T-test 
 
Chi-square test 

 
Spearman Rank 

korrelationskofficente

r 
 
Multipel linjär 

regressionsanalys 

Wennberg & 

Isaksson 2014, 

Sverige 

Living with multiple 

sclerosis: The impact 

of chronic illness 

Kvalitativ ansats 

 

Induktiv design  

61 deltagare, 39 

kvinnor & 22 

män, 20-70 år 

Intervjuer 

53 intervjuer i 

patienternas 

hem, 8 

intervjuer på 

sjukhus 
 
Tidsåtgång 30-

45 min 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant 

Latent 

innehållsanalys 

 

Ordförklaring: 
EDSS: Disability Status Scale  
MSIS-29: Multiple Sclerosis Impact Scale 

BPI: Brief Pain Inventory-Short Form  
MSQOL-54: The Multiple Sclerosis Quality of Life-54  

SF-36: The Short Form-36  

MSWS-12: Multiple Sclerosis Walking Scale-12  

SDMT: oral Symbol Digit Modalities Test  
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Tabell 4. Sammanfattning av artiklarnas resultat och syfte 

Författare Syfte Resultat 

Browne, 

Salmon & 

Kehoe 

att få en fördjupa  
förståelsen för hur blåsans 

funktionsstörning påverkar 

livskvalitén för personer med 

MS. 

Blåsdysfunktion och urininkontinens medför stora påfrestningar i det 

dagliga livet. Människor med MS försökte att själva hantera sina symtom 

genom enskilda strategier utan upplevt stöd från vården. Blåsans 

dysfunktion ledde till en känsla av förlust som störde vardagliga aktiviteter 

som sömn, rutiner,, resor och sexuella relationer. Deltagare Beskrev förlust 

av kontroll, säkerhet och njutning.  

Chen, Fan, 

Hu, Yang & 

Li 

Att undersöka och analysera 

de viktigaste faktorer som 

påverkar livskvalitén (QOL) 

för patienter med multipel 

skleros. 

Resultatet visade på en positiv korrelation mellan depression, fatigue, 

funktionshinder och livskvalité. Depression hade en stor påverkan på 

livskvalitén, ju värre depression, ju sämre livskvalité. Symptom på 

depression återfanns hos flera MS-patienter. Fatigue var de vanligaste 

symptomet för MS patienter, enligt frågeformulärets resultat, 53-80% av 

MS patienterna hade uppenbar fatigue. Mer än 15-40% av patienterna 

tyckte att det var de mest svårhanterliga symtomet. Funktionshinder 

korrelaterade positivt med den somatiska QOL. Funktionshinder, trötthet 

och depression relaterade till varandra hade en inverkan på QOL hos MS-

patienter.  

Fritz, Roy, 

Keller, 

Prince, 

Calabresi & 

Zackowski 

Att förstå förhållandet mellan 

smärta, livskvalité och 

strukturella förändringar I 

hjärnan.  

Personer med MS upplevde signifikant mer smärta, minskad livskvalitet 

och sjukliga förändringar i hjärnan jämfört med den friska 

kontrollgruppen. De symtom personerna hade berodde på vart i hjärnan 

skadorna var lokaliserad. Stora sjukliga förändringar i hjärnan var 

signifikant associerad med en ökad upplevelse av smärta, sämre 

livskvalitet och kognitiv funktion. 

Ghafari, 

Fallahi-

Khoshknab, 

Nourozi & 

Mohammad  

Att utforska patienternas 

upplevelser av att anpassa sig 

till MS. 

Beskriver hur religiositet, information, emotionella reaktioner, 

funktionshinder och stöd från omgivningen har påverkat hur de anpassat 

sig till sjukdomen. I denna studie betonade deltagarna vikten av 

emotionellt stöd från sina familjer, partners, vänner och vårdpersonal för 

att lättare kunna anpassa sig till sjukdomen. De flesta personerna upplevde 

dock en ensamhet i sin sjukdom och saknade socialt stöd i form av 

anpassad sysselsättning. De tyckte även att de inte hade tillräcklig 

kännedom om sjukdomen.  

Leslie, 

Kinyanjui, 

Bishop, 

Rumrill & 

Roessler 

Att analysera andelen 

amerikanska arbetstagare med 

MS som utnyttjar 

arbetsplatsboende 

 

  

Funktionella begränsningar och kognitiva symtom i samband med MS har 

en negativ inverkan på dessa personers arbetsförmåga. Arbetsanpassning 

ökar möjligheterna för dessa personer att bibehålla deras arbetsförmåga. 

Förändring i arbetsschemat var den största arbetsanpassnings frågan 

personerna sökte om. Följt av arbete i hemmet på deltid, ändrade 

arbetsuppgifter samt ändringar på arbetsplatsen. Det var vanligare att 

personer med progressiva former av MS sökte arbetsanpassning än de 

personer med skovvis fortlöpande MS. De som använde sig av 

arbetsanpassning var mindre optimistiska om framtiden och hade en högre 

sannolikhet att sluta arbeta inom 2-5 år.  

Mattarozzi, 

Casini, 

Baldin, 

Lugaresi, 

Milani, 

Pietrolongo, 

Gajofatto, 

Leone, Riise, 

Vignatelli & 

D’Alessandro  

Att identifiera vilka aspekter 

av livet patienter med MS 

betraktar som nödvändiga för 

deras välbefinnande och 

huruvida dessa aspekter 

förändras över tid. 

De viktigaste delarna som påverkade livskvalitén för personerna med MS 

vid början av symtom från MS, direkt efter diagnosen och ett och fyra år 

efter diagnosen var familj, arbete, ekonomi, hobbies, hälsa, relationer med 

vänner och jobb effektivitet. Hälsa och jobb effektivitet förändrades över 

tiden jämfört med de andra delarna. Personerna visade sig vara mer nöjda 

med sin hälsa efter de fått sin diagnos än innan.  

Morley, Tod, 

Cramp & 

Mawson 

Att undersöka hur spasticitet 

påverkar livet för personer 

som lever med MS och få 

Fysiska symtom på spasticitet resulterade i sammanhängande fysiska, 

psykiska och sociala konsekvenser för majoriteten av deltagarna. De 

påverkade i olika grad hur de levde sitt liv.   
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insikt i olika perceptioner av 

spasticitet och dess inverkan 

på livet i en grupp av personer 

med MS.  

Fysiska, psykiska och sociala konsekvenser av spasticitet kan kopplas till 

varandra. Exempel på detta var när de ramlade eller hade toalettbesvär 

vilket ledde till känslor av sårbarhet och förlägenhet och begränsade dem 

från att vilja gå ut. Oförutsägbarheten i sjukdomen och förluster av olika 

slag som kontroll, sysselsättning, sin roll i familjen, självbilden och 

självkänslan. Förändringar av långsiktiga planer och rädslor för framtiden 

relaterade till spasticitet framhävs tydligt av dessa studiedeltagare. 

Moyria & 

Suzuki 
Att belysa erfarenheterna hos 

MS patienter beroende på 

sjukdomens svårighetsgrad. 

Beroende på sjukdomens svårighetsgrad förändras behoven. Resultaten 

visade att personer som nyligen diagnostiserats med MS känner sig 

förvirrade och har behov av stöd och vägledning för att hantera diagnosen. 

Det var inte alltid de förstod att de hade MS då symtomen var milda. Men 

med sjukdomsinsikt så kom känslan av osäkerhet. Vissa deltagare hade en 

optimistisk syn på sjukdomen medan andra hade en känsla av att 

kapitulera. Deras identitet och sätt att se på sig själv stod på spel. Även oro 

över förändringar i familjeförhållandena och deras roll i familjen som 

exempelvis make, förälder. Rädslan fanns även för att förlora sitt arbete. 

Personerna i studien noterade svårigheter att hantera olika symtom och 

begränsningarna dessa medförde.  

Pack, 

Szirony, 

Kushner & 

Bellaw 

Att i nuvarande studie 

undersöka vilken effekt arbete 

har på livskvalitén för 

personer med MS. Indelat i tre 

kategorier, tillsvidareanställd, 

deltidsanställd och arbetslös. 

Personer med MS som var anställda tenderade att rangordna sin livskvalité 

högre än deras arbetslösa motsvarigheter. Däremot när man jämför deltids 

och heltids anställda verkar det finnas liten skillnad i skattad livskvalité, 

skillnaden är inte större än vad som skulle förväntas av en slump. Därför 

verkar de inte vara någon skillnad mellan personer med MS som arbetar 

heltid eller deltid så länge de har en anställning. 

Ponzio, 

Tacchino, 

Zaratin, 

vaccaro & 

Battaglia 

Att identifiera de mest 

upplevda behoven för 

personer med MS, ur deras 

synvinkel. Med inriktning på 

italienska MS-patienter.  

Större delen av deltagarna ca 79% uttryckte att de saknade det 

psykologiska stödet från hälso- och sjukvård. Stöd var viktigt för att kunna 

acceptera sjukdomen och de ökade svårigheter som följer. 
Upplevelsen av sjukdomen var relaterad till psykologiskt stöd, tillgången 

till rehabilitering, tillgång till hjälpmedel, tillgång till assistenter och en 

anpassad arbetsplats. Behoven ökade, som väntat, med högre 

invaliditetsnivå.  

Strober  Att fastställa förekomsten av 

typ D-personlighet hos 

personer med MS och 

undersöka dess roll av 

symtom, sjukdomshantering, 

hälsorelaterande beteenden, 

coping, psykologiskt 

välbefinnande samt livskvalité 

och funktion.  

Trettiosju (16%) personer visade sig ha Typ ”D + personlighet”. Dessa 

personer upplevde en större trötthet, smärta, depression och ångest. Samt 

en sämre sjukdomshantering och tillgivenhet. De hade även maladaptiva 

tillvägagångssätt att hantera sin sjukdom. De hade även en lägre 

självförmåga, självkontroll, livskvalitet, socialt och familjärt stöd samt mer 

upplevd stress jämfört med typ ”D-personlighet”.  Typ ”D+” var också 

mer kapabla till att sluta arbeta.  
 

Vitkova, 

Rosenberger, 

Krokavcova, 

Szilasiova, 

Gdovinova, 

Groothoff & 

Van Dijk 

Att utforska sambandet 

mellan blåsdysfunktion, 

tarmdysfunktion och sexuell 

dysfunktion med 

hälsorelaterad livskvalité hos 

MS-patienter som haft 

sjukdomen mindre än 5 år och 

de som haft sjukdomen mer 

än 5 år. 

Två grupper jämfördes med varandra de som haft sjukdomen i mindre än 5 

år och de som haft sjukdomen mer än 5 år. De personer som haft 

sjukdomen mindre än 5 år var yngre än de som haft den längre. De fanns 

skillnader i symtomens utbredning kopplat till hur länge personerna haft 

diagnosen. Dock var blåsdysfunktion kopplat till känslan av lägre 

livskvalité hos båda grupperna. Sexuell dysfunktion påverkade livskvalitén 

mest hos de yngre deltagarna. 

Wennberg & 

Isaksson  
Att utforska de subjektiva 

erfarenheterna av livskvalité 

hos patienter med MS, med 

fokus på möjliga positiva 

aspekter som kan tillkomma 

med MS.  

Kämpa mot en förlorad kamp och samtidigt erövra sig själv. En del av 

personerna höll deras hopp uppe för en bättre framtid. De fick en ny bild 

av deras liv och sjukdom. Då sjukdomen begränsade deras vardag fick de 

tänka om och ta dagen i ett lugnare tempo vilket vissa såg som positivt. 

Förståelsen för andra personer som var sjuk ökade då de går igenom 

liknande själv. Några personer ville inte bli dömd som handikappad utan 

isolerade hellre sig själv. En positiv sak med sjukdomen var mötet med 

andra patienter som bildade relationer. Fokuset ändrades från jobb och 

karriär till nära relationer och familj. Sjukdomen stärkte deras inre 

resurser.   



 

 

 

 


