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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: MS är en sjukdom som påverkar CNS. Vanliga symtom är smärta och fatigue. 

Self-efficacy för vardagliga aktiviteter kan minska på grund av de funktionsnedsättningarna 

som medföljer vid sjukdomen. Fysioterapi har dock visats kunna bidra till bibehållande av 

funktionsnivå vid MS.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva tre personer med MS, innehåll och upplägg av 

träning och att kartlägga förändringar gällande fatigue, smärtintensitet, self-efficacy för 

prioriterade vardagsaktiviteter samt upplevd generell förändring av allmäntillståndet, under 

3–4 veckor av en träningsperiod hos fysioterapeut.  

Metod: I beskrivande fallstudier gjordes ett ändamålsenligt urval av tre patienter med MS 

som genomgick en träningsperiod hos fysioterapeut. Data samlades in under 3–4 veckor 

gällande fatigue, smärtintensitet och self-efficacy för en prioriterad vardagsaktivitet med 

dagliga skattningar på en NRS. Information gällande träningsperiodens upplägg, prioriterad 

aktivitet och förändring på allmäntillståndet samlades in genom olika formulär. Data 

analyserades med visuell avläsning av diagram.  

Resultat: Deltagarnas skattningar för fatigue, smärtintensitet och self-efficacy för självvald 

prioriterad aktivitet fluktuerande under datainsamlingsperioden. Inget mönster gick att tyda 

för hur skattningarna förändrades vid träningsdagar eller dagen efter träning.  

Slutsats: Symtomen förändras dagligen och varierar för varje enskild individ. 

Fysioterapeuter som arbetar med personer med MS behöver ta hänsyn till de fluktuerande 

symtomen vid utvärdering av träningsperiod.  

Nyckelord: socialkognitiv teori, self-efficacy, smärtintensitet, fatigue, fysisk träning    



ABSTRACT 

Background: MS is a disease that affect the CNS. Symptoms that often occur are pain and 

fatigue. Self-efficacy for everyday life activities may decline due to the functional disabilities, 

but physical therapy has been proven to maintain current functional abilities.  

Aim: The aim of the study was to describe three persons with MS, content and setup of the 

physical exercise and to map the changes in fatigue, pain intensity and self-efficacy for an 

elective activity and their perceived general change in their performance status during 3-4 

weeks while undergoing physical therapy. 

Methods: In descripted cases studies, an appropriate selection of three patient with MS 

whom were undergoing a training period with a physiotherapy was applied. Data was 

collected for 3-4 weeks where the participants self-rated fatigue, pain intensity and self-

efficacy for an elective activity on NRS. Information about the training period was collected 

with forms. Data was analyzed by visual reading of charts.  

Results: Participants valuations of fatigue, pain-intensity and self-efficacy for an elective 

activity were fluctuating. No trend for how the valuations and days the participant exercised 

correlated or correlated the day after exercise.   

Conclusions: Symptoms that occur when a person has MS are at constant change and 

differs between individuals. Physiotherapist working with MS need to concern about the 

fluctuating symptoms while evaluating the treatment to discern if the rehabilitation period 

has had any effect.  

Keywords: social cognitive theory, self-efficacy, pain intensity, fatigue, rehabilitation  
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1 BAKGRUND   

Multipel Skleros (MS) är en sjukdom som ger både fysiska och kognitiva symtom (Hillert & 

Lycke, 2012). De fysioterapeutiska insatserna bör därför riktas mot att understödja fysisk 

träning för att öka livskvalitén och den fysiska funktionen hos personer med MS (Khan & 

Amataya, 2017).  

1.1 Multipel skleros  

MS är en inflammatorisk demyeliniserande autoimmun sjukdom som bidrar till förluster av 

axon i centrala nervsystemet (CNS) (Campbell et. al., 2016). MS uppkomst är fortfarande 

okänd, men flera gener har identifierats som kan öka risken för att drabbas. Miljö- och 

livsstilsfaktorer är också kopplade till ökad risk för att drabbas av MS. MS är den näst 

vanligaste neurologiska funktionsnedsättning hos unga vuxna (Hillert & Lycke, 2012). MS är 

en sjukdom som attackerar delar av CNS dvs. hjärna och ryggmärg. Detta leder till skador på 

framförallt axonet vilket bidrar till störningar i nervimpulsöverföringen i kroppen. Den 

inflammatoriska processens härd benämns som plack och utmärks av inflammation, 

förändringar i myelinstruktur och glios. Idag är ca 17 500 personer drabbade av MS i Sverige 

och det uppkommer cirka 500 nya fall varje år. Främst unga och medelålders personer 

drabbas av MS varav dubbelt så många kvinnor som män. Vanligtvis drabbas man kring 30-

årsåldern men debut kan ske både tidigare och senare. Prevalensen ligger kring 200/100 000 

invånare i Sverige vilket ger en av det högsta prevalenserna i världen (Hillert & Lycke, 2012). 

Det finns primärt tre olika varianter av MS: skovvis förlöpande, primärprogressiv och 

sekundärprogressiv MS. Debut med skovvis förlöpande MS står för ca 90 % av alla fall med 

MS. Skov eller exacerbationer betyder att ett symtom uppstår i CNS under en viss period för 

att sedan regrediera, ibland helt symtomlöst eller med restsymtom. Denna fas kallas för 

remission som är ett mer stabilt tillstånd för den MS drabbade. I regel är återhämtningen 

bättre tidigt i sjukdomsförloppet. Primär progressiv MS skiljer sig från skovvis förlöpande 

MS då man ser en långsamt tilltagande försämring istället för periodutlöst försämring. Vid en 

sekundär progressiv MS har man initialt haft skov som sedan utvecklats till en tilltagande 

försämring likt primär progressiv (Hillert & Lycke, 2012).  

Beroende på var skadan uppstår påverkas även symtombilden vilket gör att MS varierar i 

symtom samt svårighetsgrad (Hillert & Lycke, 2012). Symtomen på MS skiljer sig från varje 
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individ och kan framkomma i flera olika kombinationer. Spasticitet, fatigue, smärta, balans- 

och gångsvårigheter är vanliga symtom hos en person med MS-diagnos (Backus, 2016). 

Levitt, Totso & Riley (2018) visar på att 43,7 % personer med MS kan ha en kognitiv 

påverkan i form av minnesförlust och långsam bearbetningshastighet (Leavitt, Tosto & Riley, 

2018).  

Smärta är ett symtom som drabbar de flesta med en MS-diagnos i något skede av sjukdomen. 

Debutsymtomen på MS kan variera stort men ett vanligt debutsymtom är påverkan på 

ögonen i form av ensidig synnedsättning eller smärta vid ögonrörelser (Hillert & Lycke, 

2012). Smärtan kan te sig i olika former såsom neurogen smärta samt sekundär nociceptiv 

smärta vid spasticitet (Hillert & Lycke, 2012). Definition av neuropatisk smärta är enligt 

International Association for the Study of Pain (IASP), “Pain caused by a lesion or disease of 

the somatosensory nervous system” (IASP Taxonomy, 2017). Central neuropatisk smärta 

uppstår vid skador i CNS (Lundeberg & Norrbrink, 2014). Den neurogena smärtan kan vara 

svårbeskriven alternativt beskrivas som dov, molande och brännande till följd av skadorna i 

CNS. Den nociceptiva smärtan kan komma till följd av tonusökning, kontrakturer och felaktig 

belastning (Hillert & Lycke, 2012). Den nociceptiva smärtan definieras enligt IASP som 

följande; smärta som uppstår vid skada på icke neural vävnad, på grund av aktivering av 

nociceptorer (IASP Taxonomy, 2017). Smärta är dock en subjektiv upplevelse och på grund 

av sin subjektivitet går det inte att jämföra smärtupplevelser människor emellan (Norrbrink 

& Lundeberg, 2014a).  

Fatigue är ett vanligt symtom vid MS. Fatigue är en trötthet som uppkommer redan vid vila 

och ger en påverkan på både det mentala och fysiska. Det är en trötthet som inte går att vila 

bort genom att sova. Idag har man teorier om att inflammationerna som uppstår vid MS kan 

vara en bidragande faktor till fatigue, men detta är enbart en hypotes och det finns ingen 

evidens som bekräftar hypotesen (Hillert & Lycke, 2012). För personer med fatigue har 69 % 

rapporterat att fatigue är det värsta symtomet alternativ bland det värsta upplevda symtomet 

för personer med MS (Fisk et. al, 2010). Hos personer med MS upplever 76 % fatigue som ett 

symtom (Iriarte, Subirá & Castro, 2000). Fatigue kan även bli mer påtaglig då MS-

diagnosticerade är mer värmekänsliga och ökad kroppstemperatur dämpar nervimpulser. 

Värmekänslighet uppkommer hos 58 % av personer med MS. Dessa personer hade också fler 

av de vanligaste symtomen vid MS som exempelvis fatigue, svaghetskänsla i ben och smärta 

(Flesner, Ek, Söderhamn & Landtblom, 2011). 

Vid ökad funktionsnedsättning förekommer en minskning i aktivitetsnivå (Marrie et. al, 

2009). Vardagliga aktiviteter, som att gå, dammsuga, träna etc. kan vara svårt för en person 

med MS att utföra pga. funktionsnedsättning. Detta kan i sin tur begränsa individens 

aktivitetsförmågor som har betydelse för delaktighet. För att öka en persons 
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aktivitetsförmåga och delaktighet kan det vara väsentligt att identifiera aktiviteter som är 

problematiska och som har stor relevans för personen som mål i behandlingen. Det är alltså 

väsentligt att sätta upp beteendemål för den fysioterapeutiska behandlingen (Denison & 

Åsenlöf, 2012). Den sociala och fysiska omgivningens samspel med individfaktorer påverkar 

hur det slutliga beteendet kommer att utföras. Individfaktorer kan vara exempelvis olika 

symtom vid MS, som fatigue, smärta, värmekänslighet, spasticitet och synnedsättningar, men 

också individens tankar och föreställningar.    

MS är en sjukdom som inte går att bota men behandlas med symtomlindrande behandling 

beroende på symtomen som uppkommer hos varje enskild individ. Utöver det, sker en 

rehabilitering av MS-patienter med hjälp av fysioterapi, för att bibehålla fysisk funktion. I 

vissa fall kan man även behöva prova hjälpmedel för att underlätta personens tillvaro (Hillert 

& Lycke, 2012). För att upprätthålla en optimal funktionsnivå krävs återkommande perioder 

av fysisk träning med bland annat gångträning och rörelseövningar. Träning har 

dokumenterad effekt hos personer med MS. Effekten avtar dock vilket gör att återkommande 

fysisk träning i form av träningsperioder är av stort värde för att minska symtom och 

förbättra den kroppsliga funktionen (Hillert & Lycke, 2012). 

1.2 Fysioterapi  

Fysioterapi som profession har en bred arsenal med fysioterapeutiska och 

beteendevetenskapliga interventioner som används i syfte att främja hälsa men även i arbetet 

för att minska ohälsa och lidande. Fysioterapeuter använder sin kunskap inom rörelse- och 

stödjeorganets funktion för att arbeta med personer som drabbats av skada/sjukdom med 

mål att genom optimal rörelse bidra till en förbättrad hälsa. Ur ett hälsoperspektiv ser 

fysioterapin till människan som en helhet (Broberg & Lenné, 2017). Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), kap. 6, 1 §, ska man som Hälsosjukvårdspersonal 

utföra arbete grundat i evidens samt med beprövad erfarenhet. Vid en fysioterapeutisk 

intervention baserar man interventionen på patientens diagnos, målsättning och utredning. 

Utformning och val av intervention är något som tillsammans med patienten väljs ut och kan 

vara rörelseträning, träning av vardagsaktiviteter och manuella behandlingar (Broberg & 

Lenné, 2017). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821), kap. 5, 2 §, ska behandling utgå från 

patientens individuella förutsättningar och egna önskemål. Fysioterapeuter som har ett 

beteendemedicinsk inriktat arbetssätt ser patienten utifrån ett biopsykosocialt synsätt där 

fokus ligger på att främja beteenden av betydelse för patientens aktivitets- och 

delaktighetsförmåga (Denison & Åsenlöf, 2012). Definitionen av fysioterapi med 

beteendemedicinsk inriktning är samverkan mellan biomedicinska, psykosociala och 
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omgivningsfaktor vid hälsa och ohälsa där fokus ligger på människans beteende och 

levnadsvillkor (Mälardalens högskola, 2018). International Society of Behavioral Medicine 

(ISBM, 2011) definierar beteendemedicin som följande: 

Beteendemedicin är ett interdisciplinärt område där utveckling och integrering av 

sociokulturella, psykosociala, beteendemässiga och biomedicinska kunskaper av relevans för 

hälsa och sjukdom står i fokus. Ett specifikt kännetecken för beteendemedicin är att 

kunskapen tillämpas i såväl hälsopromotion och förebyggande av sjukdom som i etiologi, 

diagnostik, behandling och rehabilitering (ISBM, 2011). 

Fysioterapi vid MS innebär att behandlingen främst är inriktad mot fysisk träning i syfte att 

bibehålla fysisk funktion, aktivitets- och delaktighetsförmåga (Hillert & Lycke, 2012).  

1.3 Fysisk träning vid Multipel Skleros  

Träning fungerar smärthämmande då beta-endorfin frisläpps som är en kroppslig opioid. För 

att uppnå en smärthämning bör dock träningen pågå i minst 10 minuter (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014). Enligt Backus (2016) har fysisk träning vid MS tidigare varit något man 

inte rekommenderat då man ansett att sjukdomens symtom skulle förvärras. Det har numera 

skett en förändring och man kan se att det inte försämrar symtomen utan kan bidra till 

bibehållen fungerande funktionsnivå (Backus, 2016). Personer med MS behöver inte oroa sig 

för negativa effekter vid fysisk träning, utan träning är en säker behandlingsmetod vid MS 

med flera positiva effekter (Pilutti, Platta, Motl & Latimer-Cheung, 2014). Backus (2016) 

anser att det är viktigt att identifiera hinder som gör att personer med MS är mindre aktiva, 

för att sedan kunna övervinna dessa hinder genom samspel mellan patient och vårdgivare. 

Detta kan bidra till att personer med MS kan få en bättre hälsa, funktion och kvalité i livet 

(Backus, 2016). Ett hinder behöver inte vara en omgivningsfaktor utan kan vara en 

psykologisk individfaktor i form av låg self-efficacy, vilket betyder låg ”tilltro till sin förmåga” 

för att utföra ett specifikt beteende (Denison & Åsenlöf, 2012). Stärkande av self-efficacy kan 

då vara nödvändigt t.ex. i form av modellinlärning, där man observerar och lär av sin 

omgivning (McAlister, Perry & Parcel, 2008). Det finns en positiv effekt på livskvalité och 

funktion i form av rörlighet, muskelstyrka och aerob kapacitet vid rehabilitering men vidare 

studier behövs för att konstatera hur man ska utforma rehabiliteringen i intensitet och form 

av rehabilitering för att effektivisera behandlingen (Khan & Amatya, 2017). Det finns god 

evidens för att personer med MS kan förbättra sin muskelstyrka och kondition om de ej 

genomgår skov (Rietberg, Brooks, Uitdehaag & Kwakkel, 2005). Träning med moderat 

intensitet har visat sig effektivt om det utförs två gånger i veckan hos personer med mild till 

måttlig funktionsnedsättning orsakat av MS på både aerob samt muskulär kapacitet vid 
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aerob samt anaerob träning (Latimer-Cheung, Pilutti et. al., 2013). Latimer-Cheung, Martin 

Ginis et. al. (2013) har utvecklat riktlinjer för hur rehabilitering kan bedrivas och menar att 

vuxna med MS ska utföra minst 30 minuter moderat aerob träning två gånger/vecka samt 

styrketräna stora muskelgrupper två gånger/vecka med moderat till tung belastning 

(Latimer-Cheung, Martin Ginis et. al, 2013). Dock är det mindre än 25 % som utför moderat 

till tung träning på sin fritid och majoriteten av personer med MS är inaktiva eller 

rapporterar att de utför endast lätt träning (Marrie et.al., 2009). Personer med MS får en 

förbättring av muskulär fitness vilket innefattar både styrka och uthållighet vid styrketräning 

samt en kardiovaskulär ökning efter en interventionsperiod bestående av kardiovaskulär 

träning. Det går dock inte konstatera att faktorer såsom kognitiv påverkan, depression och 

fatigue, vilka är vanliga symtom hos personer med MS, påverkas till det bättre av fysisk 

träning (Platta, Ensari, Motl & Pilutti, 2016). Andreasen, Stenager & Dalgas (2011) menar att 

träning kan ha positiv effekt på fatigue, men att evidensen sällan kollar på fatigue som 

primärsymtom (Andreasen, Stenager & Dalgas, 2011). Det finns en signifikant skillnad på 

effekten av fysisk aktivitet på fatigue, där deltagarna som utfört träning skattar lägre fatigue 

efter intervention (Razazian et. al., 2015). Özkan, Tuncay & Mollaoğlu (2017) drar slutsatsen 

att känsligheten för värmeökning gör att man som MS-patient kan behöva använda alternativ 

såsom kylväst för att minska symtomen som efterkommer värmeökningen (Özkan, Tuncay & 

Mollaoğlu, 2017). Värmekänsliga personer med MS tolererar styrketräning mer än 

konditionsträning pga. att värmeökningen inte blir lika stor vid styrketräning (Skjerbæk et. 

al., 2012).  

Eftersom att symtombilden och sjukdomsförloppet är komplext medför det utmaningar i att 

genomföra en beteendeförändring. En av fysioterapeuternas uppgift blir att understödja 

livslång träning för att bibehålla fysisk funktion (Hillert & Lycke, 2012). Ett verktyg 

fysioterapeuter kan använda sig av är att kartlägga en persons beteende med hjälp av en 

dagbok. Kartläggning bidrar till att patienten blir medveten om beteendet då utförandet 

måste skrivas ner och inte gå på automation. Saker som känslor, tankar, konsekvenser och 

omgivningsfaktorer är faktorer som kan uppmärksammas vid en kartläggning (Denison & 

Åsenlöf, 2012). Kartläggningen kan även användas som ett redskap för att få en inblick i hur 

olika symtom förändras över tid t.ex. smärta och fatigue när en patient utför fysisk aktivitet. 

Dessa symtom kan vara hindrande individfaktorer hos en person med MS som gör att 

önskade beteenden inte utförs. Som fysioterapeut är det då viktigt att tillsammans med 

personen med MS identifiera hinder och sedan forma mål för behandlingen. Syftet med 

målsättning är att hjälpa patienten att fokusera sina ansträngningar och sin uppmärksamhet 

för att uppnå målet. Detta ökar förmågan till självreglering, det vill säga att hantera tillfälliga 

motgångar, inre och yttre hinder (Scobbie, Dixon och Wyke, 2011).  
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1.4 Socialkognitiv teori 

Vid målsättning behöver hänsyn tas till individfaktorer, beteende och omgivning. Enligt den 

socialkognitiva teorin (eng. Social Cognitive Theory, SCT) påverkas beteenden av  samspelet 

mellan individfaktorer, beteende och omgivning (Bandura, 1986). Omgivningen ses som en 

påverkande faktor för ett beteende och enligt SCT kan ej en beteendeförändring ske om inte 

omgivningen stödjer det nya beteendet (McAlister, Perry & Parcel, 2008). Self-efficacy är ett 

centralt begrepp inom SCT med definitionen ”tilltron till att kunna utföra ett specifikt 

beteende i en specifik situation, det vill säga det beteende som ska leda till det förväntade 

resultatet” (Denison & Åsenlöf, 2012, s. 28–29). Graden av self-efficacy för ett visst beteende 

kommer från flera källor men det viktigaste är tidigare erfarenheter av att ha klarat av ett 

bemästrande av ett beteende. De tidigare erfarenheterna kommer att spegla av sig på 

framtida försök att kunna genomföra ett önskat beteende (Denison & Åsenlöf, 2012). Det 

finns flera olika tekniker för att stärka en persons self-efficacy. Genom att låta personen 

lyckas med ett beteende, t.ex. med träning kan self-efficacy höjas. Self-efficacy kan även 

stärkas genom att personen ifråga introduceras för personer som lyckats med liknande 

uppgifter, så kallad modellinlärning (McAlister, Perry & Parcel, 2008). Beteenden drivs även 

av en persons förväntningar på vilka konsekvenser som beteendet medför. 

Resultatförväntningar beskrivs som en persons förväntningar om konsekvenser och 

värdeförväntningar beskrivs som vikten för en person att nå ett önskat resultat (Denison & 

Åsenlöf, 2012). En beteendeintervention, baserad på SCT, kan ha en positiv effekt så som 

ökad vardaglig aktivitet och ge minskad fatigue, depression och ångest hos personer med MS 

(Pilutti, Dlungoski, Sandroff, Klaren & Motl, 2014). Ingående begrepp inom SCT går att 

applicera vid rehabilitering av MS. Det som styr individens beteende är betydelsen av 

resultatet samt de konsekvenser beteendet medför. Omgivningsfaktorer har en stor vikt 

genom att ge stöd till personen med MS då individfaktorer, t.ex. symtom kan hindra 

personen med MS att utföra en prioriterad aktivitet. Vid minskad funktionsnivå kan 

personen med MS få minskad aktivitet- och delaktighetförmåga. Det som styr individens 

beteende är betydelsen av resultatet samt de konsekvenser beteendet medför. 

PROBLEMFORMULERING 

I motsats till tidigare forskning har man i samtida forskning visat att personer med MS kan 

träna för att kunna lindra symtom och samtidigt bibehålla kroppens funktion, aktivitets- och 

delaktighetsförmåga. Hur olika symtom påverkas av fysisk träning för personer med MS är 
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dock fortfarande oklart. Fatigue och smärta är ofta förekommande symtom hos personer med 

MS och att klara av till synes enkla vardagliga aktiviteter kan uppfattas som problematiskt. 

Genom att under en träningsperiod kartlägga fatigue, smärtintensitet och self-efficacy för en 

prioriterad vardagsaktivitet kan man få en ökad förståelse för hur det är att träna med en 

MS-diagnos och hur symtomen förändras över tid under en träningsperiod.  

SYFTE  

Syftet med studien var att beskriva tre personer med Multipel Skleros, innehåll och upplägg 

av träning och att kartlägga förändringar gällande fatigue, smärtintensitet, self-efficacy för 

prioriterad vardagsaktivitet samt upplevd förmåga att utföra prioriterade aktiviteter och 

upplevd generell förändring av allmäntillståndet, under 3–4 veckor av en träningsperiod hos 

fysioterapeut. 

Frågeställningar: 

• Hur var deltagarens fysiska status före träningsperioden och vilken erfarenhet hade 

deltagaren av tidigare träningseffekt? 

• Hur var träningsperioden upplagd?  

• Hur upplevde deltagarna sin generella förändring av allmäntillståndet under 

träningsperioden? 

• Hur upplevde deltagarna sin förmåga att utföra prioriterade vardagsaktiviteter före 

och efter den kartlagda träningsperioden?  

• Hur förändrades självrapporterad fatigue under träningsperioden?  

• Hur förändrades självrapporterad smärtintensiteten under träningsperioden? (vid 

eventuell smärta)  

• Hur förändrades självrapporterad self-efficacy för prioriterad vardagsaktivitet under 

träningsperioden? 
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2 METOD  

2.1 Design 

Studiens design är beskrivande fallstudier och valdes för att få en mångsidig belysning av hur 

personer med MS upplever sina MS-symtom och aktivitetsförmåga under en träningsperiod 

hos fysioterapeut. En fallstudie design valdes för att bibehålla ett brett synsätt för ett enskilt 

fall och då få en djupare och utförligare förståelse för ett specifikt fall (Yin, 2014). 

2.2 Urval 

Ett ändamålsenligt urval gjordes från tre öppenvårdsmottagningar i Mellansverige av fem 

personer med MS som genomgick en träningsperiod alternativt just påbörjade en 

träningsperiod. Deltagarna tillfrågades om medverkan i studien via sin fysioterapeut. 

Fysioterapeuterna valde ut deltagare som de ansåg skulle uppfylla inklusionskriterierna för 

studien. Inklusionskriterierna var att deltagaren skulle vara diagnostiserad med MS, vara 

över 18 år, skulle genomgå en fysioterapeutisk behandling eller påbörja en träningsperiod, 

antingen handledd individuellt av fysioterapeuten eller i grupp och inte ha för omfattande 

kognitiva funktionsnedsättningar för att kunna besvara frågeformulär. Deltagare 

exkluderades om de genomgick ett skov eller hade andra smärtsamma sjukdomar som t.ex. 

artriter då detta inte speglar deras normaltillstånd. Deltagarna rekryterades löpande under 

studiens gång för att uppnå tillräckligt stort urval.  

Bortfallet i studien blev två deltagare då dessa efter muntligt samtycke ej fyllt i dagboken. 

Detta gjorde att deras resultat ej kunde inkluderas i studien. Efter bortfallet av två deltagare 

krävdes ett andra urval. Vid det andra urvalet kontaktades fysioterapeuter som arbetar med 

neurologiska skador. Urvalsförfarandet, inklusions- och exklusionskriterier var identisk med 

det första urvalet.  

2.3 Tillvägagångssätt  

Kontaktuppgifter om enhetschefer inom öppenvårdsmottagning för rehabilitering av 

neurologiska skador i Mellansverige söktes fram på berörda landstings hemsidor. Berörda 

enhetschefer vid respektive mottagning kontaktades via e-post för intresse om medverkan i 

studien. Vid visat intresse och godkännande från enhetschef vidarebefordrade 

enhetscheferna e-post om intresse till mottagningens fysioterapeuter för inventering av 
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deltagare till studien baserat på studiens inklusionskriterier. De fysioterapeuter som ansåg 

att de hade möjliga deltagare bedrevs fortsatt mejlkontakt med studieförfattarna. 

Fysioterapeuterna tillfrågade de potentiella deltagarna om de skulle vilja delta och gav ut ett 

skriftligt informationsbrev, se bilaga (A). Vid godkännande av deltagande skickades samtliga 

datainsamlingsformulär via e-post till ansvarig fysioterapeut som sedan kunde introducera 

dessa formulär till deltagarna. 

Vid andra urvalet kontaktades fysioterapeuterna direkt genom att studieförfattarna fick 

mejladresser från handledare som varit i kontakt med verksamheter som möjligen bedrev 

fysioterapeutisk behandling vid MS. Fysioterapeuterna tillfrågades om intresse att hjälpa till 

med urvalet till studien. Innan datainsamling startades gav verksamhetschefen godkännande 

att datainsamling fick genomföras. Samtliga datainsamlingsformulär bifogades via e-post till 

ansvarig fysioterapeut. Vid det andra urvalet genomgick informationsbrevet till deltagaren en 

mindre korrigering där datainsamlingsperioden ändrades från 4 veckor till 3 till 4 veckor, se 

bilaga (B). Vidare bifogades en guide till fysioterapeuten som hjälp vid datainsamlingen, se 

bilaga (C). Guiden gav kort och saklig information om åtagandet att rekrytera deltagare och 

vad som krävdes utav fysioterapeuten och de potentiella deltagarna.   

2.4 Datainsamling  

Information om bakgrundsvariabler samlades in med ett studiespecifikt frågeformulär. 

Formuläret innehöll frågor om deltagarens bakgrundsinformation, se bilaga (D). Formuläret 

innehöll även en fråga om hur fysiskt aktiv deltagaren varit innan träningsperiodens start. 

Formuläret delades ut av fysioterapeut vid slutet av datainsamlingsperioden. Vidare 

tillfrågades fysioterapeuten om resultatet på, för deltagare, relevanta test som utförts före 

träningsperioden. Dessa testresultat kunde gälla exempelvis Bäckstrand, Dahlberg & Liljenäs 

(BDL) balansskala, Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini BesTest), 6-minuters 

gångtest,10 meter gång test och Bergs Balanstest. Mini BesTest är ett balanstest som är valid 

och reliabel för personer med balanssvårigheter (Godi, Franchignoni, Caligari, Giordano, 

Turcato & Nardone, 2012). Normvärden sträcker sig till 50–59 åringar och ligger då på 26,3 

av 28 (Potter & Brandfass, 2015). Normvärden för yngre personer finnes ej. 6 minuters 

gångtest har god validitet och reliabilitet för test av gångförmåga hos personer med MS 

(Bennet, Bromley, Fisher, Tomita & Niewczyk, 2017). Normvärde mellan 40–49 år ligger på 

611 m och mellan 50–59 år ligger normvärdet på 588 m (Casanova et. al, 2010). BDL 

balansskala är valid och reliabel testat på personer med tidigt utvecklad Parkinson (Claesson, 

Grooten, Lökk & Ståhle, 2017). Normvärden för BDL balansskala finnes ej och maxvärde är 

40 poäng. 10 meter gångtest är ett lämpligt test för att utvärdera gång för personer med MS 
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(Nilsagard, Lundholm, Gunnarsson & Denison 2007). Bergs balanstest är reliabelt för äldre 

(Wiken Telenius, Engedal & Bergland, 2015). Enbart tester som hade relevans i förhållande 

till deltagarna självvalda prioriterade aktiviteter presenteras i resultatet. Testresultat 

hämtades i patientjournalerna av ansvarig fysioterapeut.   

För skattning av förmåga att utföra en prioriterad vardagsaktivitet användes Patient Specifik 

Funktionell skala (PSFS), se bilaga (E), som skickades till de ansvariga fysioterapeuter som 

hjälp för att tillsammans med deltagarna välja en prioriterad aktivitet (Stratford, Gill, 

Westaway & Binkely, 1995). PSFS är ett formulär där man som vårdgivare tillsammans med 

patient tar fram aktiviteter som upplevs problematiska och är ett hjälpmedel för att få fram 

mål som är viktiga för patienten. Varje aktivitet som väljs ut skattas på en 11-gradig skala i 

samma formulär för att få en uppfattning om hur aktiviteten upplevs fungera i dagsläget för 

patienten. Skattningsskalan har ändpunkterna “Kan inte utföra aktiviteten” vid 0 och ”Kan 

utföra aktiviteten obehindrat eller som före skadan/sjukdomen” vid 10. Aktiviteterna 

rangordnas sedan beroende på hur viktiga de upplevs för deltagaren. PSFS skattades i början 

av datainsamling och i slutet av datainsamlingen (Stratford, Gill, Westaway & Binkley, 1995). 

PSFS har visat god reliabilitet, validitet och specificitet när den används på patienter med 

nackproblematik (Westaway, Stratford & Binkley, 1998). 

Datainsamlingen av fatigue, smärtintensitet och self-efficacy för prioriterad vardagsaktivitet 

skedde med hjälp av en dagbok, se bilaga (F), som deltagarna i studien fick fylla i 3–4 veckor. 

Deltagarna fyllde i dagboken varje dag under en träningsperiod hos en fysioterapeut. 

Dagboken fylldes i varje dag vid frukost, detta var för att det ska vara enkelt att komma ihåg 

att fylla i dagboken samt för att skattningarna skulle vara kontinuerliga och ske vid ungefär 

samma tidpunkt varje dag. Skattade variabler i dagboken var smärtintensitet, fatigue och 

self-efficacy för prioriterad aktivitet. Deltagarna fick fylla i vilket datum som skattningarna 

skett. Utöver det fick deltagarna markera i dagboken de dagar som det utfört träning. 

Dagboken innehöll totalt 5 kolumner/dag. 

Smärtintensitet skattades med numerisk skattningsskala (eng. numerical rating scale, NRS). 

Smärtintensitet skattades med NRS då den är reliabel och valid för skattning av 

smärtintensitet (Williamson & Hoggart, 2005). NRS skalans ändpunkter var 0 “ingen smärta 

alls” samt “värsta tänkbara smärta” vid 10. Fatigue skattades också med NRS och hade 

ändpunkterna på skalan 0 “ingen trötthet” samt “extremt hög trötthet” vid 10. Skattning av 

fatigue är reliabelt och valid vid Reumatoid Artrit (Minnock, Kirwan & Bresnihan, 2009). 

Reliabilitet och validitet vid fatigue hos personer med diagnosen MS är ej undersökt. Self-

efficacy för prioriterad vardagsaktivitet skattades på en NRS och hade ändpunkterna 0 

“mycket osäker” och “mycket säker” vid 10. Skattning med NRS har visat god validitet och 

reliabilitet vid skattning av self-efficacy för fysisk aktivitet (Resnick & Jenkins, 2000). 
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Utvärdering av träningsperioden gjordes med två utvärderingsformulär, varav det första 

utvärderingsformuläret, se bilaga (D), användes för att utvärdera deltagarnas upplevda 

förändring av sitt allmäntillstånd vid slutet av den kartlagda träningsperioden och vilken typ 

av träning som de utfört. Det studiespecifika frågeformuläret utformades med enbart slutna 

frågor för att underlätta för både fysioterapeut och deltagare då slutna frågor generellt tar 

mindre tid att svara på (Edwards, Thomas, Rosenfeld & Booth-Kewley, 1997). 

Upplevda förändring av aktivitetsbegränsning, känslor och generell livskvalitet relaterat till 

deras smärttillstånd skattades med Patient Global Impression of Change scale (PGIC), se 

bilaga (G), (Guy, 1976). PGIC användes för att deltagarna skulle få skatta sin upplevda 

förändring av aktivitetsbegränsning, känslor och generell livskvalité i relation till deras 

smärttillstånd under tiden som de fyllt i sin dagbok. Formuläret innehåller totalt två frågor, 

en kryssningsfråga där patient får fylla i det påståendet som stämmer bäst överens med deras 

upplevelse om hur deras tillstånd förändrats sedan behandling påbörjats. Formuläret 

innehåller även en skattning på en 11-gradig skala med ändpunkten ”Mycket bättre” vid 0 och 

”Mycket sämre” vid 10 där patienten får skatta den siffra som motsvarar den grad av 

förändring i relation till deras smärttillstånd sedan påbörjad behandling (Guy, 1976). PGIC 

har en hög reliabilitet och validitet mätt på personer som haft skada i övre extremitet 

(Karagiannopoulos, Sitler, Michlovitz, Tucker & Tierney, 2016). Formulären lades sedan i ett 

kuvert tillsammans med dagbok som förslöts för att innehållet konfidentiellt då ansvarig 

fysioterapeut inte kunde ta del av resultatet. 

2.5 Databearbetning och Dataanalys  

Efter deltagarna fyllt i sina dagböcker sammanställdes varje individs data i Excel för 

utformning av diagram som kunde analyseras. Resultat sammanställdes i beskrivande text 

för samtliga diagram och tabeller.  

Dataanalysen gjordes genom visuell analys av grafer för varje enskild deltagare för att se hur 

deras resultat hade ändrats över tid. Samtliga skattningar som utfördes i dagboken av 

deltagarna sammanställdes från datainsamlingsperioden i diagram. Self-efficacy för självvald 

prioriterad aktivitet, fatigue och smärtintensitet sammanställdes i ett linjediagram och en 

boxplot för varje enskild deltagare. Diagrammen analyserades med:  

• Trender – kan man tyda ett mönster i resultaten från interventionen.  

• Lutningar – här delas två y värden med två x värden för att få ut en lutning av 

resultaten.  
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• Nivå – numeriska skillnaden mellan start och slut. 

• Variabiliteten – spridningen i data (Carter & Lubinsky, 2015). 

Dagböckernas data sammanställdes i ett kalkylblad i Excel 2016 för utformning av 

linjediagram med brytpunkter. Diagrammen utformades som linjediagram med brytpunkter 

för att kunna se förändring över en tidsaxel (Ansel, 2016). X-värdet i linjediagrammen är i 

detta fall antal dagar som dagboken fyllts i. Y-värdet är skattningar av fatigue, 

smärtintensitet och self-efficacy för prioriterad aktivitet på en 11-gradig numerisk 

skattningsskala, NRS.  

Dagbokens data sammanställdes i boxplot för att visa variabiliteten i skattningarna. Boxplots 

eller låddiagram beskriver variationen och genomsnittet hos data som analyserats (Backman, 

2014). I varje enskild boxplot finns det i mitten en linje som beskriver medianvärdet och ett 

kryss för medelvärdet. Övre kanten på boxploten beskriver den övre gränsen för tredje 

kvartilen nedre kanten är övre gränsen för den första kvartilen (McGill, Turkey & Larsen, 

1978). Deltagarnas skattningar i PSFS och val av prioriterade aktiviteter presenterades i 

tabeller för att vara enkla att avläsa (Backman, 2008). Resultatet från utvärderingsformuläret 

och PGIC sammanställdes i löpande text för varje enskild individ. 

2.6 Etiska överväganden  

Deltagarna hade under hela studiens gång rätt att avbryta sin medverkan om hen känner att 

hen inte ville delta, uppkomna skador eller helt utan att ange orsak. För att få delta i studien 

behövde deltagaren ha gett sitt samtycke.  

Information gavs ut till deltagarna, se bilaga (A) alternativt bilaga (B), om hur studien skulle 

gå till, vilka rättigheter man som deltagare hade, vilket syfte studien hade, metoder för hur 

studien skulle gå till, att man hade ett fritt val om man vill delta, rätten till att avbryta studien 

samt eventuella risker med att delta (Vetenskapsrådet, 2017). Enda kraven som ställdes på 

deltagarna var att delta i sin träning och fylla i dagboken, se bilaga (E) och 

utvärderingsformulären, se bilaga (F) och (G). 

Alla resultat hanterades konfidentiellt och deltagarna avidentifierade av författarna och inga 

personuppgifter användes då identifiering av deltagarna skedde via kod. Enda kravet som 

ställdes på deltagarna var att delta i sin träning samt fylla i dagboken vilket framgick i 

informationsbrevet (Vetenskapsrådet & Uppsala Universitet, 2013). Deltagarna förblev 

anonyma till studieförfattarna då studieförfattarna enbart hade vetskap om vilken klinik 

deltagaren rekryterades från. Deltagarna var dock inte anonyma till fysioterapeuterna. 
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Samtliga data hanterades däremot konfidentiellt. Studieförfattarna var aldrig i kontakt med 

deltagarna utan all kommunikation skedde mellan deltagare och fysioterapeut. Det 

avidentifierade materialet skickades till studieförfattarna via post. Resultatet kodades sedan 

av studieförfattarna och förvarades säkert hemma hos en av studieförfattarna när resultatet 

ej användes. Inskickat resultat förstörs efter godkänt arbete. Studieförfattarna hade ej 

tillgång till journalhandlingar utan all relevant information från journal tillhanda havs av 

fysioterapeuterna. 

Dagbokens skattningar kan ha upplevts besvärande då deras symtom kontinuerligt 

uppdagas. Eftersom dagboken fylldes i varje dag kan dagboken upplevts som en påfrestning 

och ett måste för deltagaren att utföra. På grund av den kognitiva påverkan som kan uppstå 

vid en MS medför det svårigheter i minne och bearbetningsförmåga vilket kan medföra 

svårigheter i att fylla i dagboken.  

3 RESULTAT  

3.1 Deltagare A 

Deltagare A är en kvinna på 41 år som haft MS i sju år. Denna deltagare följdes under tre 

veckor av en träningsperiod. Deltagaren är i arbetsför ålder, men arbetar ej och har 25 % 

sjukersättning. Deltagaren uppskattade sin aktivitetsnivå innan träningsperiodens start till 3 

på en 11-gradig numerisk skattningsskala med ändpunkterna ”Stillasittande” vid 0 och 

”Mycket aktiv” vid 10. Hon har tidigare genomgått träningsperioder hos fysioterapeut och 

upplever då att hon fått ”Ganska god effekt” av träningen skattat på en 5-gradig skala där 1 är 

”Ingen effekt” och 5 är ”Mycket god effekt”. Under träningsperioden var deltagaren ej i 

kontakt med någon annan vårdprofession.  

Deltagaren är gångare utan gånghjälpmedel. Innan start av träningsperioden utfördes ett 

Mini-BesTest där deltagaren fick 20 av 28 poäng (övning 8 och 14 utfördes ej) vilket tyder på 

något nedsatt balans. 6-minuters gångtest utfördes utan gånghjälpmedel och gångsträckan 

blev 404 m. Bentrötthet och andfåddhet skattades ej vid 6-minuters gångtest. Samtliga test 

utfördes innan start av träningsperioden.  

Deltagaren utförde under denna träningsperiod styrketräning och balansträning i grupp på 

mottagning. Deltagaren har även utfört styrketräning och konditionsträning i bassäng. 
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Deltagaren tränade fem gånger under datainsamlingsperioden. Efter tre träningsveckor 

upplevde deltagaren att hon hade fått en “Ganska god effekt” på allmäntillståndet av 

träningen. Deltagaren upplevde sig stressad under tiden som dagboken fylldes i då det varit 

födelsedagar och jul med mycket stressade människor i hennes omgivning.  

3.1.1 Val av prioriterade aktiviteter och skattning av svårighetsgrad  

Deltagare A valde tillsammans med fysioterapeuten ut tre vardagsaktiviteter som upplevdes 

problematiska. Att gå, Att koncentrera sig längre stunder och Att komma ihåg sånt som man 

precis…, rangordnades efter hur viktiga de upplevdes vara för deltagaren. Skattningarna av 

hur svårt det var att utföra aktiviteterna gjordes i början och i slutet av datainsamlingen. 

Skattningarna visar att deltagaren upplevde en minskad svårighet att utföra två av tre 

aktiviteter, se tabell 1. 

Tabell 1: Val av prioriterad aktivitet och självskattad svårighetsgrad vid början och slutet av en tre 

veckor lång datainsamlingsperiod för deltagare A, skattat på en 11-gradig numerisk skattningsskala.  

Aktivitet:  28/11 29/12 

Att gå 5 4 

Koncentrera sig längre 

stunder 

2 8 

Komma ihåg sånt som 

man precis…  

2 5 

 

3.1.2 Upplevd generell förändring av allmäntillstånd i relation till smärttillstånd 

Vid slutet av datainsamlingsperioden skattade deltagaren den generella förändringen som 

”Mycket bättre och en avsevärd förbättring som har gjort stor skillnad” på PGIC. Deltagare A 

skattade upplevd grad av förändring på PGIC som 0, alltså ”Mycket bättre”. 

3.1.3 Fatigue, smärtintensitet och self-efficacy för självvald prioriterad aktivitet  

Skattningar av fatigue låg stabilt under de första två veckorna men variationen i 

skattningarna ökade något både uppåt och nedåt under den tredje och sista veckan av 

mätperioden. I förhållande till skattad smärtintensitet och self-efficacy för gång låg 

skattningarna av fatigue stabilt under majoriteten av skattningstillfällena. Ingen nivåskillnad 
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för fatigue kunde ses och cerelationslinjen lutade marginellt neråt, se figur 1. Skattningar av 

fatigue visade på låg variationsvidd under datainsamlingsperioden, se figur 2. 

Smärtintensiteten ökade med ett skalsteg från start till slut under datainsamlingsperioden. 

Cerelationslinjen lutade svagt uppåt för smärtintensitet, se figur 1. Skattningar av 

smärtintensiteten hade en stor variationsvidd, se figur 2. 

Att gå valdes ut som den prioriterade aktiviteten att skatta self-efficacy för i 

aktivitetsdagboken. Skattningar av self-efficacy för gång varierade mycket under hela 

datainsamlingsperioden. Cerelationslinjen lutade svagt uppåt och nivåskillnaden från start 

till slut var ett halvt skalsteg. Det går dock inte att se någon trend, se figur 1. Skattningar av 

self-efficacy för gång visade på hög variationsvidd under datainsamlingsperioden, se figur 2.  

Det går inte att se någon trend gällande hur skattade variabler förändrades i förhållande till 

varandra. Det fanns ingen tydlig trend på hur skattningarna förändrades vid 

träningstillfällena. Deltagaren tränade fem gånger under datainsamlingsperioden. 

 

Figur 1: Linjediagram med skattningar av fatigue, smärtintensitet och self-efficacy för gång under 

datainsamlingsperiod på tre veckor för deltagare A, skattat på en 11-gradig numerisk skattningsskala.  
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Figur 2: Variabilitet för skattningar av fatigue, smärtintensitet och self-efficacy för gång under 

datainsamlingsperiod på tre veckor för deltagare A, skattat på en 11-gradig numerisk skattningsskala. 

3.2 Deltagare B 

Deltagare B är en man på 51 år som haft MS i sju år. Denna deltagare följdes under fyra 

veckor av en träningsperiod. Deltagaren arbetar ej och är sjukpensionerad med 

aktivitetsersättning. Deltagare B uppskattar sin aktivitetsnivå innan träningsperiodens start 

genom att skatta på en 11-gradig numerisk skala med ändpunkterna ”Stillasittande” vid 0 och 

”Mycket aktiv” vid 10. Deltagaren skattade 3. Har tidigare genomgått träningsperioder hos 

fysioterapeut och upplever sig då fått ”Ganska god effekt”, skattat enligt 

utvärderingsformulär. Har varit i kontakt med läkare under träningsperioden.  

Deltagare B går självständigt med kryckkäppar. Gångmönstret är påverkat då hans MS-

besvär är mer uttalade i vänster ben. Deltagaren går med uttalad utåtrotation bilateralt och 

lutar överkroppen över sitt starka ben (höger). Har en instabil fotled vänster och deltagaren 

upplever att benet/foten viker sig när deltagaren är trött, t.ex. vid längre gångsträckor. 

Deltagaren har problem med gång i trapp men klarar av detta med hjälp av ledstång. Vid test 

av Bergs Balansskala fick deltagaren 49 av 56 poäng vilket indikerar på ganska bra balans. 

För BDL balansskala fick deltagaren 12 av 40 poäng vilket är ett t lågt resultat som indikerar 

på nedsatt balans. Vid 6-minuters gångtest gick deltagaren 311 m och skattade innan test 0,5 

i bentrötthet och 7 efter utfört test. Antal meter som deltagare B gick är markant kortare än 

för referensperson i samma ålder. Andfåddhet skattades ej vid 6-minuters gångtest. Samtliga 

tester utfördes innan träningsperioden.  
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Deltagare B har under träningsperioden utfört styrketräning, balansträning och 

konditionsträning både i grupp och individuellt. Deltagaren utförde 13 träningspass under 

datainsamlingsperioden. Han upplever sig ha fått ”Ganska god effekt” av sitt allmäntillstånd 

av träningen hittills. 28/12–17 ramlade deltagaren inomhus och slog i ländryggen vilket 

medförde ökad smärta och gångsvårigheter. Deltagaren fyllde i dagboken under fyra veckor.  

3.2.1 Upplevd förändring av generellt allmäntillstånd i relation till smärttillstånd 

Vid slutet av datainsamlingsperioden skattade deltagaren den generella förändringen som 

”Något bättre och en liten märkbar förändring” på PGIC. Deltagare B skattade upplevd grad 

av förändring på PGIC som 3 där 0 är ”Mycket bättre”. 

3.2.2 Val av prioriterade aktiviteter och skattning av svårighetsgrad  

Deltagare B valde tillsammans med fysioterapeut ut tre vardagsaktiviteter som upplevdes 

problematiska. Aktiviteterna Att gå, Att kliva i/ur duschen och Att kliva i/ur bil, 

rangordnades efter hur viktiga de upplevdes vara för deltagaren. Skattningarna av hur svårt 

det var att utföra aktiviteterna gjordes i början och i slutet av datainsamlingen. Skattningarna 

visar att deltagaren upplevde en minskad svårighet att utföra tre av tre aktiviteter, se tabell 2. 

Skattningarna som utfördes 27/12 var hur deltagaren beskrev hur aktiviteterna fungerade 

innan deltagaren ramlade. Att kliva i/ur bil skattades ej 27/12. 

Tabell 3: Val av prioriterad aktivitet och självskattad svårighetsgrad vid början och slutet av en fyra 

veckor lång datainsamlingsperiod för deltagare B, skattat på en 11-gradig numerisk skattningsskala.  

Aktivitet:  1/12 27/12 8/1 

Att gå 6 7 4 

Kliva i/ur 

duschen 

7 6 4 

I/ur bil  4 - 8 

3.2.3 Fatigue, smärtintensitet och self-efficacy för självvald prioriterad aktivitet  

Skattningar av fatigue höjdes två skalstegnivåer under datainsamlingsperioden. Den sista 

veckan skattade deltagaren fatigue stabilt med enbart en skattning en skalnivå under de 

tidigare skattningarna som låg på 7 den veckan. Celerationslinjen för fatigue har en tydligare 

lutning uppåt jämfört med smärtintensitet. Efter deltagarens fall den 27/12 låg fatigue jämnt 
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se figur 3. Dem första 3 veckorna var det hög variationsvidd på skattningarna för fatigue, se 

figur 4. 

Smärtintensiteten höjdes en skalnivå från start till slut under datainsamlingen. 

Cerelationslinjen för smärtintensitet lutar svagt uppåt, se figur 3. Skattningar av 

smärtintensitet visade på låg variationsvidd, se figur 4. 

Att gå valdes som prioriterad aktivitet för skattning av self-efficacy i dagboken. Skattningar 

av self-efficacy för gång var under hela träningsperioden låg. Celerationslinjen för self-

efficacy för gång lutar marginellt neråt, se figur 3. Skattningar för self-efficacy för gång visade 

på låg variationsvidd under datainsamlingsperioden, se figur 4. Det går inte att se någon 

trend gällande hur skattade variabler förändrades i förhållande till varandra. Man kan inte 

avläsa någon trend där skattade variabler förändrades vid träning. 

 

Figur 3: Linjediagram med skattningar för fatigue, smärtintensitet och self-efficacy för gång under 

datainsamlingsperioden på fyra veckor för deltagare B, skattat på en 11-gradig numerisk 

skattningsskala.  



19 

 

Figur 4: Variabilitet för skattningar fatigue, smärtintensitet och self-efficacy för gång under 

datainsamlingsperioden på fyra veckor för deltagare B, skattat på 11-gradig numerisk skattningsskala.   

3.3 Deltagare C  

Deltagare C är en kvinna på 53 år som haft MS i 18 år. Denna deltagare följdes under fyra 

veckor av en träningsperiod. Deltagaren arbetar 50 % och får 50 % sjukersättning. Deltagare 

C uppskattar sin aktivitetsnivå innan träningsperiodens start genom att skatta på en 11-

gradig numerisk skattningsskala med ändpunkterna ”Stillasittande” vid 0 och ”Mycket aktiv” 

vid 10. Deltagaren skattade 8. Deltagaren har tidigare genomgått träningsperioder hos 

fysioterapeut och upplever sig då fått ”Mycket god effekt” skattat enligt 

utvärderingsformulär. Har varit i kontakt med arbetsterapeut under träningsperioden. 

Deltagare C går självständigt med rollator. Innan träningsperiodens start utförde deltagaren 

10 meter gångtest och tog då 20 steg på 23,32 s vid första försöket och tog 20 steg på 23,97 s 

vid andra försöket. Vid forcerad gång tog deltagagaren 18 steg på 19,00 s. Testet upprepades 

efter datainsamlingen och deltagaren gick då 19 steg på 22,03 vid första försöket och tog 19 

steg på 22,78 s vid andra försöket. Vid forcerad gång tog deltagaren 17 steg på 19,85 s.  

Deltagare C har under träningsperioden utfört styrketräning, balansträning och 

koordinationsträning individuellt och fått akupunktur. Deltagaren utförde 22 träningspass 

under datainsamlingsperioden. Upplever sig ha fått ”Ganska god effekt” av sitt 

allmäntillstånd av träningen hittills. Deltagaren fyllde i dagboken under fyra veckor. 
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3.3.1 Upplevd generell förändring av allmäntillstånd i relation till smärttillstånd  

Vid slutet av datainsamlingsperioden skattade deltagaren den generella förändringen som 

”Ingen förbättring (eller tillståndet har förvärrats)” på PGIC då deltagaren inte upplevde 

någon smärta. Deltagare C skattade upplevd grad av förändring på PGIC som 5. 

3.3.2 Val av prioriterade aktiviteter och skattning av svårighetsgrad 

Deltagare C valde tillsammans med fysioterapeuten ut tre vardagsaktiviteter som upplevdes 

problematiska. Aktiviteterna Att laga mat, Att gå i trapp och Att gå, rangordnades efter hur 

viktiga de upplevdes vara för deltagaren. Skattningarna av hur svårt det var att utföra 

aktiviteterna gjordes i början av och slutet av datainsamlingen. Skattningarna visat att 

deltagaren upplevde en samma svårighet att utföra tre av tre aktiviteter, se tabell 3.  

Tabell 3: Val av prioriterad aktivitet och självskattad svårighetsgrad vid början och slutet av en 4 

veckor lång datainsamlingsperiod för deltagare C, skattat på en 11-gradig numerisk skattningsskala. 

Aktivitet:  9/2 9/3 

Att laga mat  3 3 

Att gå i trapp 3  3  

Att gå 3 3 

 

3.3.3 Fatigue, smärtintensitet och self-efficacy för självvald prioriterad aktivitet  

Skattningar av fatigue visade på stabila skattningar genom hela datainsamlingsperioden med 

enbart några få skattningar över 0 i början av datainsamlingsperioden. Cerelationslinjen för 

fatigue lutande något nedåt, se figur 5. Skattningar av fatigue visade på låg variationsvidd 

under datainsamlingsperioden, se figur 6. 

Skattningar av smärtintensitet visade på stabila skattningar med enbart några skattningar 

över 1. Deltagare C skattade smärtintensitet 3 som högst. Cerelationslinjen för 

smärtintensitet lutade något nedåt, se figur 5. Skattningarna av smärtintensitet visade på låg 

variationsvidd under datainsamlingsperioden se, figur 6. 

Self-efficacy skattades i dagboken för gång som var en självvald prioriterad aktivitet. 

Skattningar av self-efficacy för gång visade på stabila skattningar genom hela 

datainsamlingsperioden med ökade skattningar både uppåt och nedåt vid få tillfällen. 

Cerelationslinjen för self-efficacy för gång lutade något nedåt, se figur 5. Skattningar av self-

efficacy för gång visade på låg variationsvidd under datainsamlingsperioden, se figur 6. Det 
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går inte att se någon trend gällande hur skattade variabler förändrades i förhållande till 

varandra. Man kan inte avläsa någon trend där skattade variabler förändrades 

underträningsperioden. 

 

Figur 5: Linjediagram med skattningar för fatigue, smärtintensitet och self-efficacy för gång under 

datainsamlingsperioden på fyra veckor för deltagare C, skattat på en 11-gradig numerisk 

skattningsskala. 

 

Figur 6: Variabilitet för skattningar fatigue, smärtintensitet och self-efficacy för gång under 

datainsamlingsperioden på fyra veckor för deltagare C, skattat på 11-gradig numerisk skattningsskala.   
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4 DISKUSSION  

4.1 Resultatsammanfattning 

Deltagare A följdes i tre veckor. Deltagare A valde ”Att gå” som viktigaste aktivitet enligt 

PSFS vilket deltagaren skattade self-efficacy för i aktivitetsdagboken. Deltagare A upplevde 

sig ha fått en stor förbättring på sin generella livskvalité relaterat till sitt smärttillstånd. 

Upplevd grad av förändring skattades till mycket bättre. Fatigue skattades stabilt under hela 

datainsamlingsperioden. Skattningarna av smärtintensiteten och self-efficacy visade på hög 

variation från dag till dag. Deltagare A tränade fem gånger under datainsamlingsperiod och 

upplevde sig stressad under en period av datainsamlingen.  

Deltagare B följdes i fyra veckor. Deltagare B valde ”Att gå” som viktigaste aktivitet enligt 

PSFS vilket deltagaren skattade self-efficacy för i aktivitetsdagboken. Deltagare B upplevde 

sig ha fått en ganska god förbättring sin generella livskvalité relaterat till sitt smärttillstånd 

och har upplevt en stor grad av förändring. Skattningar av fatigue och smärtintensitet visade 

på stor variationsvidd under datainsamlingsperioden. Deltagare B tränade 13 gånger under 

datainsamlingsperioden och ramlade vid ett tillfälle vilket medförde smärta.  

Deltagare C följdes i fyra veckor. Deltagare C valde ”Att gå” som tredje viktigaste aktiviteten 

enligt PSFS vilket deltagaren skattade self-efficacy för i aktivitetsdagboken. Deltagare C 

upplevde sig ha fått ingen förbättring och upplevde ingen förändring då deltagare C inte 

upplevde någon smärta. Skattningar av fatigue, smärtintensitet och self-efficacy för gång 

visade på låg variationsvidd och generellt låga skattningar i dagboken. Deltagaren upplever 

en ”Ganska god effekt” av träningen på sitt allmäntillstånd. Deltagare C tränade 22 gånger 

under datainsamlingsperioden.  

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva tre personer med Multipel Skleros, innehåll och upplägg 

av träning och att kartlägga förändringar gällande fatigue, smärtintensitet, self-efficacy för 

prioriterade vardagsaktiviteter samt upplevd generell förändring av allmäntillståndet, under 

3–4 veckor av en träningsperiod hos fysioterapeut. 
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4.2.1 Deltagare A 

Deltagare A beskriver i utvärderingsformuläret, se bilaga (D) att något som utmärkte sig 

under datainsamlingsperioden var träningsperiodens sammanfallande med jul, vilket bidrog 

till en ökad stress. Det finns en association mellan stress och exacerbationer vid MS vilket 

skulle kunna vara en orsak till varför skattningarna för smärtintensitet och fatigue skattades 

högre närmare jul (Mohr, Hart, Julian, Cox & Pelletier, 2004). De höga skattningarna 

behöver inte indikera att deltagaren var på väg in i ett skov utan mer att stressen kan ha 

påverkat och förstärkt symtomen. Skattningarna som skedde under sista veckan skulle kunna 

bero på stressen som deltagare A upplevde.  

Ser man till de dagar deltagare A tränade finns ingen koppling till minskad/ökad fatigue, 

smärtintensitet eller self-efficacy. Skattningarna som utförts i dagboken visar inte på någon 

tydlig förbättring, men ser man till skattningarna som utfördes i PGIC upplever ändå 

deltagaren att en förändring har skett. Deltagare A upplevde att aktivitetsbegränsning, 

känslor och generell livskvalité hade förändrats till ”Mycket bättre med en avsevärd 

förbättring som gjort en stor skillnad” i förhållande till deltagarens smärttillstånd. Detta 

tyder på att rehabiliteringen har en god effekt på deltagarens självupplevda förändring men 

inte på de faktorerna som skattats i dagboken. Det faktum att deltagaren upplevde sig fått en 

förbättring trots att detta ej går att utläsa i skattningarna kan bero på andra faktorer som ej 

undersökts i studien. Deltagararens värdeförväntningar kan även innan träningsperiodens 

start ha varit höga och deltagaren förväntade sig att bli bättre av träningen. Träning har 

däremot visats ha en potentiell positiv effekt på fatigue och smärtintensitet, tvärtemot 

resultatet för deltagare A (Andreasen, Stenager & Dalgas, 2011; Norrbrink & Lundeberg, 

2014b). Genom att träna i grupp introduceras deltagaren för andra individer som är i 

liknande situationer. Träningssituationen kan medföra ett socialt nätverk där man dels kan 

träffa människor som ger positiv energi, som har samma sjukdom men helt andra symtom 

eller som bidrar till trevlig stämning. Detta kan även stärka self-efficacy då personen i fråga 

introduceras för personer som kan genomföra träning och få träningsresultat så kallad 

modellinlärning (McAlister, Perry & Parcel, 2008). Deltagarna i gruppen blir då en 

omgivningsfaktor som kan öka chansen att deltagaren vill träna, vilket är det önskvärda 

beteendet för att förbättra deltagarens individfaktorer vilket i sin tur kan öka aktivitet och 

delaktighetsförmågan. Individanpassas träningen efter de förutsättningar som personen har 

kan self-efficacy stärkas genom att träningen läggs på en lagom nivå som varken känns för 

lätt eller för svår. Upplevs träningen som jobbig och omöjlig minskar self-efficacy och 

chansen blir då stor att beteendet inte utförs (Bandura, 1986). För att klara av aktiviteter i 

vardagen som upplevs problematiska ger då träning förutsättningarna att kunna förbättra 

funktion i syfte att kunna utföra sina prioriterade aktiviteter (Denison & Åsenlöf, 2012).  
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Vid skattning av smärtintensitet sågs inga tydliga trender utan skattningarna skiftar under 

hela datainsamlingsperioden, men något som inte undersöktes var vilken typ av smärta 

deltagaren upplevde. Av intresse hade varit att ta reda på vilken form av smärta, nociceptiv 

eller central neurogen, som deltagaren upplevde, om deltagaren upplevde dem båda och i så 

fall om deltagaren kunde särskilja dessa två. Detta är av intresse då orsaken till vilken smärta 

deltagaren upplever påverkar vilken typ av behandling som utförs. Exempelvis om den 

upplevda smärtan är nociceptiv på grund av felställningar skiljer sig behandlingen gentemot 

om det varit smärta orsakat av skador i CNS.  

Self-efficacy för gång skattades under hela datainsamlingsperioden varierat och dagsformen 

verkar ha spelat roll för hur deltagaren upplevde att aktiviteten fungerade. Det gick inte att 

avläsa någon trend för hur self-efficacy förändrades i förhållande till fatigue och 

smärtintensitet. Self-efficacy kan istället ha påverkats av andra omgivningsfaktorer som den 

miljö beteendet utförts i och väderlek (McAlister, Perry & Parcel, 2008). 

Skattningar som utfördes i PSFS vid datainsamlingens start och slut visade att deltagaren 

upplevde förmågan att gå snarlikt vid datainsamlingens start och vid slutet. Koncentrera sig 

längre stunder och komma ihåg sånt som man precis… skattades dock högre. Att gå är en 

fysisk aktivitet medan resterande två aktiviteter är kognitiva uppgifter som deltagaren då 

uppskattade fungerar bättre en bit in i rehabiliteringen. Anledningen till varför de kognitiva 

funktionerna upplevs fungera bättre än innan träningsperiodens start är oklar. Evidens tyder 

på att träning kan ha en positiv effekt på kognition men flera studier är bristfälliga och 

evidensen är inte entydig (Sandroff, Motl, Scudder & DeLuca, 2016). Målsättningen Att gå 

var inte tydligt specificerat och bidrog eventuellt inte till att deltagaren fokuserade på detta 

mål i sin träning (Scobbie, Dixon & Wyke, 2011). Det otydligt specificerade målet medför 

också oklara skattningar av self-efficacy, alltså skattningar gällde säkerhet i gång, 

gånghastighet, gångsträcka eller andra aspekter på gång. Self-efficacy gäller ett specifikt 

beteende i en specifik situation (McAlister, Perry & Parcel, 2008).  

Deltagare A upplevde avsevärd förbättring som gjort stor skillnad på aktivitetsbegränsning, 

känslor och generell livskvalité trots att skattningarna av fatigue, smärtintensitet och self-

efficacy för gång inte blivit avsevärt bättre sedan datainsamlingsperiodens start. Träning har 

visat på positiv effekt på livskvalité hos personer med MS (Khan och Amataya, 2017). Trots 

att symtombilden är den samma, och till och med blivit sämre har deltagare A upplevt 

avseendevärd förbättring på allmäntillståndet. Det hade varit av relevans att undersöka om 

till exempel rörlighet, styrka och aerob kapacitet förbättrats och där med bidragit till den 

positiva effekten på livskvalité vilket nämns i Khan & Amataya (2017). Deltagare A upplevde 

även ”Mycket bättre” i grad av förändring. Skattningarna i dagboken representerar inte 

deltagarens självupplevda generella förändring sedan träningsperiodens start. Rehabilitering 
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består av fler delar än enbart träning då det sker sociala interaktioner med fysioterapeut och i 

detta fall med andra deltagare i grupp. Den sociala faktorn kan vara en orsak till varför 

deltagaren upplever en sådan stor förbättring trots att smärta och fatigue inte förändrats 

nämnvärt. Fysioterapeutens stöd kan utgöra en positiv påverkan på deltagaren genom att 

uppmärksamma eventuella förbättringar ex. ökad styrka eller förbättrad gång vilket 

individen själv inte uppmärksammat. Omgivningen ses som en påverkande faktor vid en 

beteendeförändring enligt teorin SCT. Nya beteenden går ej att genomföra om inte 

omgivningen stödjer det nya beteendet (McAlister, Perry & Parcel, 2008). I deltagare A:s fall 

kan omgivningsfaktorer vara fysioterapeuten och andra deltagare i gruppen. Den upplevda 

förbättringen kan även bero på att symtom som inte kartlagts kan ha förbättrats och att 

deltagaren upplever sig mer uthållig, starkare, har mer ork och upplever sig mer rörlig. Det 

som även kan ha påverkat hur deltagaren skattat sin förändring sedan påbörjad behandling 

är relationen till fysioterapeuten. Eftersom fysioterapeuten kan uppfattas vara makthavande i 

sin position kan deltagaren ha skattat den stora förbättringen på grund av att fysioterapeuten 

kan ta del av informationen. 

Något som upplevs extra intressant är att deltagaren får fylla i hur den upplevt tidigare 

träningsperioder (om de genomgått någon sådan). Detta ger en inblick i hur deltagarens 

inställning är till träningsperioder. Deltagarnas värdeförväntningar kan ha en påverkan då de 

vid tidigare träningsperioder upplevt sig få en god effekt av träningen vilket gör att nu 

träningen är mer viktig för dem. Detta hänger samman med resultatförväntningar som är de 

förväntande konsekvenserna för ett beteende. Förväntar sig deltagarna ett bra resultat finns 

det både för- och nackdelar till detta. Fördelar är att det kan bidra till att deltagarna blir 

inspirerad och vill ha samma effekt på träningen som vid tidigare träningsperioder. Nackdel 

är dock att om den nya träningsperioden inte överensstämmer med deras förväntningar kan 

det bli svårt att motivera deltagaren vid nästkommande träningsperioder (Denison & 

Åsenlöf, 2012). Personer med MS behöver återkommande träningsperioder för att förbättra 

kroppslig funktion och lindra symtom (Hillert & Lycke, 2012). 

4.2.2 Deltagare B 

Vid skattning av förmåga att gå upplevde deltagaren en liten förbättring. Skattad förmåga att 

gå minskade vecka fyra av datainsamlingsperioden. Detta kan ha berott på att deltagaren 

ramlade och troligtvis då fick ökad smärta vid gång. Fatigue ökade från start till slut under 

datainsamlingsperioden trots att träning har visat på positiv effekt på fatigue (Razazian et. 

al., 2015). Det gick däremot inte att utläsa någon trend för hur skattningarna utfördes i 

relation till träningstillfällen. Innan träningsperioden utförde deltagaren 6-minuters gångtest 

och gick 311 m och skattade 7 i bentrötthet efter utfört test vilket indikerar en stor 
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energiåtgång när deltagaren går. Referensvärdet för friska individer som utfört 6-minuters 

gångtest mellan 50–59 år är 588 m vilket indikerar att gångförmågan var nedsatt för 

deltagare B (Casanova et. al, 2010). Det påverkade gångmönstret kan vara mer 

energikrävande i kombination med att deltagaren går självständigt med kryckkäppar. Gång 

med kryckkäppar ökar energiåtgången jämfört med gång utan hjälpmedel (Patel, Batten, 

Roberton, Enki, Wansbrough & Davis, 2015). Deltagaren upplever att fot/ben viker sig vid 

längre gångsträckor vilket kan tyda på att fatigue blir påtagligare när deltagaren går längre 

sträckor eller gör något extra ansträngande. Den lågt skattade self-efficacy kan då vara en 

kombination mellan påverkat gångmönster och det faktum att deltagaren upplever att 

gången försämras när han är trött. Det hade varit av relevans att undersöka vad som skett de 

dagarna som fatigue skattades högt, till exempel om deltagaren varit extra aktiv utöver 

träningen eller om det varit något speciellt under dessa dagar som kan ha påverkat att fatigue 

skattades högre.  

Deltagare B utförde under datainsamlingsperioden 13 träningspass varav ibland flera dagar i 

rad. Riktlinjer för träning vid MS anger att träningen ska ske under minst 30 minuter med 

moderat aerob träning, 2 gånger i veckan och styrketräning av stora muskelgrupper 2 gånger 

i veckan med moderat till tung belastning (Latimer-Cheung & Martin Ginis et.al, 2013). 

Deltagare B utförde fler träningspass än riktlinjerna som Latimer-Cheung & Martin Ginis et. 

al (2013) utvecklade. Man kan dock inte säkerställa hur träningspassen varit uppbyggda, 

vilken längd passen haft och hur variationen varit mellan styrketräning och 

konditionsträning. Eftersom det inte gick att uttyda något mönster för skattningarna för 

fatigue, smärtintensitet eller self-efficacy för gång de dagar som deltagaren tränade hade det 

varit av relevans att se hur deltagaren upplever att träningen påverkar allmäntillståndet. 

Efter skattningarna samlats in visade deltagare B att träningen haft en förbättrande effekt på 

aktivitetsbegränsning, känslor och generell livskvalité relaterat till deltagarens smärttillstånd. 

Denna förbättring gick däremot inte att utläsa i skattningarna av fatigue, smärtintensitet och 

self-efficacy för gång. Ifall informationen om att upplevelsen av träning påverkats till det 

bättre även fast skattningarna i dagboken ej överensstämde med detta hade det varit av 

relevans att fråga detta i samband med slutet av datainsamlingen. Eftersom att det inte fanns 

några tankar om att detta skulle hända utformades aldrig några frågor om vad med 

träningsperioden som upplevts gjort en förbättring. Träning har positiv effekt på livskvalité 

men hur träningen ska doseras och med vilken frekvens är inte tillräckligt studerat (Khan & 

Amatya, 2017). Den upplevda generella förändringen motsvaras inte av skattningarna av 

fatigue, smärtintensitet och self-efficacy för gång. Self-efficacy var konstant låg och både 

fatigue och smärtintensitet ökade under perioden. Att aktivitetsbegränsning, känslor och 

generell livskvalité upplevdes förbättrade kan bero på att vardagen i sig fungerar bättre men 

att symtomen fortfarande är kvar. Den sociala aspekten kan även vara en faktor som bidragit 
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till att upplevelsen av förbättring har gått åt det positiva hållet sedan träningsperiodens start. 

När deltagaren träffat andra personer som också tränar kan det ha varit motiverade och 

bidragit till en stund att umgås med andra personer. Det finns forskning, gjord på studenter, 

som tyder på att träning i grupp kan öka livskvalitén mer jämfört med att träna själv (Yorks, 

Frothingham & Schuenke, 2017). Det är också möjligt att en viss modellinlärning har skett 

vad gäller träning när denna sker i grupp (McAlister, Perry & Parcel, 2008).  

4.2.3 Deltagare C  

Deltagare C skattade konstant lågt för fatigue och smärtintensitet. Skattningar av self-efficacy 

för gång visade på låg och oförändrad self-efficacy. Deltagaren ansåg sig dock fått en ”Ganska 

god effekt” på sitt allmäntillstånd av träningen under den kartlagda träningsperioden. Detta 

tyder på effekt på någon del av allmäntillståndet, men inte på de symtom som kartlagts i 

dagboken. Deltagaren kan till exempel ha större problem med kondition, rörlighet eller 

koordination vilket ej kartlades under datainsamlingsperioden. Det hade varit av relevans att 

tillsammans med deltagaren ha valt ut symtom som upplevs problematiska för att sedan 

skatta dessa i dagboken och sedan analyserat de faktorer som deltagaren själv upplever är 

hindrande eller problematiska. Detta kunde varit relevant för just denna deltagares 

sjukdomstillstånd då symtomen personer med MS upplever kan variera stort individer 

emellan (Hillert & Lycke, 2012). Smärta är även ett symtom som många med MS upplever 

någon gång under deras sjukdom (Hillert & Lycke, 2012). Däremot upplevde inte deltagare C 

någon smärta vilket gjorde att skattningar av smärtintensitet troligen inte var relevant för 

just denna deltagare. Det hade varit av intresse att veta om deltagaren upplevt smärta under 

tidigare perioder av sitt sjukdomstillstånd då deltagaren haft MS i 18 år. Self-efficacy 

skattningar gällde ett ospecificerat mål, Att gå, vilket gör att self-efficacy skattningarna är 

svårtolkade liksom i fall A (McAlister, Parcel & Perry, 2008).  

Deltagare C tränade 22 gånger under datainsamlingsperioden. Riktlinjer för träning hos 

personer med MS har visat att 30 minuter av moderat aerob träning två gånger i vecka och 

styrketräning av stora muskelgrupper 2 gånger i veckan från moderat till tung belastning 

(Latimer-Cheung & Martin Ginis et.al, 2013). Deltagare C har utfört fem och en halv gånger 

fler träningspass än vad riktlinjerna anger vilket kan ses som att riktlinjerna endast är en 

rekommendation och att varje individs träning måste anpassas efter individen mål och 

förutsättningar. Träningspassen bestod av styrketräning, balansträning och 

koordinationsträning men ingen aerob träning vilket rekommenderas enligt riktlinjerna för 

träning vid MS. Det går inte heller att fastställda träningsintensiteten eller längden på 

passen. Deltagaren uppskattade sin aktivitetsnivå innan datainsamlingens start som 8 på en 

11 gradig numerisk skattningsskala vilket tyder på att deltagaren är mycket fysisk aktiv. Detta 
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kan förklara den höga frekvensen av träningspass. Lågt skattad fatigue och smärtintensitet 

skulle kunna vara en orsak till varför deltagaren har möjligheten att vara så pass aktiv och 

träna så frekvent som hon gör. Enligt Backus (2016) är fatigue, smärta och värmeintolerans 

hinder för att utföra fysisk aktivitet. 

4.3 Metoddiskussion  

4.3.1 Design 

 Anledningen till val av studiedesign grundade sig i intresset av att kunna jämföra den 

enskilde individens skattningar över tid. Fallstudiedesign tillåter en mer djupgående 

förståelse när fenomenet sker i sin naturliga kontext (Crowe, Cresswell, Robertson, Huby, 

Avery & Sheikh, 2011). Hade istället en randomiserad kontrollerad studie valts hade 

variationer i de enskilda individernas resultat inte kunnat studeras på samma sätt (Carter & 

Lubinsky, 2016). En fallstudie tillåter en mer ingående förståelse för problemet (Yin, 2014). 

En mixad metod med både kvalitativ- och kvantitativa data kunde ha varit aktuellt för att få 

en ännu mer djupgående insikt i hur det är att genomgå en träningsperiod som person med 

MS (Yin, 2014). Däremot hade dock varit svårt att genomföra på grund av tidsbrist då det 

innebar att intervjuer skulle utföras utöver den kvalitativa datainsamlingen. Ifall studien haft 

en kvalitativ design hade det framkommit om personer med MS tankar kring hur det är att 

genomgå en träningsperiod med MS. Däremot hade den kvantitativa data inte kunnat 

genomföras och mätningar av fatigue, smärtintensitet och self-efficacy hade inte varit möjliga 

då datainsamling vid en kvalitativ design innefattar intervjuer och observationer (Carter & 

Lubinsky, 2013). Förändringen över tid hade då inte gått att undersökas vilket gjorde att 

fallstudiedesign var den studiedesign som var mest lämpad för denna studie. 

En nackdel med fallstudier är den begränsade generaliserbarheten. Den enskilde individens 

resultat kan dock ge uppslag till vidare forskning på gruppnivå (Carter & Lubinsky, 2013). 

Korrelation mellan de olika variablerna går heller inte att uttala sig om då man inte kan med 

säkerhet påvisa att det är interventionen som påverkar utfallet (Carter & Lubinsky, 2013).  

4.3.2 Urval  

Det första urvalet fungerade bra då det gick att säkerställa att enhetscheferna godkände att 

datainsamling kunde utföras inom deras verksamheter. Detta urval tog dessvärre längre tid 

då det var flera personer som skulle kontaktas innan det med säkerhet fanns fysioterapeuter 

som ansåg sig ha patienter som kunde delta i studien. Det andra urvalets process var 
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snabbare än vid första urvalet. Däremot gick det inte att säkerhetsställa att enhetscheferna 

skulle godkänna rekrytering vilket gjorde att det var en mer osäker process. På grund av 

tidsbristen var andra urvalet ett måste för att kunna rekrytera tillräckligt med deltagare till 

studien.  

Det ändamålsenliga urvalet gjorde att passande deltagare till studien kunde rekryteras. 

Eftersom ingen av studieförfattarna är kliniskt aktiva och arbetar med personer med MS gick 

ett bekvämlighetsurval bort (Carter & Lubinsky, 2016).  

Av etiska skäl får studieförfattarna ej ta kontakt med patienter på klinikerna vilket gjorde att 

ansvaret hamnade på fysioterapeuterna att rekrytera deltagare enligt inklusionskriterierna 

till studien. Bedömningen för att klargöra ifall deltagarna var kognitivt passande var upp till 

ansvarig fysioterapeut för varje enskild deltagare. Detta ses som en styrka då 

fysioterapeuterna arbetar specifikt med denna patientgrupp och har erfarenhet inom 

området och kan då troligtvis enklare och säkrare välja ut deltagare till studien. Att 

fysioterapeuterna har olika kompetens och olika erfarenhet av yrket kan dock ha medfört att 

deras bedömningar sinsemellan skiljde sig åt. Har fysioterapeuten lite erfarenhet av att 

arbeta med patienter med kognitiv påverkan, kan deltagare som egentligen inte varit 

passande ha rekryterats till studien. Det går dock inte att försäkra att fysioterapeuterna gjort 

en lika bedömning sinsemellan, dels för att rekrytering skett på olika kliniker och 

fysioterapeuternas olika erfarenhet. Motivet för att deltagarna inte skulle ha för stor kognitiv 

påverkan var för att det inte skulle bli en börda att fylla i dagboken och att ifyllandet inte 

skulle upplevas krånglig och energikrävande. Vid ifyllnad av dagbok kan det upplevas som en 

press att varje dag behöva skatta i dagboken. 

4.3.3 Tillvägagångssätt  

Vid inventering av kliniker som var belägna i Mellansverige kan ett flertal kliniker ha fallit 

bort på grund av bristfällig information på berörda klinikers hemsidor. Enbart de kliniker 

kontaktades som med säkerhet bedrev rehabilitering av neurologiska skador. 

Vid rekrytering tillfrågades först och främst enhetschefer till fysioterapeuter som eventuellt 

kunde delta för att inventera om intresse fanns att hjälpa till med rekrytering av deltagare. 

Detta gjorde att det var enklare att sålla bort verksamheter som ej var intresserade. Samtliga 

enhetschefer vidarebefordrade förfrågan om deltagande till aktuella fysioterapeuter. Därefter 

togs kontakt med intresserade fysioterapeuter för vidare information om studien. Detta var 

positivt då kontakt skapades direkt med intresserade fysioterapeuter som kunde ansvara för 

potentiella deltagare. Det negativa med att föra kontakt över mejl är att missförstånd kan 

uppstå och att information kan falla bort.  
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Efter avhopp i studien fick studieförfattarna hjälp av handledare att kontakta andra 

verksamheter som behandlade personer med MS. Handledaren fick då mejladresser till 

fysioterapeuter som arbetade med neurologiska sjukdomar inom primärvården som sedan 

tillfrågades om intresse. Vid andra urvalet bifogades ett informationsbrev till fysioterapeuten 

som agerade som en guide där det tydligt var förklarat hur fysioterapeuten skulle gå tillväga 

vid datainsamling. Detta hade varit en fördel att använda redan vid första urvalet då det 

framkommer mycket tydligare vad som förväntas av fysioterapeuten och dennes uppgift i 

studien.  

4.3.4 Datainsamling 

Det studiespecifika formuläret där bakgrundsinformation samlades in hade som syfte att få 

en djupare inblick hos varje deltagare. Anledningen till varför kön, ålder och hur länge 

personen haft MS var med i formuläret var för att få bild av deltagaren. Detta gjordes för att 

få en mer beskrivande aspekt på fallen och presentera utifrån frågeställning. Anledningen till 

att datainsamlingen skedde till viss del av formulär var på grund av tidseffektiviteten. 

Däremot är det svårt att få in mer djup information då frågorna ska vara enkla att förstå för 

deltagarna och att den inte fylls i då det tar för lång tid. Därför valdes det att använda slutna 

frågor och flervalsalternativ. Detta är enklare att sammanställa och presentera koncentrerat. 

Hade formulären varit baserade på öppna frågor hade det tagit längre tid att fylla för 

deltagarna och sammanställningen av resultatet hade tagit längre tid (Carter & Lubinsky, 

2013).  

Det hade varit intressant om deltagarna hade fått beskriva vilken typ av smärta de upplevde, 

nociceptiv eller central neurogen smärta (Hillert & Lycke, 2012). Eftersom att det kan vara 

svårt att skilja central neurogen smärta mot nociceptiv hade det varit svårt att formulera en 

sådan fråga till deltagarna.  

PSFS fungerade som ett stöd till ansvarig fysioterapeut och deltagare vid val av självvalda 

prioriterade aktiviteter. PSFS är valid och reliabel för patienter med nackproblematik 

(Westaway, Stratford & Binkley, 1998). Validiteten för PSFS vid MS är dock okänd. PSFS var 

däremot det mest passande formuläret till denna studie vilket gjorde att den valdes ut till 

studien då den passade in till syftet. Syftet med formuläret är att välja en aktivitet som 

upplevs problematisk i vardagen vilket gjorde att det ansågs användbart i syftet att välja en 

prioriterad aktivitet även för personer med MS. Nackdelen med användandet av PSFS är att 

fysioterapeuterna inte var vana vid att använda denna typ av målformuleringsformulär, vilket 

kan ha gjort att formuläret upplevts krångligt och tidskrävande. Det går inte att säkerställa 

att formuläret använts korrekt vid val av prioriterade aktiviteter. Eftersom varje enskild 

individ är unik är det relevant att man som deltagare själv får välja vilka aktiviteter som man 
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själv upplever är svåra. Fysioterapeuten fungerar i detta sammanhang som en vägledare när 

deltagaren tar fram sina prioriterade aktiviteter.  

Aktivitetsdagboken skulle fyllas i varje morgon, vilket framgick i informationsbrevet som 

delades ut till deltagarna. Initialt var tanken att deltagarna skulle fylla i dagboken i fyra 

veckor, men på grund av tidsbrist och svårigheter i att rekrytera deltagare ändrades 

datainsamlingsperioden till 3–4 veckor. Kartläggningens funktion var att se hur smärta, 

fatigue och self-efficacy för en prioriterad aktivitet förändrades över tid i dess naturliga 

kontext. Fördelen med en kartläggning är att information som inte kommer fram vid intervju 

och fysisk undersökning då blir tillgänglig för fysioterapeuten via kartläggningen. Detta kan 

bero på att patienten i sig inte är medveten om informationen eller dess relevans vid möte 

med fysioterapeut. Kartläggningen bidrar till att patienten medvetandegörs om sina 

beteenden och upplevelser av symtom (Denison & Åsenlöf, 2012). Nackdelar med 

kartläggning är dock att det kräver tid och energi av deltagaren då det är många skattningar 

som ska utföras varje dag, vilket i sin tur kan uppfattas som stressande och tidskrävande. Det 

är även svårt att kontrollera att deltagaren uppfattat hur hen ska skatta varje variabel. För att 

försöka motverka detta gjorde en tydlig förklaring i aktivitetsdagboken. Genom att 

rekommendera en tid på dygnet (morgonen vid frukost) då skattningarna skall utföras, kan 

det underlätta för deltagarna då de inte behöver oroa sig för när skattningarna ska ske. Att 

skattningarna skulle genomföras vid samma tillfälle varje dag var för att minska stress men 

även för att få ett kontinuerligt mönster med jämna skattningar. Energin skulle kunna 

förändras under dagen vilket kan göra att en skattning på morgonen skiljer sig från en 

skattning på kvällen.  

Valet av att använda en 11-gradig NRS vid skattning av smärtintensitet, grundar sig i att 

skalan är valid och reliabel för skattning av smärtintensitet (Williamson & Hoggart, 2005). 

Skalan är överskådlig vilket underlättar för deltagaren som ska skatta. Skattning av fatigue 

med NRS är reliabel och valid hos patienter med Reumatoid Artrit (Minnock, Kirwan & 

Bresnihan, 2009). Det finns däremot inget studerat kring skattning enligt NRS för fatigue 

orsakat av MS. Skalan användes ändå i denna studie då det skulle underlätta för deltagarna 

att skatta i sin aktivitetsdagbok med samma skala. Det finns utarbetade skalor för att mäta 

self-efficacy för personer med MS som till exempel The Multiple Sclerosis Self-efficacy Scale 

(MSSE) som är valid och reliabel för att utvärdera self-efficacy vid olika aktiviteter och self-

efficacy för att kontrollera t.ex. fatigue (Schwartz, Coulthard-Morris, Zeng & Retzlaff, 1996). 

Formuläret innehåller sammanlagt 18 frågor kring self-efficacy för olika aktiviteter som att gå 

i trapp och att klä på sig och symtomreglering. Troligen är MSSE mer känsligt för förändring 

av self-efficacy än de self-efficacy skattningar som utfördes i föreliggande studie som enbart 

gällde ett fåtal aktiviteter (Carter & Lubinsky, 2016). Studieförfattarnas intresse syftade 
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enbart till att undersöka hur self-efficacy för en självvald prioriterad aktivitet förändrades 

över tid. Detta gjorde att NRS upplevdes som ett mer självklart val vid skattning av self-

efficacy för en prioriterad aktivitet, just för att underlätta för deltagarna genom att använda 

samma skalor. Att använda MSSE hade medfört för många frågor för deltagaren att besvara. 

Dessutom är NRS är utformad med skalsteg från 10–100 i MSSE. För att underlätta för 

deltagarna skattades samtliga faktorer på samma skala, en 11-gradig numerisk 

skattningsskala. 

Formuläret PGIC handlar om förändring som upplevts av deltagaren i förhållande till deras 

smärttillstånd. Detta kan uppfattas missledande då det inte med säkerhet går att anta att alla 

personer med MS upplever smärta som ett symtom. Mer korrekt hade varit om frågan ställts 

som förändring i relation till sjukdomstillståndet då detta omfattar mer än enbart smärta. 

PGIC användes för att deltagarna skulle få reflektera över om det skett någon förändring 

sedan träningsperiodens start, just för att få en ytterligare aspekt än enbart kartläggning av 

symtom.  

Det går inte att säkerställa att deltagarna inte känt sig påverkade av sin fysioterapeut när de 

fyllt i utvärderingsformulären till datainsamlingen. Social reaktivitet kan ha påverkat 

deltagararen val att skatta sin upplevda grad förändring. Social reaktivitet innebär när 

deltagarna i en studie påverkas av t.ex. en fysioterapeut till att antigen svara positivt eller 

negativt på i detta fall, ett utvärderingsformulär (Gibb, 2011). Deltagarens relation till 

fysioterapeuten kan vara av betydelse då en patient kan vilja göra sin fysioterapeut nöjd eller 

tro sig få en sämre fortsatt behandling om denne skattar lågt vid utvärdering. 

4.3.5 Databearbetning och dataanalys  

Resultatet av PSFS presenterades i tabeller för att få en överskådlig och tydlig bild av 

resultatet. Tabellerna utformades luftigt för att underlätta avläsning av tabellerna (Backman, 

2008). Tabellerna utformades genom att presentera val av prioriterade aktiviteter i ordning 

beroende på hur viktiga de var för varje deltagare. Genom att göra tabellen luftig går det 

snabbt att avläsa tabellens innehåll. Valet variera raderna mellan vitt och grått var för att 

ytterligare förtydliga vilka skattningar som tillhörde vilken aktivitet.  

Linjediagram fungerar bra om man vill utläsa mönster genom att man kan se hur flera olika 

kurvor skiljer sig i förhållande till varandra (Backman, 2014). För att åtskilja de olika 

skattningarna i diagrammen valdes studieförfattarna att färgkoordinera varje enskild 

skattning i sin egna färg. Diagrammen utformades i Microsoft Excel 2016 för att vara lätta att 

tolka och vara presentabla i koncentrerad form (Språkrådet, 2014). Valet av linjediagram 

med brytpunkter berodde på enkelheten att kunna avläsa eventuella förändringar över tid. 
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Diagrammen kompletterades med en beskrivning i löpande text för att få en tydlig 

presentation av resultatet (Backman, 2008). Hade resultatet enbart presenterats i löpande 

text är det svårt att se skillnader i skattningarna och svårigheter att utläsa vilka skattningar 

som utförts. I löpande text är det svårt att se hur skattningarna förhåller sig till varandra 

samt gör det svårare att utläsa någon form av mönster.  Linjediagrammen blir ett 

förtydligande av resultatet som presenterades i den beskrivande texten. Nackdelen med att 

använda sig av diagram kan däremot vara att resultatet som presenteras blir rörigt och 

oläsligt om diagrammen har för många kurvor. Hade resultatet däremot presenterats i 

tabellform hade det varit svårt att inkludera en cerelationslinje och se hur skattningarna 

varierar dagarna emellan. Backman (2008) rekommenderar är att det inte ska vara fler än 

fyra kurvor i ett och samma linjediagram. Linjediagram med brytpunkter lämpade sig bäst 

till resultatet i denna studie då det var många dagar som deltagarna skattade varav 

brytpunkterna förtydligar vilka dagar som skattningarna utfördes.  

Box plots användes för att påvisa variationsvidden i resultatet, dels för att skattningarna hade 

stundvis stor variation och en boxplot visar tydligt värden för 10:e, 25:e, 50:e, 75:e och 90:e 

percentilen (Backman, 2008).  Boxplots lämpade sig för att enklare kunna avläsa 

variationsvidden i resultatet då det kan vara svårt att avläsa i ett linjediagram. Hade man valt 

att presentera variationsvidden i en tabell hade man förlorat den visuella tydligheten som en 

boxplot visar. I en tabell kan man enbart påvisa maximumvärde, minimumvärde, kvartil 1, 

kvartil 2, kvartil 3, kvartil 4 men då faller information bort om vilka skattningar som skett 

mest frekvent.  

4.4 Etikdiskussion  

Eftersom varje deltagare aldrig interagerade med någon annan än sin fysioterapeut kunde 

deltagarnas identitet vara anonym för studieförfattarna och informationen om deltagarna 

förblev konfidentiell. Samtliga data hölls inlåst hemma hos en av studieförfattarna så 

obehöriga ej hade tillgång till informationen. Detta gjorde för att säkerhetsställa att 

obehöriga ej skulle kunna ta del av informationen och på så sätt säkra deltagarnas 

konfidentiallitet. Studieförfattarna kunde ej spåra information om deltagarna tillbaka till en 

viss person, då varken namn eller personuppgifter angavs. Eftersom att fysioterapeuter 

arbetar under offentlighets- och sekretesslagen skall de ha hanterat all insamlad data 

konfidentiellt (SFS, 2009:400, 1 §).  

Informationsbrevet innehöll information gällande avbrytande av studien, det vill säga om 

deltagaren ej skulle vilja delta. Detta gjorde att deltagaren ej blev bunden till studien om 

deltagande uteblev. I informationsbrevet framgick det att ifall en deltagare valde att ej delta i 
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studien så skulle deltagarens pågående eller framtida behandling ej påverkas. Detta gjordes 

för att deltagarna inte skulle känna en press och ett måste att genomföra studien om de ej 

ville fortsätta delta i studien. Det går ej att säkerställa att potentiella deltagare fick korrekt 

information om syftet med studien då de kunde blivit tillfrågade om deltagande innan 

informationsbrevet delades ut. Detta kan ha bidragit till att de gett samtycke innan de insett 

syftet med studien. Det går heller inte att säkerställa att deltagaren läst informationsbrevet 

tillräckligt noga för att innebörden av deltagande i studien. 

Fysioterapeuten kan i detta fall ha uppfattats som makthavande vilket kan ha påverkat 

deltagarnas frivilliga beslut om att delta i studien. Studieförfattarna hade ingen rätt att träffa 

deltagarna eftersom ingen av dessa hade någon koppling till klinikerna. Detta gjorde att 

fysioterapeuterna var de enda som kunde ha kontakt med deltagarna och tillfråga om 

deltagande. Detta ses som en styrka i studien då deltagarna ej kunde bli påverkade av 

studieförfattarna. Anledningen till varför detta ses som en styrka är för att deltagarna kunde 

känt en skyldighet att delta i studien om de personligen träffar studieförfattarna.  

Dagbokens skattningar för fatigue, smärtintensitet och self-efficacy för självvald prioriterad 

aktivitet kan ha uppfattats besvärande för deltagarna då de fick en kontinuerlig påminnelse 

om sina symtom. För att deltagarna skulle kunna skatta var de även tvungna att känna efter 

hur mycket fatigue de upplevde och hur mycket smärta de kände av. Detta kan ha 

intensifierat symtomen eftersom deltagarna var tvungna att känna efter vid varje skattning. 

Vid skattning av self-efficacy för en prioriterad aktivitet blev deltagarna även påminda om 

aktiviteter som är problematiska i vardagen vilket kan bidra till en påminnelse om oförmåga. 

Dessa skattningar kan bidra till negativa emotioner och känsla av otillräcklighet. Det 

framkom däremot inget som tydde på detta och alla tre deltagare valde att kvarstå i studien.  

Ett etiskt dilemma som kan ha uppstått vid insamlande av utvärderingsformulären var det 

faktum att vi inte kan garantera att fysioterapeuterna inte tog del av resultatet. Detta kan ha 

medfört att deltagarna inte kände att deras information skulle hanteras konfidentiellt och 

kan därför ha bidragit till att svaren inte överensstämmer med deltagarnas upplevelser av 

träningsperioden. 

5 SLUTSATS  

Studiens syfte var att kartlägga hur symtom förändras över tid hos personer med MS och att 

ta del av deltagarnas generella upplevelse av träningsperioden. Studien visar att symtomen 
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har en stor variationsvidd över tid. Den generella upplevelsen av träningsperioden behöver 

inte sammanfalla med symtomens förändring över tid. Studien visar att man som kliniskt 

aktiv fysioterapeut kan behöva ta hänsyn till hur symtomen fluktuerar dagligen. Detta kan 

behövas ta hänsyn till när fysioterapeuten vill utvärdera om behandlingen haft någon effekt.  

6 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING  

Studien har svagheter när det kommer till överförbarhet. Trots detta är fallstudier till för att 

utveckla teorier och hypoteser till vidare forskningsområden. Det krävs vidare studier 

gällande hur träningen påverkar upplevelsen av förbättring av generell livskvalité, känslor 

och aktivitetsbegränsning. Vidare kan relationen mellan symtom och upplevd grad av 

förändring under en träningsperiod studeras i gruppstudier. Studien har även öppnat upp för 

vidare forskning för längre träningsperioder där fler variabler undersöks samt möjlighet att 

se hur de förhåller sig med varandra.  

 

 

 

 

 

 

 



36 

REFERENSLISTA  

Andreasen, A., K., Stenager, E. & Dalgas, U. (2011). The effect of exercise therapy on fatigue 

in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 17 (9), 1041-1054 doi: 

10.1177/1352458511401120 

Ansel, E. (2016). Excel 2016. Sverige: Lenanders Grafiska. 

Backman, J. (2014). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB. 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB.  

Backus, D., (2016).  Increasing Physical Activity and Participation in People With Multiple 

Sclerosis: A Review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 97 (9), 210-

217. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2015.09.027 

Bandura, A., (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. New 

Jersey, Englewood Cliffs: Prentice Hall 

Bennet, S.E., Bromley, L.E., Fisher, N.M., Tomita, M.R., Niewczyk, P. (2017). Validity and 

Reliability of Four Clinical Gait Measures in Patients with Multiple Sclerosis. Int J MS 

Care, 19 (5), 247-252. doi: 10.7224/1537-2073.2015-006 

Broberg, C. & Lenné, R. (2017). Fysioterapi: Profession och vetenskap. 

Campbell, E., Coulter, E. H., Mattison, P. G., Miller, L., McFayden, A. & Paul, L. (2016). 

Physiotherapy Rehabilitation for People With Progressive Multiple Sclerosis: A 

Systematic Review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 97 (1), 141-151. 

doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2015.07.022 

Carter, R. E. & Lubinsky, J. (2016). Rehabilitation Research: Principles and Applications. St. 

Louis: Elsevier. 

Casanova, C., Celli, B. R., Barria, P., Casas, A., Cote, C., de Torres, J. P., Jardim, J., Lopez, M. 

V., Marin, J. M., Montes de Oca, M., Pinto-Plata, V. & Aguirre-Jaime, A. (2010). The 

6-min walk distance in healthy subjects: reference standards from seven countries. 

European Respiratory journal, 2011 (37), 150-156. doi: 10.1183/09031936.00194909 

Claesson, I. M., Grooten, W. J. A., Lökk, J. & Ståhle, A. (2017). Assessing postural balance in 

early Parkinson’s Disease—validity of the BDL balance scale. Physiotherapy Theory 

and Practice, 33 (6), 490-496. doi: 10.1080/09593985.2017.1318424 

Crowe, S., Cresswell, K., Robertson, A., Huby, G., Avery, A. & Sheikh, A. (2011). The case 

study approach. BMC Medical Research Methodology, 11 (100), doi: 

https://doi.org/10.1186/1471-2288-11-100 

Denison, E. & Åsenlöf, P. (2012). Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik. Lund: 

Studentlitteratur AB.  



37 

Edwards, J. E., Thomas, M. D., Rosenfeld, P. & Booth-Kewley, S. (1997). How to conduct 

surveys: A Step-by-Step Guide. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc. 

Fisk, J. D., Pontefract, A., Ritvo, P. G., Archibald, C. J. & Murray T. J. (1994). The Impact of 

Fatigue on Patients with Multiple Sclerosis. Canadian Journal of Neurological 

Science, 21 (1). doi: https://doi.org/10.1017/S0317167100048691 

Flesner, G., Ek, A. C., Söderhamn, O. & Landtblom, A. M. (2011). Sensitivity to heat in MS 

patients: a factor strongly influencing symptomology - an explorative survey. BMC 

Neurology, 11 (27). doi: 10.1186/1471-2377-11-27 

Gibb, R. (2011). Reactivity. In P. J. Lavarkas (Ed.), Encyclopedia of Survey Research 

Methods (pp. 695). Thousand Oaks, Sage Publications, Inc. 

Godi, M., Franchignoni, F., Caligari, M., Giordano, A., Turcato, A. M. & Nardone, A. (2013). 

Comparison of Reliability, Validity, and Responsiveness of the MiniBESTest and Berg 

Balance Scale in Patients With Balance Disorders. Physical Therapy, 93 (2), 158-167. 

doi: https://doi.org/10.2522/ptj.20120171 

Guy, W. (1976). ECDEU Assessment Manual for Psychopharmacology-revised. Rockville: 

US Department of Health, Education and Welfare. 

Hillert, J. & Lycke, J. (2012). Multipel skleros. I J. Fagus & D. Nyholm (Red.), Neurologi (s. 

378–402). Stockholm: Repro 8 AB.  

IASP Taxonomy. (2017). Pain terms. International association for the study of pain. Hämtad 

13 december från https://www.iasp-pain.org/Taxonomy 

International Society of Behavioral Medicine (2011). About ISBM. Hämtar 15 december från 

https://www.isbm.info/about-isbm/ 

Iriarte, J., Subirá, M. L. & Castro, P. (2000). Modalities of fatigue in multiple sclerosis: 

correlation with clinical and biological factors. Multiple Sclerosis Journal, 6 (2). doi: 

https://doi.org/10.1177/135245850000600212 

Karagiannopoulos, C., Sitler, M., Michlovitz, S., Tucker, C. & Tierney, R. (2016). 

Responsivness of the active wrist joint position sense test after distal radius fracture 

intervention. Journal of Hand Therapy, 29 (4), 474-482. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.jht.2016.06.009 

Khan, F. & Amatya, B. (2017). Rehabilitation in Multiple Sclerosis: A Systematic Review of 

Systematic Reviews. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 98 (2), 353-

367. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2016.04.016 

Latimer-Cheung, A. E., Ginis, K. A., Hicks, A. L., Motl, R. W., Pilutti, L. A., Duggan, M., 

Wheeler, G., Persad, R. & Smith, K. M. (2013). Development of Evidence-Informed 

Physical Activity Guidelines for Adults With Multiple Sclerosis. Physical Medicine 

and Rehabilitation, 94 (9), 1829-1836. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2013.05.015 



38 

Latimer-Cheung, A. E., Pilutti, L. A., Hicks, A. L., Martin Ginis, K. A., Fenuta, A. M., 

MacKibbon, K. A. & Motl, R. W. (2013). Effects of Exercise Training on Fitness, 

Mobility, Fatigue, and Health-Related Quality of Life Among Adults With Multiple 

Sclerosis: A Systematic Review to Inform Guideline Development. Archives of 

Physical Medicine and Rehabilitation, 94 (4), 1800-1828. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.apmr.2013.04.020 

Lundeberg, T. & Norrbrink, C. (2014). Klassifikation av smärta. I C. Norrbrink & T. 

Lundeberg (Red.), Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv (s. 51–78). Lund: 

Studentlitteratur AB  

Marrie, R. A., Horwitz, R., Cutter, G., Tyry, T., Campangnolo, D. & Vollmer, T. (2009) High 

frequency of adverse health behaviors in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis 

Journal, 15 (1), 105–113. doi: https://doi.org/10.1177/1352458508096680 

McAlister, A. L., Perry, C. L. & Parcel, G. S. (2008). How individuals, enviroments, and health 

behaviors interact: Social Cognitive Theory. In K. Glanz, B. K. Rimer & K. Viswanath 

(Eds.), Health Behavior and Health Education: Therory, Research, and Practice (pp. 

170-188). San Francisco: John Wiley & Sons, Inc. 

McGill, R., Turkey, J.W. & Larsen, W.A. (1978). Variation of box plots. The American 

Statistician, 32 (1). 12-16. doi: 10.1249/MSS.0b013e3181930355 

Minnock, P., Kirwan, J., Bresnihan, B. (2009). Fatigue is a reliable, sensitive and unique 

outcome measure in rheumatoid arthritis. Rheumatology, 48 (12). 1533-1536. doi: 

10.1093/rheumatology/kep287 

Mohr, D.C., Hart, S.L., Julian, L., Cox, D. & Pelletier. D. (2004). Association between 

stressful life events and exacerbation in multiple sclerosis: a meta-analysis. The BMJ, 

328 (7442). doi: 10.1136/bmj.38041.724421.55 

Mälardalens högskola. (2018). Fysioterapeutprogrammet, 180 hp. Hämtad den 18 januari 

från http://www.mdh.se/utbildning/program/fysioterapeut/beteendemedicinsk-

inriktning-1.85252 

Nilsagard, Y., Lundholm, C., Gunnarsson L.G. & Denison, E. (2007). Clinical relevance using 

timed walk tests and ‘timed up and go’ testing in persons with Multiple Sclerosis. 

Physiotherapy research international: the journal for researchers and clinicians in 

physical therapy, 12 (2), 105-114. doi: 10.1002/pri.358 

Norrbrink, C. & Lundeberg, T. (2014b). Komplementära medicinska behandlingsmetoder. I 

C. Norrbrink & T. Lundeberg (Red.), Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv (s. 101-

124). Lund: Studentlitteratur AB  

Norrbrink, C. & Lundeberg, T. (2014a). Om smärta. I C. Norrbrink & T. Lundeberg (Red.), 

Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv (s. 11–14). Lund: Studentlitteratur AB  

http://www.mdh.se/utbildning/program/fysioterapeut/beteendemedicinsk-inriktning-1.85252
http://www.mdh.se/utbildning/program/fysioterapeut/beteendemedicinsk-inriktning-1.85252


39 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Hämtad 25 mars 2018 från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400 

Patel, N., Batten, T., Roberton, A., Enki, D., Wansbrough, G. & Davis, J. (2015). A 

comparison of energy consumption between the use of a walking frame, crutches and 

a Stride-on rehabilitation scooter. The foot, 28 (2016), 7-11. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.foot.2016.04.002 

Patientlag (2014:821). Hämtad 19 december 2017 från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

Patientsäkerhetslagen (2010:659). Hämtad den 13 december 2017 från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 

Pilutti, L. A., Dlugonski, D., Sandroff, B. M., Klaren, R. & Motl, R. W. (2014). Randomized 

controlled trial of a behavioral intervention targeting symptoms and physical activity 

in multiple sclerosis. Multiple sclerosis journal, 20 (5), 594-601. doi: 

10.1177/1352458513503391 

Pilutti, L. A., Platta, M. E., Motl, R. W. & Latimer-Cheung, A. E. (2014). The safety of exercise 

training in multiple sclerosis: A systematic review. Journal of the Neurological 

Sciences, 343 (1-2), 3-7. doi:https://doi.org/10.1016/j.jns.2014.05.016 

Platta, M. E., Ensari, I., Motl, R. W., & Pilutti L. A. (2016). Effect of Exercise Training on 

Fitness in Multiple Sclerosis: A Meta-Analysis. Archives of Physical Medicine and 

Rehabilitation, 97 (9), 1564-1572. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2016.01.023 

Potter, K., Brandfass, Kathi. (2015) The Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-

BESTest). Journal of Physiotherapy, 61(4), 225. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.jphys.2015.04.002 

Razazian, N., Yavari, Z., Farnia, V., Azizi, A., Kordavani, L., Bahmani, D. S., Holsboer-

Trachsler, E. & Brand, S. (2016). Exercising Impacts on Fatigue, Depression, and 

Paresthesia in Female Patients with Multiple Sclerosis. Medicine & Science in Sports 

& Exercise, 48 (5), 796-803. doi: 10.1249/MSS.0000000000000834 

Resnick, B. & Jenkins, L.S. (2000). Testing the Reliability and Validity of the Self-Efficacy for 

Exercise scale. Nursing Research, 49 (3), 154-159. 

Rietberg, M. B., Brooks, D., Uitdehaag, B. M. & Kwakkel, G. (2005). Exercise therapy for 

multiple sclerosis. Chochrane Database of Systematic Reviews, 1 

doi:10.1002/14651858.CD003980.pub2. 

Sandroff, B. M., Motl, R. W., Scudder, M. R. & DeLuca, J. (2016). Systematic, Evidence-Based 

Review of Exercise, Physical Activity, and Physical Fitness Effects on Cognition in 

http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2016.01.023


40 

Persons with Multiple Sclerosis. Neuropsychology Review, 26 (3), 271-294. doi: 

https://doi.org/10.1007/s11065-016-9324-2 

Schwartz, C. E., Coulthard-Morris, L., Zeng, Q. & Retzlaff, P. (1996). Measuring Self-Efficacy 

in People With Multiple Sclerosis: A Validation Study. Archives of Physical Medicine 

and Rehabilitation, 77 (4), 394-398. doi: https://doi.org/10.1016/S0003-

9993(96)90091-X¨ 

Scobbie, L., Dixon, D., & Wyke, S. (2011). Goal setting and action planning. Clinical 

Rehabilitation, 25, 468-482. doi: 10.1177/0269215510389198 

Skjerbæk, A. G., Møller, A. B., Jensen, E., Vissing, K., Sørensen, H., Nybo, L., Stenager, E. & 

Dalgas, U. (2012).  Heat sensitive persons with multiple sclerosis are more tolerant to 

resistance exercise than to endurance exercise. Multiple sclerosis Journal, 19 (7), 

932–940. doi:  10.1177/1352458512463765 

Språkrådet. (2014). Myndigheternas skrivregler (Myndigheternas skrivregler, nr 8). 

Stockholm: Elanders Sverige AB 

Stratford, P., Gill, C., Westaway, M. & Binkley, J. (1995). Assessing Disability and Change on 

Individual Patients: A Report of a Patient Specific Measure. Physiotherapy Canada, 

47 (4), 258–263. doi: https://doi.org/10.3138/ptc.47.4.258 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Vetenskapsrådet och Uppsala Universitet. (2017). Forskning som involverar människan. 

Codex – regler och riktlinjer för forskning. Hämtad 2017-12-01 från: 

http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml 

Westaway, M. D., Stratford, P. W. & Binkley, J. M. (1998). The Patient-Specific Functional 

Scale: Validation of'lts Use in Persons With Neck Dysfunction. Journal of Orhopedic 

& Sports Physical Therapy, 27 (5), 331–338. doi: 10.2519/jospt.1998.27.5.331 

Wiken Telenius, E., Engedal, K. & Bergland, A. (2015). Inter-rater reliability of the Berg 

Balance Scale, 30 s chair stand test and 6 m walking test, and construct validity of the 

Berg Balance Scale in nursing home residents with mild-to-moderate dementia. BMJ 

Open, 5 (9) doi: 10.1136/bmjopen-2015-008321 

Williamson, A. & Hoggart, B. (2005). Pain: A review of three commonly used pain rating 

scales. Journal of Clinical Nursing, 14 (7), 798-804. doi:10.1111/j.1365-

2702.2005.01121.x 

Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Designs and Methods. London: SAGE Publications 

Inc. 

Yorks, D.M., Frothingham, C.A. & Schuenke, M.D. (2017). Effects of Group Fitness Classes on 

Stress and Quality of Life of Medical Students. The Journal of the American 

Osteopathic Association, 117, 17-25. doi: 10.7556/jaoa.2017.140 

https://doi.org/10.1016/S0003-9993(96)90091-X¨
https://doi.org/10.1016/S0003-9993(96)90091-X¨
https://doi.org/10.3138/ptc.47.4.258


41 

Özkan Tuncay, F. & Mollaoğlu, M. (2017). Effect of the cooling suit method applied to 

individuals with multiple sclerosis on fatigue and activities of daily living. Journal of 

Clinical Nursing, 2017 (0), 1–10. doi: 10.1111/jo



   



 

1 

 

BILAGA A, INFORMATIONSBREV  

Tillfrågan om deltagande i studie 

Vi är två studenter som i vår fysioterapeut-utbildning vid Mälardalens högskola ska göra ett 

examensarbete om hur personer med Multipel Skleros (MS) upplever sin fysioterapi-träning 

och effekterna av behandlingen.  

Syftet med studien är alltså att följa personer som diagnosticerats med MS och som 

genomgår en rehabiliteringsperiod hos en fysioterapeut. Vi har fått ditt namn av din 

fysioterapeut som ansett du är en lämplig deltagare.  

Om du väljer att delta i studien kommer du få fylla i en dagbok. Dagboken kommer sedan att 

fyllas i under träningsperioden som kommer att pågå i minst 4 veckor. I dagboken kommer 

du få skatta din trötthet, smärta och hur säker du känner dig på att utföra vardagliga 

aktiviteter. Skattningen kommer ske varje dag och tar max 5 minuter. Du som deltagare 

kommer att bli introducerad till denna dagbok av din fysioterapeut.  

De fördelar vi kan se med att du deltar i studien är att du kan få en tydligare inblick i hur du 

reagerar på träning. När du fyller i dagboken kommer du kunna följa eventuella förbättringar 

eller försämringar av ditt tillstånd. 

Ditt deltagande i studien är konfidentiellt, vilket innebär att dina skattningar i dagboken 

förblir hemliga för obehöriga och enbart kommer behandlas av studieansvariga. Studiens 

resultat kommer inte att kunna kopplas till dig som person i det slutgiltiga examensarbetet. 

Om du är intresserad av att ta del av resultat och läsa studien kan du kontakta 

studieansvariga eller din fysioterapeut. 

Valet att delta i studien är helt fritt. Om du väljer att delta men sedan ångrar dig och vill 

avbryta finns den möjligheten under hela studiens gång. Detta kommer i så fall inte att 

medföra några konsekvenser för bemötande och behandling och du kan fortsätta din 

sedvanliga behandling.   

Har du några ytterligare funderingar eller frågor kring studien kan du kontakta 

studieansvariga när som helst före, under och efter studiens gång: 

Studieansvariga
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BILAGA B, KORRIGERAT INFORMATIONSBREV 

Tillfrågan om deltagande i studie 

Vi är två studenter som i vår fysioterapeut-utbildning vid Mälardalens högskola ska göra ett 

examensarbete om hur personer med Multipel Skleros (MS) upplever sin fysioterapi-träning 

och effekterna av behandlingen.  

Syftet med studien är alltså att följa personer som diagnosticerats med MS och som 

genomgår en rehabiliteringsperiod hos en fysioterapeut. Vi har fått ditt namn av din 

fysioterapeut som ansett du är en lämplig deltagare.  

Om du väljer att delta i studien kommer du få fylla i en dagbok. Dagboken kommer sedan att 

fyllas i under träningsperioden som kommer att pågå i minst 3-4 veckor. I dagboken kommer 

du få skatta din trötthet, smärta och hur säker du känner dig på att utföra vardagliga 

aktiviteter. Skattningen kommer ske varje dag och tar max 5 minuter. Du som deltagare 

kommer att bli introducerad till denna dagbok av din fysioterapeut.  

De fördelar vi kan se med att du deltar i studien är att du kan få en tydligare inblick i hur du 

reagerar på träning. När du fyller i dagboken kommer du kunna följa eventuella förbättringar 

eller försämringar av ditt tillstånd. 

Ditt deltagande i studien är konfidentiellt, vilket innebär att dina skattningar i dagboken 

förblir hemliga för obehöriga och enbart kommer behandlas av studieansvariga. Studiens 

resultat kommer inte att kunna kopplas till dig som person i det slutgiltiga examensarbetet. 

Om du är intresserad av att ta del av resultat och läsa studien kan du kontakta 

studieansvariga eller din fysioterapeut. 

Valet att delta i studien är helt fritt. Om du väljer att delta men sedan ångrar dig och vill 

avbryta finns den möjligheten under hela studiens gång. Detta kommer i så fall inte att 

medföra några konsekvenser för bemötande och behandling och du kan fortsätta din 

sedvanliga behandling.   

Har du några ytterligare funderingar eller frågor kring studien kan du kontakta 

studieansvariga när som helst före, under och efter studiens gång: 

Studieansvariga
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BILAGA C, GUIDE TILL FYSIOTERAPEUT  

Information till fysioterapeut 

Syftet med studien är att beskriva utvecklingen av fatigue, smärtintensitet och self-efficacy 

för självvald prioriterad aktivitet hos personer med MS under en rehabiliteringsperiod. Det vi 

vill att ni som fysioterapeuter ska göra för att hjälpa oss är att rekrytera deltagare som kan 

tänka sig fylla i dagboken och uppfyller inklusionskriterierna. Hur processen kommer gå till 

förklaras i nedanstående punktlista.  

• Deltagare som uppfyller inklusionskriterierna kan delta i studien, du som 

fysioterapeut får göra den bedömningen utifrån din kompetens.  

Inklusionskriterierna är: 

1. Diagnostiserad med MS 

2. Minst 18 år  

3. Ska genomgå en fysioterapibehandling antingen handledd eller i grupp  

4. Inte ha för omfattande kognitiva funktionsnedsättningar utan vara kapabel att 

fylla i dagboken. 

• Informationsbrev lämnas ut till deltagare för att se ifall de har intresse att medverka i 

studien. 

• Val av prioriterad aktivitet enligt formuläret PSFS väljs ut tillsammans med 

deltagaren. Efter det väljs den aktiviteten som upplevs mest problematisk och viktig 

för deltagaren. Detta blir aktiviteten som patienten kommer att skatta sin Self-efficacy 

för i dagboken. Efter det kan aktivitetsdagboken introduceras och lämnas ut. Sedan 

ges dagboken ut och en genomgång för hur dagboken ska fyllas i sker tillsammans 

med ansvarig fysioterapeut. Hur dagboken ska i framgår tydligt i dagboken. Detta tar 

ca 15 minuter att utföra.  

• Återkoppla gärna med deltagaren under tiden som dagboken fylls i. Dels för att hålla 

motivationen uppe samt ifall några frågor skulle ha uppstått. Studieförfattarna finns 

alltid tillgängliga om det skulle vara några frågor som uppstår.  Dagboken skall fyllas i 

3–4 veckor.  

• Vid inlämning av dagbok fylls 2 utvärderingsformulär ut. Dessa formulär är till för att 

utvärdera rehabiliteringen som utförts och ge bakgrundsinformation om deltagaren 

samt den generella upplevelsen av rehabiliteringen (Patent global impression of 

change). Vid detta tillfälle vill vi även ha information om tester som utförts innan 

rehabilitering startat samt resultatet på detta om det finns tillgängligt. Tar cirka 25 

minuter. 

• All data skall läggas i ett förslutet kuvert för att hålla informationen konfidentiell.   
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• Kuvertet skickas sedan till studieförfattarna.  

• Sammanlagt tar detta ca 40 min per deltagare. 
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BILAGA D, STUDIESPECIFIKT UTVÄRDERINGSFORMULÄR 
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BILAGA E, PATIENT SPECIFIK FUNKTIONELL SKALA 
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BILAGA F, DAGBOK  

Fyll i dagboken varje dag efter frukost och utgå från nedanstående 

skattningsskalor. Skriv den siffra som du anser bäst överensstämmer med 

din uppfattning i dagboken. 

Skriv din prioriterade aktivitet här: ________________________ 

 

Hur upplever Du din nuvarande  smärta?Skala 1 

Ingen smärta 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Värsta tänkbara smärta 

Hur upplever Du din generella  trötthet?Skala 2 

Ingen trötthet 0   1   2   3   4   5    6   7   8   9   10 Extremt hög trötthet 

Hur säker är Du på Din förmåga att genomföra den prioriterade 

 aktiviteten?Skala 3 

Mycket osäker 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 Mycket säker 

Exempel på hur dagboken kan se ut 
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BILAGA G, PATIENT GLOBAL IMPRESSION OF CHANGE  
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