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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Multipel skleros är en sjukdom som kan leda till både fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar. Prognosen för sjukdomen är oförutsägbar vilket leder till osäkerhet 
och rädsla hos de diagnostiserade samt deras närstående för hur framtiden kommer att se 
ut.. Närstående till personer med Multipel skleros upplever att information och stöttning från 
vården inte varit tillräcklig då de inte har varit förberedda på de symptom som har 
uppkommit i samband med sjukdomen. Syfte: Att beskriva upplevelser av att leva med 
Multipel skleros. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes av 
kvalitativ ansats enligt Evans (2002). Resultat: Resultatet visade att personer med Multipel 
skleros upplevde att när de diagnostiserades skapade okunskap en oro. På grund av den 
oförutsägbara prognosen var de också oroliga över framtiden. Slutsatser: Personer med 
Multipel skleros upplevde osäkerhet inför framtiden och avsaknad av information och 
stöttning från sjuksköterskor. Vidare upplevde de som mest värdefullt när sjuksköterskor gav 
dem och deras närstående tillräckligt med tid och stöttning för att klara av att hantera 
sjukdomen. Detta medvetandegör att sjuksköterskor behöver bättre kunskap om sjukdomen 
och personer med Multipel skleros upplevelser för att kunna ge det stöd som behövs.  

Nyckelord: Litteraturstudie, Multipel skleros, personer, upplevelser .  

 
  



ABSTRACT 

Background: Multiple sclerosis is a disease that could lead to both physical and mental 
impairments. The prognosis for the disease is unpredictable which leads to uncertainty and 
fear of the affected and their relatives for what the future will look like. Related to persons 
with Multiple sclerosis experience that information and support from the care have not been 
sufficient since they have not been prepared for the symptoms that have arisen in connection 
with the disease. Aim: To describe experiences of living with Multiple sclerosis.�Method: A 
systematic literature study with a descriptive synthesis and qualitative approach according to 
Evans (2002). Results: The result showed that people with Multiple sclerosis felt that when 
they got diagnosed with the dieseae the lack of knowledge created anxiety. Because of the 
unpredictable forecastm they were also worried about the future. Conclusion: The results 
showed that the affected experienced uncertainty for the future and that they lacked 
information and support from nurses. Furthermore, they experienced it as valuable when 
nurses gave them and their close enough time and support to manage the disease. This 
awareness suggests that nurses need better knowledge about the disease and their 
experiences in order to provide the necessary support. 
 
 
Keywords: Experiences, literature study, Multipel sclerosis, persons.  
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1 INLEDNING  
Multipel skleros är en sjukdom som har en väldigt oförutsägbar och individuell utveckling. 
Sjukdomen innefattar inte bara fysiska förändringar utan tvingar också personerna att 
genomgå emotionella utmaningar för att kunna anpassa sig efter ett liv med sjukdomen. 
Sjukdomen är obotlig och behandlingen innefattar endast lindring av symptomen och 
möjlighet till att bromsa sjukdomsförloppet. Den låga prevalensen av sjukdomen leder till 
tämligen lite kunskap och även få vårdkontakter för personer med Multipel skleros. Detta gör 
det svårt för sjuksköterskor att skapa en god vårdrelation. För att sjuksköterskan ska kunna 
stödja patienterna i deras sjukdomsprocess är det viktigt att se till individens behov för att 
kunna bevara hälsa och lindra lidande. Intresset som väcktes för att studera detta område var 
dels för att sjukdomen berörs ytterst lite under sjuksköterskeutbildningen, samt att en av 
skribenterna tidigare arbetat som personlig assistent åt en person med Multipel skleros. Det 
framkom att den personen upplevde avsaknad av stöttning från erfaren personal. Personen 
upplevde även en osäkerhet vid sociala situationer och hade svårt att acceptera de 
förändringar som sjukdomen medförde. Det framkom att det var viktigt att se till personers 
individuella behov för att kunna bevara hälsa. Genom att beskriva dessa upplevelser kan det 
bidra till att sjuksköterskor får en ökad förståelse, vilket kan främja hälsa hos personer med 
Multipel skleros. Ambitionen med föreliggande examensarbete är att öka kunskapen om hur 
det är att leva med Multipel skleros. Ur ett sjuksköterskeperspektiv kan detta arbete leda till 
ny kunskap, vilket kan bidra till ökad förståelse för sjukdomen och generera bättre vård för 
personerna. 

2 BAKGRUND  

I bakgrunden definieras begreppen Multipel skleros och närstående. Vidare presenteras 
tidigare forskning utifrån ett närstående- och vårdperspektiv samt ett vårdvetenskapligt 
perspektiv. 

2.1 Definition av Multipel skleros 
Fortsättningsvis i examensarbetet kommer Multipel skleros att förkortas MS. År 2017 var ca 
1,6 procent av Sveriges befolkning diagnostiserade med MS (Svenska Neuroregistret, 2018). 
MS är nästan dubbelt så vanligt hos kvinnor än män och de flest insjuknande är i åldern 20-
40 år. Sjukdomen angriper det centrala nervsystemet vilket innebär att hjärnan och 
ryggmärgen angrips. Ett friskt nervsystem hanterar olika former av information som till 
exempel syn- och hörselintryck. Med hjälp av den informationen styrs det centrala 
nervsystemet kroppens funktioner. Vid MS blir nervtrådarna i hjärna och ryggmärg 
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inflammerade och drabbas av ärrbildningar. Detta leder till att nervimpulser inte når fram i 
samma grad som om nervtrådarna vore friska. Inflammationen kan finnas på olika ställen i 
det centrala nervsystemet och därför kan besvären uppstå från olika delar av kroppen 
(Andersen, Fagius, Hillert, Olsson & Sandberg, 2007).  
 
Det vanligaste symptomet vid sjukdomen är förlamningssymtom som uppkommer på grund 
av att muskulaturen inte nås av signaler från hjärnan och kan därför inte aktiveras. Detta kan 
till exempel leda till att personen inte kan röra en arm eller ett ben. Ett annat symptom är 
ataxi, som innebär att personen inte kan samordna och koordinera rörelser på ett normalt 
sätt, som i sin tur kan leda till balanssvårigheter. Övriga symptom som är vanliga är 
känselnedsättning på enstaka hudområden eller hela kroppsdelar, synstörningar, 
uttalsförändringar, försämrad urinblåsefunktion, trötthet och sexuell funktionsnedsättning 
(Andersen m.fl., 2007). De första symptomen som uppträder vid MS varierar beroende på 
vilken del av det centrala nervsystemet som drabbats. De vanligaste symptomen vid debut av 
sjukdomen är muskelsvaghet, rörelsesvårigheter, trötthet, tarm-och blåsrubbningar, 
förändrade känselintryck och förändringar av den sexuella lusten. Trötthet är ett vanligt 
symptom och ett stort bekymmer i det vardagliga livet. trötthet är symptom som har 
undervärderats men som har en betydande försämring på personens livskvalitet (Rydholm 
Hedman, 2014; Hulter, 2014). 
 
MS är en oförutsägbar sjukdom och därför är det svårt att förutsäga sjukdomens prognos. 
Två olika förloppsfaser vid MS kan identifieras, där den ena är skovvis förlöpande MS och 
den andra långsamt tilltagande MS. Den skovvis förlöpande definieras att symptomen 
kommer och går i perioder. Skoven kan pågå från ett par dagar till flera månader och tiden 
mellan skoven är varierande. Specifikt för skovvis förlöpande MS är att efter några år med 
dessa skov kan personerna även uppleva försämring mellan skoven. Långsamt tilltagande MS 
är den mest ovanliga formen av sjukdomen. Denna förloppsfas saknar skov och definieras av 
att besvären långsamt försämras från första symptom (Andersen m.fl., 2007). Hulter (2014) 
beskriver att prognosen är varierande med skov som är individuella. Ericson och Ericson 
(2013) redogör för MS som en kronisk sjukdom där förloppet är individuellt. De menar 
därför att vårdpersonalen behöver hjälpa patienten till att vara positiv till sin 
sjukdomsutveckling. Hillert m.fl., (2000) menar att prognosen vid MS i de flesta fall leder till 
betydande rörelsehinder. Den genomsnittliga överlevnaden är 30-35 år efter första symptom. 
Prognosen är individuell men förknippas med en förminskad livslängd på 5-10 år.  
 
Det finns möjligheter till att bromsa sjukdomsförloppet och lindra de besvär som uppstår i 
samband med sjukdomen, men det finns inget botemedel. Det finns inte heller någon känd 
orsak till varför MS uppkommer, men var femte person med MS någon i släkten som också 
har diagnostiserats med sjukdomen. Eftersom det ändå inte finns något speciellt arvsanlag 
som gör att en person insjuknar anses inte sjukdomen som ärftlig (1177 Vårdguiden, 2017). 

2.2 Definition av närstående  
Socialstyrelsen (2011) definierar närstående som en medlem i en familj samt andra nära 
anhöriga. Det kan till exempel vara make, maka, syskon eller nära vän.  Nära släktingar som 
inte har haft kontakt med personen på väldigt länge bör inte anses som närstående.  
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2.3 Tidigare forskning  

2.3.1  Tidigare forskning ur ett närståendeperspektiv 

Närstående har olika uppfattningar och upplevelser av hur det är att vara närstående till en 
person med MS. De anser att det finns olika förväntningar om vilken roll de bör ta i samband 
med sjukdomen, både när det gäller emotionellt och fysiskt stöd. Många närstående tar ett 
stort ansvar gentemot personer med MS men trots det ansvaret är det många som inte vill 
definiera sig själva som vårdgivare. Rollen som de närstående tar varierar beroende på vilken 
relation de har till personerna med MS. Många närstående ser stolthet i rollen som 
vårdgivare. Detta i samband med att kunna hjälpa personerna och bidra till ett bättre liv 
(Hughes, Locock  & Ziebland, 2013).   

 
Vidare uttrycker närstående hur rollen som vårdgivare är något de ibland känner förväntas 
av dem, att göra det av kärlek (Hughes m.fl., 2013). I det anseendet där den närstående är en 
partner till personer med MS är äktenskapets löften en motivation för att vårda sin partner. 
De menar att det fortfarande är en person som de en gång levt ett liv med även om personens 
förmågor och förutsättningar ser annorlunda ut (Mutch, 2013). Närstående upplever dock att 
rollen som vårdgivare varierar beroende på vilken typ av stöd som krävs vid olika situationer. 
Beroende på vad situationen kräver behöver de närstående inte ta rollen som vårdgivare men 
att de i andra krävande situationer behöver ta det ansvaret. Relationen till personer med MS 
är en betydande faktor till vilken roll närstående har i förhållande till sjukdomen. De 
närstående som förväntas identifiera sig som vårdgivare har svårare att acceptera rollen, 
medan de som inte har några förväntningar att identifiera sig som vårdgivare ser uppgiften 
som positiv och tillfredställande (Hughes m.fl., 2013).   
 
Närstående till personer med MS beskriver hur de är tvungna att besitta tålamod för att klara 
av de uppgifter de ställs inför. De uppmärksammar att det är viktigt för personerna med MS 
att få vara med och ta del av vardagliga sysslor trots att sjukdomen begränsar dem. Detta 
medför en fördröjning av de sysslor som utförs och de närstående blir tvungna att acceptera 
att det tar längre tid än om de skulle utföra uppgiften själva. De berättar vidare att det är 
viktigt att se de behov som finns och respektera dessa (Boland, Levack, Hudson & Bell, 2012). 
Att vårda en person med MS är också något som de närstående upplever kan utmana deras 
hälsa, både genom utmattning men även genom den fysiska belastning som krävs av de som 
vårdar (Hughes m.fl., 2013; Mutch, 2013).  
 
På grund av den oförutsägbara framtiden lever närstående i en ständig oro över hur 
framtiden kommer att se ut. För att inte behöva oroa sig undviker de tankar om framtiden 
och försöker istället att leva i nuet. Att leva i nuet kräver dock mycket planering och små 
vardagliga saker kan ta väldigt lång tid vilket kräver en viss framförhållning för att hinna till 
bland annat planerade sjukhusbesök. Att hela tiden behöva planera saker i detalj för att inte 
missa viktiga besök eller att hinna ta sig till vissa ställen är något som kan yttra sig i 
frustration hos de närstående, den spontaniteten som fanns i ett tidigare liv försvinner helt 
plötsligt (Mutch, 2013).  
 
Kunskapsbrist om sjukdomen är något som upplevs som ett stort problem hos de närstående, 
där bristen på kunskap leder till att symptom kan uppenbara sig som en chock och de 
närstående kan vara helt oförberedda på det (Mutch, 2013). Närstående beskriver att bristen 
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på kunskap härleds från att inte rätt eller tillräcklig information når fram, vilket leder till 
felaktig förståelse för sjukdomen och dess progression. För att de närstående ska kunna 
hantera den förändrade situationen som uppstår i samband med sjukdomen och kunna 
finnas som stöd måste även de närstående få ta del av information för att veta hur de ska 
hantera olika delar av sjukdomsförloppet (Bowen, MacLehose & Beaumont, 2010). Hopp ses 
som en viktig faktor hos de närstående för att lindra ångest och stress samt en tro på att 
behandlingen är framgångsrik men även tron på att botemedel ska hittas. Hoppet inger även 
bättre självförtroende och ger optimism om att livet kan bli bra trots sjukdomen (Ebrahimi, 
Hasankhani, Namdar, Khodadadi & Fooladi, 2017).  

2.3.2  Tidigare forskning ur ett sjuksköterskeperspektiv 

Sjuksköterskor inom primärvården menar att det finns alldeles för lite kunskap om 
sjukdomen MS på grund av den låga prevalensen. Detta leder till att de upplever svårigheter 
med att veta vilka insatser som behövs vid rätt tidpunkt och har därför problem att lotsa 
patienten till rätt vårdinstans (Methley, Campbell, Cheraghi-Sohi & Chew-Graham, 2017a). 
Sjuksköterskor som arbetar på en klinik specialiserad på MS upplever att tiden är begränsad 
för att kunna ge patienten den vård som sjukdomen kräver. Det leder till övertid, tidspress 
samt känslan av att vara otillräcklig. De påpekar att även att närstående behöver kunskap, 
information och stöd om sjukdomen för att kunna vara förberedda på eventuella fysiska och 
mentala symptom (Golla, Galushko, Pfaff & Voltz, 2012).  
 
Sjuksköterskor berättar även att det är svårt att knyta en bra kontakt med patienten på grund 
av de få vårdkontakterna, vilket även ledde till begränsningar när det gällde att samordna 
vården (Methley, Campbell, Cheraghi-Sohi & Chew-Graham, 2017b). Sjuksköterskor 
uttrycker att kunskap om sjukdomen är viktigt för att kunna erbjuda patienten rätt 
tillvägagångssätt inom vården samt att kommunikationen mellan de olika yrkesrollerna i 
vården måste förbättras för att kunna erbjuda patienten en kontinuerlig kontakt och 
information (Golla m.fl., 2012). Genom att sjuksköterskor har en kontinuerlig relation med 
patienten kan det vara lättare att bedöma skillnader i kroppsspråk. Dessa skillnader kan bero 
på en försämring av mentala symptom, därav är en kontinuerlig kontakt mellan 
sjuksköterskor och patienter viktig (Methley m.fl., 2017a).  
 
Sjuksköterskor upplever svårigheter med att vårda en person med MS på grund av den 
osäkra progressionen, de menar också att det är en utmaning att vara positiv vid hantering av 
diagnosen och att förmedla hopp till patienterna. De upplever därför det som ett personligt 
nederlag när de försöker bota en obotlig sjukdom (Golla m.fl., 2012).  
Sjuksköterskor menar även att tillsammans med de fysiska symptomen tillkommen även 
mentala symptom hos patienter med MS. Mentala symptom som kan yttra sig är ångest, 
depression och trötthet. I samband med sjukdomen tillkommer även funktionshinder, därför 
upplever sjuksköterskor det svårt att skilja på om det är funktionshindren som utvecklar 
mentala symptomen eller om mentala symptom är symptom som sjukdomen medför. De 
upplever även frustration över de svårigheter som uppkommer när de möter en patient med 
de mentala symptomen. De anser att de inte kan svara på de behov som patienten behöver 
gällande dessa symptom. Sjuksköterskor menar även att deras fokus förväntas ligga på att 
lindra patientens fysiska behov före de mentala, eftersom det inte finns tid att ta itu med 
båda dessa problem (Methley m.fl., 2017a). Sjuksköterskor ger också uttryck åt att mentala 
problem hos patienter med MS är vanligt förekommande. De menar vidare att det är ett 
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område som behöver prioriteras och som skulle kunna lösas genom att ge sjuksköterskor som 
arbetar med dessa patienter ökad utbildning gällande depression och ångest samt ha ett 
närmare samarbete med psykiatrin (Askey-Jones,Silber, Shaw, Gray, David, 2012). De menar 
också att det är deras ansvar att hantera symptomen och lindra smärtan hos personer med 
MS för att öka livskvaliteten. I en studie inom hemsjukvården framkommer det att 
sjuksköterskorna anser att det är deras skyldighet att ge patienterna och deras närstående 
stöd och kunskap för att underlätta vårdandet i hemmen (Leclerc-Loiselle & Legault, 2018).  

2.4 Styrdokument 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att det är sjuksköterskans ansvar att erbjuda 
patienter möjligheter till att hantera sin sjukdom, uppnå välbefinnande samt hantera 
hälsoproblem. Vidare ska sjuksköterskan leda omvårdnadsarbetet som ska vara i linje med 
patientens behov och upplevelser i det dagliga livet. Sjuksköterskan ska även ta ansvar för att 
hålla sig kunskapsuppdaterad och arbeta efter beprövad erfarenhet. Enligt hälso-och 
sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska vård ges med respekt för den enskilda människans 
värdighet. Vården bör byggas på respekt för patientens självbestämmande och tillgodose 
patientens behov av kontinuitet och trygghet. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 
(2017) ska sjuksköterskor ansvara för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 
och lindra lidande. Sjuksköterskor ska ansvara att patienter får tillräckligt med information 
gällande vård och behandling.  

2.5 Teoretisk utgångspunkt 
Det vårdvetenskapliga perspektivet utgår från Afaf Ibrahim Meleis (2012) transitionsteori.  
Perspektivet anses vara relevant för arbetets syfte då Meleis (2012) teori grundar sig i hur 
personer tar sig igenom olika övergångar och förändringar i livet. Perspektivet behandlar i 
grunden upplevelser, vilket innebär att det kan appliceras på många olika personer. Därför 
anses perspektivet betydelsefullt för examensarbetets syfte. Aaron Antonovskys (2005) 
sociologiska teori om KASAM valdes att inkluderas då teorin innefattar faktorer som bidrar 
till att bibehålla hälsa genom svåra livssituationer och anses därför relevant för 
examensarbetet.  

2.5.1 Afaf Ibrahim Meleis – Transitionsteori   

En transition är en övergångsperiod mellan två tillstånd och förändringen kan exempelvis 
gälla ens egna förväntningar, relationer, hälsotillstånd och arbetsliv. En person som 
genomgår en transition behöver införliva nya kunskaper, förändra sitt beteende eller lära sig 
att hantera en ny livssituation. En transition kan vara en förändring eller händelse i en 
persons liv; exempelvis att diagnostiseras med en sjukdom, att åldras, att genomgå en 
skilsmässa eller att bli far- eller morföräldrar (Meleis, 2012) 
 
Det finns viktiga beståndsdelar som ingår i själva upplevelsen av en förändring och dessa är 
att vara medveten och engagerad. Hur mycket information en person får om vad som händer 
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eller skall hända påverkar hur personer hanterar transitionen. En person som inte får 
tillräckligt med information kan själv söka efter detta för att engagera sig själv i transitionen. 
En förändring kan verka både långsiktigt och kortsiktigt och därför är tidsperspektivet viktigt 
vid en transition. En transitionsprocess börjar när de första tecknen på en förändring 
uppstår. Efter detta väntas en period som karakteriseras av osäkerhet, ovisshet och brist på 
kunskap. Efter den instabila perioden når personer förhoppningsvis ett stabilare tillstånd och 
kommer till ro med sin situation. Genom att se transitionen som en komplex och 
multidimensionell händelse där varje enskild individ går igenom de olika faserna med 
skiljaktig framgång, kan dessa perioder eller utmaningar i livet tas an på ett bra sätt. 
Sjuksköterskan har en betydande roll under transitionen och besitter kunskap för att kunna 
stödja ett hälsosamt utfall av transitionen (Meleis, 2012).  

2.5.2 Aaron Antonovsky – KASAM  

Aaron Antonovskys (2005) syn på hälsa utgår från ett salutogent synsätt. Det salutogena 
synsättet behandlar frågan om varför vissa personer har en tendens att förbli friska trots att 
de utsätts för lika stora påfrestningar som de personer som blir sjuka. Enligt Antonovsky 
(2005) är KASAM (känslan av sammanhang) ett framträdande begrepp när det gäller hur en 
persons hälsa kan bevaras trots att personer möter motgångar i livet. Begreppet KASAM är i 
grunden ett kognitivt begrepp och innehåller tre centrala komponenter: hanterbarhet och 
meningsfullhet.  
 
Begriplighet innebär i vilken grad en person upplever att den informationen ges ut är 
strukturerad, ordnad och sammanhängande. En person som har en hög känsla av 
begriplighet förväntar sig att de stimuli han eller hon möter i framtiden kommer att vara 
förutsägbara, eller åtminstone går att förklara om det kommer som en överraskning. En 
person som har hög begriplighet kan även vid situationer som innefattar död ändå förstå och 
göra det begripbart (Antonovsky, 2005).  
 
Hanterbarhet definieras i den grad det finns resurser till sitt förfogande som kan användas 
av personer vid möten med olika stimuli. Resurserna kan vara personliga och under ens egna 
kontroll eller kontrolleras av andra, till exempel en make eller en maka. Vid hög känsla av 
hanterbarhet upplever personerna inte sig som offer och tycker inte att livet behandlar dem 
orättvist. När en person drabbas av något olyckligt har den en förmåga att resa sig och inte 
sörja för all framtid (Antonovsky, 2005).  
 
Den tredje och sista komponenten är meningsfullhet som utgår från att känna sig delaktighet 
i sitt eget liv vid både skapandet av öde och erfarenheter. Meningsfullhet syftar även till i 
vilken utsträckning en person känner känslomässig delaktighet i sitt liv och att de problem 
människan möter är värda att lägga energi på. Det innebär inte att en person med hög känsla 
av meningsfullhet blir glad när något negativt händer i livet, men när negativa händelser 
förekommer har personerna lättare att möta och konfrontera händelserna (Antonovsky, 
2005). 
 
Ju högre värden på dessa tre komponenter, desto större känsla av sammanhang. En person 
med hög KASAM har lättare att inte gräva ner sig och skapa nya förutsättningar istället för 
att bli ett offer och sörja sin situation. Vid hög KASAM har en person lättare att möta de 
problem som uppkommer i livet och hitta energi i att möta problemen. De lär sig att även se 



7 

mening i det som skett för att ta lärdom av det och se de nya erfarenheterna som händelsen 
gett (Antonovsky, 2005). 

2.6 Problemformulering 
MS är en oförutsägbar sjukdom med ett individuellt förlopp. Oförutsägbarheten i sjukdomen 
bidrar till att prognosen är svår att bedöma. Detta leder till att personer med MS upplever 
sjukdomen väldigt olika. Tidigare forskning visar att ovissheten gällande förloppet även 
påverkar de närstående, vilket leder till att de upplever rädsla och förvirring. Dessa känslor 
uppenbarar sig då de närstående upplever att de får en felaktig förståelse för sjukdomens 
progression. Närstående förklarar även vikten av att se till de behov och begär som personer 
med MS har. I tidigare forskning framkommer de att sjuksköterskor inte anser att patienter 
får det stöd som krävs. Det beror främst på bristen av kunskap och tid, kunskapsbristen beror 
i sin tur på den låga prevalensen. Vidare menar de att kunskapsbristen inte är den enda 
anledningen till att det finns svårigheter att vårda personer med MS. De få vårdkontakterna 
leder till svårigheter att skapa en god vårdrelation. Det framkommer under tidigare forskning 
att sjuksköterskor upplever det svårt att vårda personer med MS på grund av de förändringar 
som personer genomgår. En person som genomgår en förändring behöver ta sig an ny 
kunskap och lära sig hantera sin nya livssituation. Informationen som personer erhåller 
under förändringarprocessen påverkar hur personer hanterar den. För att en person ska 
kunna bevara hälsa trots svåra livssituationer är det viktigt att denne upplever begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Sjuksköterskor måste ge förutsättningar till att personer 
kan uppnå dessa komponenter. Genom att beskriva personers upplevelser av att leva med MS 
kan sjuksköterskor få ökad kunskap och förståelse som i sin tur skulle kunna leda till bättre 
stöd och bemötande för personer med MS.   

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva personers upplevelser av att leva med Multipel skleros. 

4 METOD  

Metoden som valts till detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie med 
beskrivande syntes. Processen delas in i fyra faser; insamling av data, identifiering av 
nyckelfynd i artiklarna, redogöra samband mellan teman i varje artikel samt redogöra för 
fenomenet. Då syftet i detta examensarbetet är av kvalitativ ansats och beskriver personers 
upplevelser av att leva med MS är en litteraturstudie ett lämpligt val (Friberg, 2017). Polit och 
Beck (2017) redogör för att en litteraturstudie genomgår sökningar efter litteratur som är 
relevant för studiens syfte, litteratur som anses relevant genomgår sedan en kritisk 



8 

granskning och analyseras för att kunna sammanställa ett nytt resultat. Friberg (2017) menar 
att en kvalitativ litteraturstudie kan ge en ökad förståelse för upplevelser hos en individ. 

4.1 Urval och datainsamling 
Inledningsvis söktes artiklar med vårdvetenskaplig inriktning där även fokus fanns på 
omvårdnad och kvalitativ ansats. Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i CINAHL plus 
och PubMed. Dessa databaser användes då de hanterar vetenskapliga ämnen som krävs för 
studien. Inklusionskriterier vid sökningarna var att artiklarna skulle innehålla personers 
upplevelser av att leva med MS. Ett perspektiv från personer med MS upplevelser söktes, 
därför angavs inte något mer specifikt urval. Artiklarna kom att beröra personer från olika 
nationaliteter med olika levnadsförhållanden och åldrar. Artiklarna var kvalitativa och inte 
publicerade mer än sex år tillbaka i tiden, samt tillgängliga i fulltext och peer reviewed. Peer 
reviewed innebär att en text är granskad av ämnesexperter innan publikation. Vid sökning av 
artiklar i PubMed gick det inte att avgränsa till peer reviewed. De artiklar som valdes ut från 
PubMed söktes igen på ULRICHSWEB (2017) för att säkerställa att artiklarna var 
vetenskapligt granskade. Exklusionskriterier för sökningarna var kvantitativa artiklar. 
Artiklar som behandlar andra perspektiv på sjukdomen än den insjuknande  uteslöts också. 
Friberg (2017) menar att avgränsningar används för att kunna sortera bort det som inte ingår 
i studiens intresseområden. Sökord som användes vid sökningen av artiklarna var: Multiple 
Sclerosis, experiences/perceptions/attitudes/views och qualitative. Dessa ord valdes för att få 
fram relevanta artiklar för syftet till examensarbetet. Vid kombinering av orden användes 
ordet AND mellan sökorden för att sammanlänka dessa med varandra vilket benämns som 
boolesk sökning. Ett exempel på hur sökorden kombinerades var Multiple Sclerosis AND 
experiences AND qualitative. Avgränsningar som användes vid denna sökning var full text 
och abstract availible, samt endast artiklar publicerade mellan åren 2012 och 2018. 
Sökningen resulterade i 99 träffar. Samtliga titlar lästes och för de titlar som ansågs ha 
relevans för syftet lästes ytterligare 17 abstrakt. Av dessa 17 abstrakt var det sex artiklar som 
ansågs väsentliga för examensarbetets resultat. Detta tillvägagångssätt användes vid samtliga 
sökningar med med andra sökkombinationer för att finna relevanta artiklar (se bilaga B). Av 
de artiklar som lästes valdes slutligen tolv artiklar ut som ansågs ha relevans och svarade på 
syftet. De valda artiklarna genomgick sedan en kvalitetsgranskning för att veta om de var av 
tillräckligt god kvalitet för att kunna inkluderas i studien. Friberg (2017) presenterar förslag 
på frågor som kan användas vid kvalitetsgranskning vid både kvantitativa och kvalitativa 
studier. I bilaga A presenteras de frågor som används vid kvalitetsgranskningen av studierna. 
Dessa frågor besvarades sedan med JA eller NEJ. Om 60-70 procent av svaren på frågorna 
var JA ansågs studien vara av låg kvalitet. Däremot om 71-85 procent av frågorna svarades 
med JA ansågs studiens kvalitet som medel. Om 85 procent eller mer av svaren svarades JA 
ansågs studien vara av hög kvalitet (Fridlund & Mårtensson, 2017). Hälften av de valda 
artiklarna anses vara av hög kvalitet och hälften av medel kvalitet. 

4.2 Dataanalys 
Analys av data innebär att identifiera de viktigaste resultaten i varje studie. Då lästes de 
tidigare artiklarna upprepade gånger för att skapa en bild av innehållet och möjliggöra att 
nyckelfynd plockas ut ur varje studie som passade examensarbetet syfte. Nyckelfynd som 
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identifierades var meningar, citat och ord som svarade för syftet. Nyckelfynden som 
plockades ut sammanställdes, vilket gav en större förståelse vad respektive studie innehöll för 
beståndsdelar (Evans, 2002). Sammanlagt plockades 143 nyckelfynd ut. Nyckelfynden 
numrerades från 1-12 för att veta vilken artikel varje nyckelfynd härstammade ifrån. 
Nyckelfynden användes sedan för att identifiera teman. Skillnader och likheter mellan 
artiklarna jämfördes och nyckelfynden delades upp i tre högar som resulterade i tre teman. 
Ur dessa teman kunde sedan sex subteman urskiljas vilket gjorde resultatet mer 
lättförståeligt (Evans, 2002). Granskning av teman och subteman genomfördes flera gånger 
för att se att nyckelfynden passade ihop med dessa. Fynden från dessa hänvisades till de 
ursprungliga artiklarna för att styrka sanningsenligheten. Även citat från orginalartiklarna 
användes för att förstärka innebörden av resultatet. I tabell 1 finns ett exempel på hur 
nyckelfynd har sammanställts till ett tema och sedan två subteman.  
 
Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subteman 

Nyckelfynd Tema Subtema 

 
”To me, being a relatively young man, it’s 
difficult to introduce myself as a disabled 
pensioner. That’s not something you do 

with a smile on your face” Rädslan att 
förlora sig själv 
till sjukdomen 

Förlorad identitet 

“I feel, unfortunately, like I have a career 
shelf life, like...1 can only go so long without 

being able to have to be home 
permanently... that’s always kind of in the 

back of my mind.” 

Att vara rädd för 
framtiden 

 

4.3 Etiska överväganden 
I CODEX (2017) finns det riktlinjer och regler som ställer krav på forskningsprocessen. Även 
regler om att inte fabricera och plagiera vetenskaplig data och resultat finner vi i CODEX 
(2017). Att plagiera innebär att materia tas från någon annan utan att redovisa vems det är 
(Olsson & Sörensen, 2011). Polit & Beck (2016) menar att det inte går att utesluta att 
förförståelsen har påverkat dataanalysen och resultatet. Det är därför viktigt att som skribent 
försöka vara medveten om sin förförståelse och att inte heller radera material som i 
slutändan kan påverka resultatet. I studien existerade det inte plagiering, förfalskning eller 
fabricering av resultatet. Vetenskapsrådet (2017) menar att opålitlighet i studien kan göra att 
hela förtroendet för studien försvinner. För att kunna spåra referenserna till den 
ursprungliga källan används en konkret referenshantering enligt APA-manualen (2018). Det 
är viktigt att ta hänsyn till att artiklarna översätts från engelska till svenska som kan medföra 
att vissa feltolkningar görs.  
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5 RESULTAT 

När analysen av de vårdvetenskapliga artiklarna var klara sammanställdes resultatet i tre 
teman med sex tillhörande subteman. Resultatet utgår från syftet att beskriva upplevelser av 
att leva med MS. Resultatet presenteras i löpande text. I tabell 2 visas teman och subteman i 
tabellform. 
 
Tabell 2. Teman & Subteman. 

 

5.1 Påverkad självbild 
Det första temat som valdes utifrån analysen av de vårdvetenskapliga artiklarna var: 
Påverkad självbild som sedan har två tillhörande subteman: Att uppleva sig 
missförstådd samt Hotad värdighet. Dessa subteman handlar om att kunskapsbristen 
om MS leder till att personer med MS känner sig missförstådda. Vidare beskrivs vikten av att 
öka medvetenheten om sjukdomen för att minska just missförstånd men också 
diskriminering. Rädsla för andras uppfattning om sjukdomen samt den egna självbilden 
erfors vara omständigheter som påverkade värdigheten hos personer med MS. På grund av 
den otillräckliga kunskapsbristen om sjukdomen är det många personer med MS som 
upplever rädsla inför att berätta om sjukdomen med risk för mista nära vänner eller att bli 
behandlad annorlunda.  

	

Tema Subtema 

Påverkad självbild 

Att uppleva sig missförstådd 

Hotad värdighet 

Rädslan att förlora sig själv till sjukdomen 

Förlorad identitet 

Att vara rädd för framtiden 

Att lära sig leva igen 

Att hantera emotionella konsekvenser  

Att sträva efter acceptans 
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5.1.1 Att uppleva sig missförstådd 

 
Personer med MS menade att bristen på kunskap om sjukdomen innebar att människor i 
deras omgivning missförstod och hade fel uppfattning om sjukdomens innebörd och 
progression. Vidare menar de att fel information om sjukdomen ledde till att de kände sig 
missförstådda och ifrågasatta. Bristen på kunskap om sjukdomen ledde till att människor 
antog att symptomen och progressionen såg lika ut för alla personer med MS (Bogenschutz, 
Rumrill, Seward, Inge & Hinterlong, 2016; Giovannetti m.fl., 2016). Omgivningens 
förutfattade meningar om sjukdomens progression hade en negativ inverkan. Personer 
med MS upplevde att människor i deras omgivning tror att diagnosen endast innefattar 
fysiska och motoriska symptom, att det skulle innebära att de direkt blev 
rullstolsbundna. Den negativa inverkan ledde till att även personerna med MS trodde att de 
skulle hamna i rullstol direkt. Vidare upplevde de att människor i omgivningen gjorde 
felaktiga tolkningar av sjukdomen och att de inte såg de osynliga symptomen som de utsätts 
för, till exempel trötthet (Giovannetti m.fl., 2016). Vidare upplevde de diskriminering på 
arbetsplatsen och att deras kompetens blev ifrågasatt av arbetsgivare och annan personal, att 
andra antog att sjukdomens symptom skulle påverka arbetsinsatsen (Bogenschutz m.fl., 
2016). ”Let me go, because I’m not performing. I don’t care about that. But, don’t let me go, 
because you think I’m too sick. That was a decision made by two people. They never 
discussed it with me” (Bogenschutz m.fl., 2016, s.65). De upplevde då hur deras självbild 
påverkades och hur de kände sig uppgivna inför att bli bedömda utifrån deras 
sjukdom(Bogenschutz m.fl., 2016). 	

I worked as a nurse in a hospital, the head of the hospital came and he noticed my slow 
movement. He asked what is wrong with me. I answered that I have MS. He said why you are 
here. This was the reaction of one medical professionals, so what do you expect from 
generals. (Al-Sharman m.fl. , 2018, s.4). 	

Personer med MS beskriver att sjuksköterskors bristande medvetenhet om sjukdomen 
påverkade kvaliteten på vården och att de behöver få mer utbildning gällande 
sjukdomen. Dessutom anser de att vårdpersonal behöver förstå och lyssna till de behov som 
de har för att minska deras egna och deras närståendes lidande(Al-Sharman m.fl. , 2018). 
”There are no specialized centers to deal with MS patients. We need comprehensive centers 
that include neurologists, specialized nurses, physiotherapists, ... etc. Par. NZ” (Al-sharman 
m.fl. , 2018, s.5). Fortsättningsvis beskriver personer med MS att de upplever att andra i 
omgivningen inte förstod vilken påverkan sjukdomen hade och att de därför valde att inte 
berätta om hur de upplevde sjukdomen och dess symptom. Vidare menar de att det är av stor 
betydelse att öka medvetenheten om MS i samhället för att minska stressen som uppstår i 
samband med att behöva förklara om sin sjukdom och situation för andra människor för att 
inte känna sig missförstådda (Al-Sharman m.fl. , 2018).	

5.1.2 Hotad värdighet 

Personer med MS menar att det fanns många olika anledningar till att värdigheten kunde 
hotas på grund av sjukdomen. En av anledningarna till att värdigheten hotades var hur 
personerna uppfattade sig själva gentemot andra människor. Personer med MS menade att 
problemet låg hos dem själva, att de klandrar sig själva för att de känner sig otillräckliga till 
följd av sjukdomen. De upplevde sig själva som väldigt sjuka när de var bland friska 
människor, de la skulden på sig själva då de upplevde svårigheter med att styra ett samtal i 
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den riktningen de ville. Vidare kunde värdigheten hotas på grund av andra människors 
beteenden runt omkring dem. Personer med MS upplevde att när andra människor ville 
hjälpa dem kunde det leda till en känsla av nederlag och funktionsnedsättning. Det kunde i 
sin tur leda till att de kände sig mindre värda än de friska personerna och upplevde även sig 
själva att vara till besvär. Vidare menade de att de inte sökte sympati eller medlidande för sin 
sjukdom utan ville bli sedda och respekterade som vilken individ som helst (Sharifi, Borhani 
& Abbaszadeh, 2017).	

Personer med MS valde många gånger att inte berätta om sin sjukdom för andra människor, 
dels på grund av rädsla för vilka reaktioner det kunde ge men även rädsla inför att bli 
behandlade på ett annorlunda sätt än innan (Ghafari, Fallahi-Khodhknab, Nourozi & 
Mohammadi, 2015). ”I concealed my disease from others because I was afraid they would 
reject me and reduce their contact with me. It was frustrating for me” (Ghafari m.fl., 2015, 
s.43). De menade också att de dolde sin sjukdom eftersom de var rädda för andra människors 
reaktioner när sjukdomens symptom yttrade sig och att de skulle bli lämnade på grund av 
det. Personer med MS var oroade för hur människor i deras omgivning skulle reagera om de 
berättade om sjukdomen, de beskriver hur de har förlorat vänner på grund av sjukdomen. De 
menar att en eventuell avvisning skulle kunna leda till att de kände sig mindre värda 
(Giovannetti m.fl., 2016); Ghafari m.fl., 2015). 	

5.2 Rädslan att förlora sig själv till sjukdomen 
Det andra temat som valdes utifrån analysen av de vårdvetenskapliga artiklarna var: Rädslan 
att förlora sig själv till sjukdomen som har två tillhörande subteman: Förlorad 
identitet samt Att vara rädd för framtiden. Dessa teman symboliserade rädslan för 
sjukdomen. Att uppleva en förändring som inte gick att styra över var något som många 
personer med MS upplevde. Att uppleva sig annorlunda mot den personen man en gång var, 
att nu känna sig sjuk. Den förändring som personerna genomgick innebar också en rädsla 
inför hur framtiden skulle se ut, från att behöva lägga drömmar åt sidan till att börja 
ifrågasätta sin förmåga att ta hand om sin familj. 	

5.2.1 Förlorad identitet 

Att vara med om en opåverkbar förändring i både kropp och hjärna var något som personer 
med MS uttryckte som mest jobbigt. Vidare upplevde de en väldigt snabb och drastisk 
förändring av sig själva vilket ledde till att de upplevde sig själva som väldigt sårbara. Att gå 
från att vara personer med vissa karaktärsdrag till att uppleva en förändring av sig själv som 
inte gick att styra över (Mortensen & Ramussen, 2017; Giovannetti m.fl., 2016). 	

I can’t get to do the things that I want to do like, I haven’t been to the theatre in over 
two years and that’s my love, I love the theatre and it makes it difficult going with 
(name) cos (name)’s got to look out for me and I don’t like that, I don’t want to be a 
burden on someone (Riazi m.fl., 2011, s.2099). 	

Personer med MS beskrev att när de inte längre klarade av att arbeta och var tvungna att 
sluta upplevde de att de hade förlorat sin identitet. Från att ha identifierat sig själv och sin 
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glädje i arbetet till att det tas ifrån dem var det många som uttryckte ledsamhet och rädsla 
över (Meade, Rumrill, Krause, Reed & Aust, 2017).	

I see a psychologist because of the diagnosis. The thing is, your identity gets so 
shaken. You go from being a super human being to “shit, I’m sick! Can I keep on 
being the same person?” The things that make up your identity are unsettled. To me, 
it’s been good getting help to distinguish between what’s me as a sick person and 
what’s me as a person (Mortensen & Ramussen, 2017, s.1791). 	

Personer med MS menade även att efter att de fått sin diagnos upplevde de att de kände sig 
annorlunda mot vilka de var innan och gentemot andra människor och att de aldrig kommer 
bli den personen de en gång var. Från att de upplevde sig själv som en frisk, normal och 
hälsosam person till att sedan bli sjuk och i många fall även funktionshindrad. Trots att 
personer med MS försökte att göra det bästa av situationen och acceptera den var det många 
som också som hade svårt att gå vidare och fortsatte istället att sörja förlusten över att de inte 
längre kunde utföra de aktiviteter som de brukade. (Mortensen & Ramussen, 2017; 
Giovannetti m.fl., 2016; Riazi m.fl., 2011).	

5.2.2 Att vara rädd för framtiden 

Personer med MS upplevde osäkerhet och oro kring hur framtiden skulle se ut med 
sjukdomen (Bogenschutzm.fl., 2016). De uttryckte även att oförutsägbara bakslag av 
sjukdomen var oönskade men oundvikliga inslag i vardagen. De påtalade också att svåra 
symptom som uppstod under bakslagen kunde leda till svårigheter att utföra vardagens 
praktiska sysslor som sitt arbete eller att ta hand om sin familj (Asano, Hawken, Turpin, 
Eitzen & Finlayson, 2015). 	

Personer med MS upplevde att progressionen var ett orosmoment som var väldigt påtagligt. 
Hur sjukdomen skulle komma att påverka arbetet och möjligheten till att ens kunna arbeta. 
Att känna att karriären och passionen måste begränsas på grund av sjukdomen och att inte 
kunna nå mål hade en negativ inverkan på personerna med MS (Bogenschutz m.fl., 2016). “I 
feel, unfortunately, like I have a career shelf life, like...1 can only go so long without being 
able to have to be home permanently... that’s always kind of in the back of my mind.” 
(Bogenschutz m.fl., 2016, s.63). Personer med MS uttryckte att de upplevde de ett stort 
avstånd mellan tiden innan och efter sjukdomen när de blev diagnostiserade. De beskrev 
vidare att de blev tvungna att ta itu med de förändringar som sjukdomen innebar. Personer 
MS menade att det fanns en ständig känsla av maktlöshet och osäkerhet kring sin sjukdom. 
De menade även att sjukdomen hade en osäker prognos och osäker sjukdomsutveckling 
vilket ledde till att de upplevde rädsla för sin framtid och hur den skulle kunna se ut samt hur 
långt fram de ens vågade att tänka och planera. Rädsla skapades då de inte visste om de 
skulle behöva ge upp framtida drömmar (Giovannetti m.fl., 2016). ”The real problem is that 
you can’t plan anymore!” (Giovannetti m.fl., 2016, S.900).	

Personer MS menade att när de blev tvungna att söka ett nytt arbete kunde de inte anpassa 
sökandet efter vad de klarade av att göra för tillfället, utan de blev tvungna att tänka 
långsiktigt och tänka på vad de skulle klara av om ett par år. Detta ledde till att de fick lägga 
drömmarna åt sidan för sjukdomen. De menade också att de preferenser och erfarenheter de 
har bekommit kanske inte har någon påverkan på vad de kommer att kunna göra i framtiden. 
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Att tidigare ha haft ett arbete på en hög nivå gjorde det svårt att hitta ett arbete som 
överensstämde med ens nuvarande kapacitet (Bogenschutz m.fl., 2016). 	

I can’t do [healthcare management] anymore so I’m looking for more entry-level 
jobs, maybe like a cashier or something like that. And I can’t get hired for that 
because of my past experience unless I lie and say I did that before (Bogenschutz 
m.fl., 2016, s.66). 	

Många personer med MS förklarade att arbetet och att tjäna pengar blev ett tillvägagångssätt 
för att få känna ett ansvar av att kunna ge sin familj mat och tak över huvudet. “I was scared 
to death that I was gonna end up on the street . . . work has always been [a] central part o f 
my life." (Meade m.fl., 2017, s.33). Personer med MS beskrev rädslan över framtiden, över att 
bli av med arbetet och därför inte kunna ta hand om sin familj. Vidare beskrev de att arbetet 
också kunde upplevas som en börda, att ständigt bli påmind om vikten av att arbeta för att ha 
möjlighet att betala för sig, sin familj och sina mediciner (Meade m.fl., 2017). 	

5.3 Att lära sig att leva igen 
Det tredje temat som valdes utifrån analysen av de vårdvetenskapliga artiklarna var: Att lära 
sig att leva igen som sedan har två tillhörande subteman: Att hantera 
sina upplevelser samt Att sträva efter acceptans. Dessa teman symboliserar det faktum att 
sjukdomen är något som personerna måste lära sig att leva med och acceptera. Personer med 
MS fick på grund av sin sjukdom genomgå förändringar som ledde till att de inte längre 
klarade sådant som de tidigare har gjort. För att hantera den förändrade situationen ansåg 
personer med MS att det krävdes verktyg för att kunna hantera de förändringar som uppstod. 
De menade också att känslorna som uppstod i samband med sjukdomens utveckling blev 
viktiga att ta på allvar för att lära sig hantera dessa när de uppstod. Vidare handlar det om att 
lära sig acceptera den nya situationen genom just dessa verktyg för att hantera förändringen 
och anpassa sig efter sin nya livsstil. 

5.3.1  Att hantera emotionella konsekvenser 

Personer med MS upplevde mycket olika känslor, från att försöka vara tillfreds med den nya 
situationen till att bli arg och förtvivlad igen. Att vara arg och förtvivlad var bara några av de 
känslor som de upplevde. Personer med MS beskrev att de blev tvungna att lära sig hantera 
de känslor som uppstod och lära sig att känslorna kommer att följa dem livet ut. Vidare 
beskrev de att dessa känslor inte är bra att gå runt att bära på. Genom rådgivningssamtal 
kunde de få verktyg för att hantera känslorna som uppstod. Genom rådgivningssamtal kunde 
personerna med MS få information om sjukdomen och erkänna den för sig själva. Detta 
kunde till en början leda till att de kände sig väldigt ledsna och isolerade från omgivningen 
för att sedan leda till att de lärde sig hantera situationen och ta sig an sin sjukdom genom att 
lära sig hitta en livsstil anpassade efter vad de klarade av (Dennison m.fl., 2015; Mazaheri 
m.fl., 2011). Personer med MS beskrev att det var viktigt att upprätthålla självständighet i 
samband med sjukdomen eftersom att de blev beroende av andra i många situationer. 
Samtidigt beskrev de att det var viktigt att plocka fram positiva känslor för att kunna känna 
sig trygg och känna att identiteten fortfarande fanns kvar oavsett hur livet såg ut (Riazi, 
Bradshaw & Playford, 2011). Personer med MS upplevde trötthet som ett av de vanligaste 
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symptomen, men att det viktigaste var att lära sig hantera de symptom som uppstod och att 
lära sig hitta strategier för att lära sig att leva med sjukdomen Mortensen & Ramussen, 2017).	

When I learned about my disease, I became really sad and secluded. I quitted my job and I 
just thought about my disease while crying. But now I accept the situation and I am going to 
start to work again (Mazaheri m.fl., 2011). 	

Personer med MS beskrev att de fick lära sig strategier i att kommunicera bättre vilket gav en 
ökad trygghet i sociala situationer där de blev mer bekväma och självsäkra på frågor eller 
reaktioner om sjukdomen. ”It sort of made me realise that I can talk about it without getting 
upset. I can talk about it openly and you know it’s not, maybe it isn’t as taboo as I thought it 
was” (Dennison, Moss-Morris, Yardley, Kirby & Chalder, 2015, s.984). Vidare beskrev de att 
dessa strategier bidrog till ökat självförtroende och självkänsla vilket också ledde till 
förbättrade relationer (Dennison m.fl.,2015). 	

Personer med MS såg deltagande i kognitiv beteendeterapi och att ha någon som lyssnar som 
värdefullt. Att ha tillgången till att få prata med en professionell terapeut utan känslomässig 
inblandning i personers liv möjliggjorde för personerna att öppna upp sig och berätta om 
saker som de kanske inte skulle ha gjort för andra. Personer med MS menade att de aktivt 
kunde välja bort att prata med andra människor för att de kände att de inte orkade eller hade 
tålamod för det. Genom deltagande i gruppsamtal fick de lära sig att öppna upp sig inför 
andra människor. De negativa känslorna och reaktionerna som uppkom med sjukdomen var 
återkommande hos personer med MS. Trots att de fick lära sig att bearbeta och hantera 
känslorna så blev de negativa känslorna och reaktionerna något som fortsatte att uppkomma 
men att lära sig att hitta en strategi till att möta och hantera känslorna var något som 
uppskattades av personer med MS (Dennison m.fl., 2015; Mazaheri m.fl., 2011). 	

I think about my MS every single day and that will never change but I don’t ... a thought will 
come into my head now and I can get rid of it as quickly as it came in. I’m not in that same 
dreadful thought process that I was before (Dennison m.fl., 2015, s.984). 	

De kunde genom både kognitiv beteendeterapi och gruppsamtal erhålla strategier för att lära 
sig att leva med och hantera sjukdomens emotionella konsekvenser. Vidare fick de lära sig att 
hantera de negativa känslorna och reaktionerna som kunde uppkomma. 	

5.3.2 Att sträva efter acceptans  

Personer med MS beskrev att de behövde vägledning och stöttning i hur de skulle agera för 
att acceptera den nya livssituationen utan att påverkas för mycket av symptomen som 
sjukdomen omfattade. Personer med MS beskrev att de ville bli sedda individuellt och få 
hjälp anpassad utifrån deras individuella förutsättningar för att kunna fortsätta upprätthålla 
god livskvalitet. Den individuella hjälpen som de kunde erhålla ansåg de vara mycket 
värdefull (Normann, Sørgaard, Salvesen & Moe, 2013). 	

It was nice to learn something that I can do on my own to get better, yes... It is important to 
relate this to me, make it an individual program... what's right for me doesn't need to work 
for another... Activities that one can do in everyday life” (Normann m.fl., 2013, s .26). 	

Att identifiera sig i arbetet var det många personer med MS som gjorde. De beskrev att 
arbetet upprättade ett välbefinnande och att de genom det kunde uppleva hälsa och finna 
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acceptans. De uppgav även att arbetet blev ett sätt att finna acceptans. Acceptansen 
identifierades i samband med en upplevelse av stolthet, samtidigt gav arbetet värdefulla 
relationer som i sin tur blev värdefulla stöd och kontakter som gav en mening att orka varje 
dag. Arbetet hjälpte även personer med MS att hålla sinnena aktiva och i behåll, de upplevde 
att det var något som gav lycka och en känsla av uppfyllelse (Meade m.fl., 2017). 	

So keeping your mind active and just being busy doing something else that’s meaningful, 
rather than just sitting around doing nothing. It keeps you sharp, and it makes you work, 
makes you move, makes you do things that you may not do if you didn’t have that particular 
thing to do. So it s big benefit (Meade m.fl., 2017, s.33). 	

Personer med MS redogjorde för att olika tillvägagångsätt var avgörande för att kunna 
acceptera sin sjukdom. De beskrev hur terapi förändrat deras sätt att se på sjukdomen och sig 
själv. Genom detta kunde de uppleva en mer positiv inställning till framtiden. Personernas 
tro och värderingar om sin sjukdom kunde ha en positiv inverkan på sjukdomsutvecklingen. 
Böner visade sig vara en effektiv metod för att få lugn och acceptera sin sjukdom samtidigt 
som erfarenhet och kreativitet var andra anledningar som visade sig kunna möta och lösa 
problem vilket kunde sakta ner progressionen av sjukdomen (Dennison m.fl., 2015; Ghafari 
n.fl., 2015; Sharifi m.fl., 2017).	

I have finally reached the conclusion that I have to get up. God has given us something and 
can take it away one day. He’s given us eyes, and he might take them some day. I can’t just sit 
somewhere anxious and depressed with a young husband and small child. Other people’s 
disrespect is not important for me (Sharifi m.fl., 2017, s.734). 	

Vidare kunde personer med MS uppnå ro genom att anpassa sig efter en sin nya livsstil. De 
menade att de fick en starkare anknytning till sin tro genom att överlämna sig själva till den. 
Genom sin tro fick de en annan förståelse för livet och att värre saker hade kunnat hända, att 
livet ska tas tillvara på för att Gud en dag kan ta det ifrån dem (Sharifi m.fl., 2017; Ghafari 
m.fl., 2015). 	

6 DISKUSSION  

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att leva med MS. Resultatet 
av analysprocessen som utfördes resulterade i tre teman: Påverkad självbild, Rädslan att 
förlora sig själv till sjukdomen samt Att lära sig att leva igen. Varje tema mynnades ut i två 
subteman: Att uppleva sig missförstådd, Hotad värdighet, Förlorad identitet, Att vara rädd 
för framtiden, Att hantera emotionella konsekvenser samt Att sträva efter acceptans. I 
Resultatdiskussionen diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning samt Afaf Meleis 
och Aron Antonovskys (2005) teoretiska utgångspunkter. De tolv artiklar som valdes ut till 
resultatet beskriver upplevelser av att leva med MS från olika perspektiv. De upplevelser som 
var återkommande i resultatet var att de kände sig oroliga för en framtid med MS då det är en 
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oförutsägbar sjukdom och att de kände sig fångade i en annan kropp som plötsligt inte 
klarade av vad den brukade att klara. 
 
Resultatet visade att personer med MS upplevde att framtiden kändes osäker då symptom 
som uppträdde skovvis var oundvikliga och inte kunde förutses när de skulle dyka upp. 
Symptom som förlamningssymptom, känselstörning, trötthet och dubbelseende förstärkte 
osäkerheten kring sjukdomen. Sjukdomens progression var svår att definiera och förutsäga 
vilket ledde till rädsla för framtiden och hur långt fram i tiden de vågade planera. Det kan 
relateras till tidigare forskning då Mutch (2013) beskriver hur närstående till personer med 
MS lever i en tuff tillvaro där en ständig oro gällande framtiden befinner sig. Vidare beskriver 
Mutch (2013) den brist på kunskap om sjukdomen hos de närstående som ett problem då 
symptomen som uppstår kan leda till chock på grund av de inte är förberedda eller vet vad de 
kan förvänta sig av sjukdomen. Andersen m.fl., (2007) beskriver hur progressionen för 
sjukdomen är individuell och därför svår att definiera men att det går att definiera vanligt 
förekommande symptom som förlamningssymptom och trötthet. Det framkom i resultatet 
att personer med MS ansåg att sjuksköterskor behövde få en bättre förståelse för dem och 
deras närstående genom att ge dem information och stötning genom sjukdomen för att 
kunna lindra lidande och vara förberedda på eventuella symptom. Det styrks även i tidigare 
forskning då Lelerc-Loiselle och Legault (2018) poängterar hur även sjuksköterskor anser att 
det är deras ansvar att tillhandahålla den information som krävs för att underlätta för dem 
och deras närstående. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) understryker också att det 
är sjuksköterskans ansvar att tillräckligt med information framhävs gällande vård och 
behandling. Det bekräftas också av Meleis (2012) som beskriver att informationen är 
avgörande för hur en person kan klara av en förändring. Antonovskys (2005) teori om 
KASAM berättar om huruvida en person kan uppleva begriplighet om personer får tydlig och 
strukturerad information och kan då förstå och begripa svåra livssituationer.  
 
I resultatet framkom det att sjukdomens symptom var något som personer med MS upplevde 
att omgivningen missförstod, att endast motoriska symptom skulle vara förknippat med 
sjukdomen. I resultatet redovisas det även hur mentala symptom som trötthet inte var något 
som uppmärksammades för att de inte syntes men som hade en negativ påverkan på 
livskvaliteten. Detta överensstämmer med tidigare forskning då Hillert m.fl., (2000) belyser 
hur trötthet är ett nedvärderat symptom hos personer med MS och som har en negativ 
inverkan på livskvaliteten. Methley m.fl., (2017a) beskriver hur sjuksköterskor upplever 
svårigheter med att kunna hjälpa personer med MS med deras mentala symptom. De 
beskriver vidare hur sjuksköterskor förväntas hantera fysiska symptom framför de mentala. 
Resultatet visade att de personer med MS upplevde att sjuksköterskors kunskap om 
sjukdomen var bristfällig och att de behövde mer utbildning gällande sjukdomen vilket även 
Methley m.fl., (2017a) understryker då de menar att sjuksköterskor har för lite kunskap om 
sjukdomen för att kunna erbjuda rätt vård vid rätt tillfälle. Enligt svensk 
sjuksköterskeförening (2017) är det sjuksköterskans ansvar att hålla sig uppdaterad gällande 
kunskap och arbeta efter beprövad erfarenhet. 
 
I resultatet framkom det att personer med MS inte sökte sympati för sin sjukdom utan ville 
bli sedda som en enskild individ och inte bli bedömda utifrån sin sjukdom Det var även 
viktigt att försöka upprätthålla sin självständighet och behålla sin identitet trots kroppens 
fysiska och mentala förändringar. Det påvisas även under tidigare forskning av Boland m.fl., 
(2012) som beskriver hur närstående anser att det är viktigt för personerna med MS att 
fortfarande få behålla sin autonomi och få bevara så mycket som möjligt av sin gamla vardag 
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som även kan styrkas av Golla m.fl. (2012) då de beskriver hur sjuksköterskor uppfattar att 
personer med MS önskar bli bemötta individuellt och med integritet. Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL, 2017:30) ska sjuksköterskan ge vård med respekt för den enskilda 
människan. Resultatet belyser hur personer med MS kunde uppleva en identitetsförlust i 
samband med sjukdomens progression. När de blev tvungna att sluta arbeta upplevde de en 
förlust av glädje och en plats där de kunde bidra med något trots sjukdomens begränsningar. 
Resultatet belyser ändock hur positiva känslor var viktiga att identifiera för att just kunna 
hålla kvar sin identitet. Det styrks av Antonovsky (2005) som menar att om en person 
upplever hög meningsfullhet har den personer lättare att uppleva glädje i positiva situationer 
men också lättare att hantera negativa situationer och händelser. Genom att kunna behålla 
sin identitet kunde de få uppleva delaktig i sitt liv och därmed uppleva meningsfullhet i dessa 
situationer som enligt Antonovsky (2005) är en viktig komponent för att uppnå KASAM. 
Detta styrks även i bakgrunden av Ericson och Ericson (2013) då de beskriver vikten av att 
vara positiv som vårdpersonal för att kunna förmedla den känslan till personen genom sin 
sjukdomsutveckling.  
 
I resultatet framkom det att personer med MS upplevde den förändring som både kroppen 
och hjärnan genomgick som väldigt påfrestande. Vidare visade resultatet att det kunde vara 
en snabb process och att inte kunna styra över förändringarna i kroppen gjorde personerna 
sårbara. Det blev därför svårt för personerna med MS att inte känna sig annorlunda. 
Osäkerheten kring sjukdomens progression styrks av tidigare forskning då sjuksköterskor 
uttrycker svårigheter med att vårda personer med MS på grund av den osäkra progression 
(Golla m.fl., 2012). Osäkerheten kring förändringen styrks även av Meleis (2012) som menar 
att en förändring börjar ske när de första tecknen visar sig, dessa karakteriseras av osäkerhet 
och ovisshet. Detta styrks även av de närstående då de menar att de lever i en ständig oro 
över framtiden och behöver anpassa sig efter de förändringar som sjukdomen innefattar 
(Mutch, 2013). Methley m.fl., (2017a) menar att sjuksköterskor önskar en kontinuerlig 
relation för att underlätta vid bedömningar om sjukdomens progression och symptom, 
Methley m.fl., (2017b) menar dock hur sjuksköterskor upplever att få vårdkontakter är ett 
hinder för att skapa just goda vårdrelationer med personer med MS. Detta styrks av Hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30) som beskriver att vården ska tillgodose patientens behov 
av kontinuitet och trygghet. I resultatet framkom det att personer med MS upplevde rädsla 
inför den osäkra progressionen, och att stöttning och vägledning var två viktiga faktorer för 
att lära sig leva sig liv utan att påverkas för mycket av symptomen.  
 
Resultatet visade att personer med MS upplevde att de kände sig missförstådda på grund av 
kunskapsbrist. Närstående menar att den felaktiga förståelsen för sjukdomen härleds från att 
inte rätt eller tillräcklig information når fram (Bowen m.fl., 2010). Resultatet påvisade hur 
personer med MS upplevde att människor i deras närhet antog att progressionen för 
sjukdomen såg likadan ut för alla och att sjuksköterskors bristande medvetenhet om 
sjukdomen påverkade vårdens kvalitet negativt. Resultatet belyser vidare hur de ansåg att det 
krävdes mer utbildning gällande sjukdomen, vilket styrks av de närstående då Mutch (2013) 
under tidigare forskning redogör för närståendes kunskapsbrist gällande sjukdomen. Meleis 
understryker hur sjuksköterskan har en betydande roll under förändringen och ska med sin 
kunskap stödja personer genom en hälsosam förändring. Dock understryker Methley m.fl., 
(2017a) att sjuksköterskor menar att det finns för lite kunskap om sjukdomen för att kunna 
förstå och hjälpa personer med MS och deras närstående under sjukdomsförloppet men 
också av Golla m.fl., (2012) som skriver om hur sjuksköterskor anser att de närstående 
behöver få information och stöd. Vidare understryker Meleis (2012) att när en person börjar 
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genomgå en transition väntas en period där personer bland annat uttrycker brist på kunskap.  
 
Resultatet belyser att personer med MS upplever starka känslor, framförallt negativa känslor 
som inte var bra att bära inom sig för länge. Rådgivningssamtal kunde ge personer med MS 
redskap för att lära sig hantera de känslor som uppstår och för att hitta en ny livsstil som de 
skulle kunna klara av. Resultatet belyser hur personer med MS kunde använda olika 
tillvägagångssätt för att uppnå acceptans med sin sjukdom. Genom att lära sig hantera sina 
egna känslor kan man möta de utmaningar i livet man ställs inför och lättare förstå och 
hantera dessa enligt Antonovsky (2005). Meleis (2000) understryker att utmaningarna som 
ställs i samband med sjukdomen kan tas an på ett bra sätt genom att förbereda sig på att 
sjukdomsutvecklingen kommer att vara komplex och individuell. I tidigare forskning belyser 
Ebrahimi m.fl., (2017) hopp som en viktig faktor hos närstående för att lindra ångest och 
finna tro på ett bra liv trots sjukdomen vilket återkommer i resultatet som även det belyser 
hur tron kunde ha en positiv inverkan på sjukdomsförloppet genom att personer med MS fick 
en accepterande förståelse för hur livet hade kunnat vara värre än det faktiskt var. Det styrks 
även av Antonovsky (2005) som vidare beskriver hur en ens egna eller närståendes resurser 
kan hjälpa personer att resa sig, inte se sig själv som ett offer och inte sörja den förändrade 
livssituationen livet ut. Meleis (2012) understryker att personer som genomgår transition ska 
efter den första osäkra perioden komma igenom den där målet är att personer ska gå vidare 
och komma till ro med sin situation. Dock betonar Golla m.fl., (2012) hur sjukdomens 
progression medförde begränsningar för sjuksköterskor att vara positiva och förmedla hopp 
till personer med MS. Enligt 1177 Vårdguiden (2017) finns det inget botemedel för sjukdomen 
utan endast möjligheter till att bromsa förloppet och lindra symptomen. Golla m.fl., (2012) 
menar där att sjuksköterskor upplever det som ett personligt nederlag när de försöker bota 
en obotlig sjukdom.  

6.2 Metoddiskussion 
I detta examensarbete har en systematisk litteraturstudie med deskriptiv analys baserad på 
kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar används. Denna metod användes för att få en fördjupad 
kunskap om det valda ämnet. Syftet var att beskriva upplevelserna av att leva med MS och 
det var också efter syftet artiklar valdes. Genom att använda en litteraturstudie som 
tillvägagångssätt skapas en överblick av forskning inom ämnet som sedan kan leda till en 
djupare förståelse. En empirisk intervjustudie hade kunnat användas och hade till och med 
kunnat ge en ännu djupare förståelse av personer med MS upplevelser. Eftersom vi har en 
tidsbegränsning valdes en intervjustudie bort då materialet hade blivit för omfattande och 
tidskrävande att bearbeta. Det övervägdes att göra en litteraturöversikt, som innebär en 
blandning mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar (Friberg, 2017). En litteraturöversikt 
innebär att jämföra artiklarnas syfte, metod och resultat. Att beskriva upplevelser med siffror 
och statistik är inte det bästa valet och därför valdes en litteraturöversikt bort. Polit och Beck 
(2017) menar att vid användning av kvalitativa ansatser skapas en djupare förståelse för allt 
som handlar om upplevelser och erfarenheter. Analysen valdes att utgå utifrån Evans (2002) 
modell. Modellen är tydlig och uppbyggd i steg som är lätta att förstå och följa. Genom att 
man under dessa steg granskade artiklarna noggrant skapades en ökad förståelse och 
minskad risk för omtolkning. En kvalitetsgranskning enligt Friberg (2017) gjordes på de 
artiklar som ansågs svara an på syftet. Det gjordes för att kunna utesluta artiklar som inte 
höll den kvalitet som krävdes för att inkluderas i examensarbetet. Friberg (2017) presenterar 
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frågor för att kvalitetsgranska kvalitativa artiklar och dessa användes i arbetet (se bilaga A). 
Dessa frågor besvarades sedan med JA eller NEJ. Om 60-70 procent av svaren på frågorna 
var JA ansågs studien vara av låg kvalitet. Däremot om 71-85 procent av frågorna svarades 
med JA ansågs studiens kvalitet som medel. Om 85 procent eller mer av svaren svaras JA 
ansågs studien vara av hög kvalitet (Fridlund & Mårtensson, 2017). Hälften av de valda 
artiklarna anses vara av hög kvalitet och hälften av medel kvalitet. Alla dessa artiklar valdes 
att inkluderas i studien. Kvalitetsgranskningen kan ha lett till att artiklar som tydligt svarar 
an på examensarbetets syfte uteslöts då de inte fick tillräckligt många procent för att 
bedömas vara av medel eller hög kvalitet.    
 
För att stärka en studies trovärdighet finns det enligt Polit och Beck (2017) tre stycken 
kvalitetskriterier. Dessa kvalitetskriterier är trovärdighet, giltighet och överförbarhet. 
Trovärdighet innebär i vilken grad studien kan göras om av en annan författare genom att 
följa analysstegen och datamaterialet och få samma resultat. Genom att tydligt redogöra för 
arbetsprocessen kan trovärdigheten bedömas av den som läser examensarbetet. 
Datainsamling, sökbegränsningar samt inklusions- och exklusionskriterar framgår tydligt i 
examensarbetet vilket bidrar till att en annan författare kan använda sig av samma syfte och 
få fram liknande resultat. Vid datainsamling valdes endast artiklar skrivna på engelska att 
inkluderas vilket exkluderar eventuellt relevanta artiklar skrivna på andra språk. Detta kan 
ses som en brist i examensarbetets resultatdel om artiklarna hade relevans för syftet. För att 
kontrollera trovärdigheten har resultatdelen i detta examensarbete lästs igenom flera gånger 
för att styrka att det överensstämmer med artiklarnas resultat. Citat har använts för att stärka 
resultatet, citaten har redovisats på originalspråk för att undvika feltolkningar.  Vid val av 
årtalsbegränsningen fanns ett behov av att både hitta relevanta artiklar till syftet samt att ha 
så aktuella studier som möjligt, vilket ökar trovärdigheten. Detta ledde till att 
årtalsbegränsningen blev inom ramen av 5 år, 2013-2018. Två artiklar som var äldre än fem 
år valdes att inkluderas på grund av relevansen för syftet. Det snäva tidsintervallet av 
artiklarna påvisar hög trovärdighet för detta examensarbete. Alla de artiklar som valdes att 
inkluderas från CINAHL plus var avgränsade med Peer Reviewed. I databasen PubMed gick 
det inte att använda sig av denna avgränsning och artiklarna fick istället sökas upp manuellt i 
ULRICHSWEB (2017) som visade att artiklarna var vetenskapligt granskade. Trovärdigheten 
i examensarbetet stärks vidare med presenterade bilagor. 
 
Överförbarheten visar i vilken grad fynden i resultatet kan överföras till andra grupper och 
sammanhang (Polit & Beck, 2017). Arbetet redogör för personer med MS upplevelser av att 
leva med sjukdomen, förhoppningarna är att kunna överföra kunskapen från detta arbete till 
sjuksköterskor som arbetar med denna patientgrupp men även andra patientgrupper. 
Överförbarheten stärks av att resultatet är baserat på artiklar från olika delar av världen samt 
människor med olika etnicitet, kön och åldrar.  
 
Polit och Beck (2017) beskriver att giltighet handlar om huruvida arbetet mäter det den är 
avsedd att mäta. Vidare menar Polit och Beck (2017) att för att studien ska uppnå giltighet 
bör studien vara noggrann och välgrundad samt upprätthålla en god kvalitet och en 
kontinuerlig utvärdering. Eftersom de inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades enligt 
Friberg (2017) kunde giltigheten säkerställas. Frågeställningarna i kvalitetsgranskningen 
omformulerades för att möjliggöra poängsättningen, vilket kan vara en nackdel. En fördel 
med kvalitetsgranskningen var att en djupare förståelse för artiklarnas innebörd och 
samband med nyckelfynden erhölls. Polit och Beck (2017) anser att egna tankar, värderingar 
och idéer ska tas i beaktning för att inte vanställa eller påverka datainsamlingen och 
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resultatet. Under tiden resultatet skrevs var det viktigt att hålla en neutral inställning och 
hela tiden ha syftet i åtanke. Förförståelsen kunde på så sätt undanhållas så långt som det var 
genomförbart och resultatet påverkades därför inte. De valda artiklarna lästes enskilt för att 
sedan diskuteras tillsammans. Genom att göra detta säkerställdes giltigheten då artiklarna 
svarade an på syftet och inga egna tolkningar gjordes. Artikelmatrisen stärker giltigheten då 
den noggrant beskriver syfte, metod, resultat och grad av kvalitet.  

6.3 Etikdiskussion  
En etisk prövning har inte krävts då arbetet är uppbyggt på tidigare bearbetat material.  
Skribenterna har ett ansvar att det forskningsmaterial som ingår i arbetet är av hög kvalitet. 
De artiklar som används i studien var alla etiskt granskade och skribenterna valde även att 
kvalitetsgranska artiklarna i enlighet med Friberg (2017), vilket har redovisats tidigare under 
metodavsnittet. Samtliga artiklar som inkluderats är publicerade på engelska. Ingen av 
skribenterna har engelska som modersmål, vilket kan få en negativ betydelse då det kan ge en 
felaktig bild av resultatet. Skribenterna översatte texten separat innan de gjorde det 
tillsammans. Detta minskar risken för feltolkningar och förvrängningar. Genom att använda 
en tydlig och noggrann referenshantering enligt American Psychological Association (APA, 
2018) har man kunnat spåra tillbaka till den använda källan. Det överenskommer med 
CODEX (2018) som beskriver att undvika oredlighet som fabricering, förfalskning och 
plagiat. En tydlig metod och resultat leder till att examensarbetet kan kontrolleras och göras 
om igen. 

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva personers upplevelser av att leva med MS. 
Resultatet visade att personer med MS upplevde osäkerhet inför framtiden och att de 
saknade information och stöttning från sjuksköterskor. De upplevde även att omgivningen 
hade för dålig kunskap om sjukdomen vilket ledde till missförstånd och felaktiga tolkningar. 
Kunskapsbristen yttrade sig även hos sjuksköterskor då personer med MS ansåg att de inte 
fick den kvaliteten på vården de behövde. Vidare upplevde de det som värdefullt när 
sjuksköterskor gav dem och deras närstående tillräckligt med tid och stöttning för att klara av 
att hantera sjukdomen. Sjuksköterskan ska genom sin kunskap kunna stödja personer genom 
en förändring för att de ska kunna uppnå hälsa. Detta examensarbete synliggör upplevelserna 
hos personer med MS vilket kan bidra till ett bättre utfall i mötet med vårdpersonal och 
eventuellt minska risk för ohälsa. Detta medvetandegör att sjuksköterskor behöver bättre 
kunskap om sjukdomen och kännedom om upplevelserna hos personer med MS för att 
kunna ge det stöd som behövs.  

7.1 Förslag på vidare forskning 
I resultatet av föreliggande examensarbete beskrivs det hur personer med MS upplever 
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sjukdomen och det förekommer också att personer upplever sjukdomen på skilda sätt. För att 
sjuksköterskor ska kunna arbeta mot god omvårdnad är en kombination av teoretisk kunskap 
och personernas beskrivna upplevelser viktigt. Det är viktigt att en person som 
diagnostiserats med MS får ett bra första möte med sjukvården, där information om 
sjukdomen ges så personerna inte blir överraskade av de symptom som kan uppkomma. En 
person som är medveten om de symptom som kan uppkomma har lättare att hantera och ta 
sig igenom ett skov. Sjuksköterskor behöver kunskap om personernas upplevelser för att 
kunna hantera detta. Vidare forskning skulle kunna syfta till att undersöka hur 
sjuksköterskor upplever hur det är att vårda personer med MS och om de upplever att de har 
den kunskap och de resurser som krävs för att sjuksköterskor och personer med MS ska få en 
god upplevelse. 
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BILAGA C – ARTIKELMATRIS 
 

Nummer 
Kvalitet 

Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat 

1. 
Medel 

Mina Mazaheri, 
Nasrin Fanian, Ali 
Zargham-
Boroujeni.   
 
(2011) 
 
Iran 

Experiences of patients with 
multiple sclerosis from 
group counseling 
 
 
Iranian Journal of Nursing 
and Midwifery Research. 

Syftet med denna studie  
var att få veta hur MS 
patienter upplever det att 
delta i gruppträning med 
andra MS-patienter.  
 

Djupintervju med 10 
MS-patienter som 
deltagit i gruppträning. 
Detta har spelats in och 
sedan transkriberats. 

Fyra teman identifierades: 
emotionella konsekvenser, 
kommunikation, livskvalitet 
och behov.  
 

2.  
Hög 

Britt Normann,  
Knut W Sørgaard, 
Rolf Salvesen, Siri 
Moe.  
 
(2013) 
 
Norge 

Contextualized perceptions 
of movement as a source of 
expanded insight: People 
with multiple sclerosis' 
experience with 
physiotherapy. 
 
 
Physiotherapy Theory and 
Practice 
 

Syftet med denna studie  
var att undersöka hur 
människor med MS 
uppfattar rörelse under 
individuella träningspass 
med en fysioterapeut.  
 

Kvalitativa 
forskningsintervjuer 
utfördes på 12 personer 
med MS och 
kompletterades med sju 
videobildstämningar. 
Innehållsanalys 
utfördes. 
 

Resultaten indikerar att 
rörelseuppfattningar förefaller 
vara en väsentlig källa för att 
människor med MS ska få en 
ökad insikt på deras 
rörelsesstörningar  
 
 

3. 
Medel 

Alham Al-
Sharman, Hanan 
Khalil, 
Mohammad 
Nazzal, Nihaya Al-
Sheyab, Alia 
Alghwiri, Khalid 
El-Salem, Mais 
AlDughmi. 

Living with multiple 
sclerosis: A jordanian 
perspective.  
 
 
Physiotherapy Research and 
International  

Syftet med denna studie 
var att utforska och 
beskriva de dagliga 
levnadsupplevelser och 
utmaningar för jordanska 
personer med MS.  

Intervju av 16 personer 
som sedan delades in i 
fokusgrupper. Samtalen 
registrerades och 
följdes av en ordentlig 
transkription.  

Sjukdomsrelaterade 
upplevelser inkluderar fysisk 
nedgång, psykosocialt uttag 
och framtida rädsla. 
Deltagarnas erfarenheter av 
hälsovårdssystemet innefattar 
problem med diagnos, dålig 
kommunikation och rapport 
med vårdgivare och bristande 



   

 
(2018) 
 
Jordanien  

medvetenhet om MS och dess 
rehabilitering. 

4.  
Medel 

Somayeh Ghafari, 
Masoud Fallahi-
Khodhknab, Kian 
Nourozi, Eesa 
Mohammadi.  
 
(2015)  
 
Iran 

Patient’s experiences of 
adapting to multiple 
sclerosis: a qualitative study 
 
 
Contemporary Nurse 
 

Syftet med denna studie 
var att utforska 
patienternas erfarenheter 
av att anpassa sig till 
Multipel Skleros. 

En kvalitativ 
innehållsanalysmetod 
användes för att 
genomföra denna 
studie. 
Studiedeltagarna var 25 
patienter med MS, 
utvalda genom 
målmedveten 
provtagning. 

Analysen resulterade i 
framväxten av sju teman och 
arton subteman. Huvudteman 
var: religiositet, 
informationssökning, söker 
stöd, hoppuppväxt, 
emotionella reaktioner, dölja 
sjukdomen, bekämpa 
sjukdomen och 
funktionshinder. 

5. 
Hög 

Miho Asano, Karli 
Hawken, Merrill 
Turpin, Abby 
Eitzen, Marcia 
Finlayson. 
 
(2015) 
 
Australien 

The Lived Experience 
of Multiple 
Sclerosis Relapse: How 
Adults with Multiple 
Sclerosis Processed Their 
Relapse Experience and 
Evaluated Their Need for 
Postrelapse Care. 
 
 
Multiple Sclerosis 
International 
 

Syftet med denna studie 
var att förstå  
återfallsupplevelsen och 
vårdbehov ur perspektiv 
av vuxna med MS, samt 
identifiera 
återfallsmönster.  

Det genomfördes en 
semistrukturerad 
intervju. 
Alla intervjuer 
transkriberades 
ordentligt och 
granskades mot de 
digitala inspelningarna 
för noggrannhet. 
  

Genom att undersöka 
kombinationer av tre 
kategorier relaterade till 
återfallserfarenhet 
identifierade vi fyra 
återfallshanteringsmönster: 
Aktiv återfallshanterare, 
Proaktiv återfallshantering i 
tidig fas, Anpassad passiv 
återfallshanterare och Passiv 
återfallshanterare . 
Återfallshanteringsmönstren 
verkar associera starkt med 
bedömningen av erfarenheten. 

6. 
Hög 
 

Afane Riazi, 
Siobhan A. 
Bradshaw, 
E.Diane Playford 
 
(2011)  
 
Kanada 

Quality of life in the care 
home: a qualitative study of 
the perspectives of residents  
with multiple sclerosis.  
 
 
Disability and 
Rehabilitation.  

Syftet med studien var att 
undersöka erfarenheterna 
från personer med MS 
genom att använda 
kvalitativa 
forskningsmetoder och en 
utvecklad modell av QoL 
(quality of life). 

Tjugotal personer med 
MS (åldersintervall 43-
80 år) bosatta i en rad 
vårdhem intervjuades. 
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades. 

Fyra kärnmodellområden 
identifierades enligt följande: 
Vad vårdhemmet betyder för 
invånarna, Jaget, Miljö och 
Förhållanden. Vissa invånare 
rapporterade att vårdhem kan 
lindra bördan på familjen, ta 
itu med specifika miljöfrågor 



   

angående säkerhet och fungera 
som en form av socialt stöd. En 
del rapporterade emellertid 
isolering och svårigheter att 
anpassa sig till livet i 
vårdhemmet. Att ha tillgång 
till rehabilitering förstärkte 
känslorna av självständighet 
inom vårdhemmet. 

7.  
Hög 

Gitte Lee 
Mortensen, Peter 
V Ramussen.  
 
(2017) 
 
Danmark 
 

The impact of quality of life 
on treatment preferences in 
multiple sclerosis patients 
 
 
Patient Prefer Adherence 
 
 

Syftet med denna studie  
var att utforska de 
viktigaste faktorer som 
påverkar patienternas 
erfarenheter avseende 
MS-behandling och 
hälsovård. 

Fem kvalitativa 
fokusgruppintervjuer 
genomfördes med totalt 
40 deltagare från hela 
Danmark. En 
semistrukturerad 
frågeguide innehöll 
frågor som 
identifierades i en 
systematisk 
litteraturstudie om 
livskvalitet.  

Deltagarnas fysiska, kognitiva 
och psykosociala livskvalitet 
och funktionen reducerades 
med sjukdomssymtom, 
behandlingsbiverkningar och 
administreringssätt. Deras 
förmåga att upprätthålla 
meningsfull rollfunktion var 
avgörande för deras 
behandlingsprioriteringar. 

8.  
Hög 

Ambra Mara 
Giovannetti, 
Laura Brambilla, 
Valentina Tori 
Clerici, Carlo 
Antozzo, Renato 
Mantegazza, 
Milda 
Cerniauskaite, 
Paolo 
Confalonieri.  
 
(2016)  
 
Italien 

Difficulties in adjustment to 
multiple sclerosis: 
vulnerability, and 
unpredictability of illness in 
the foreground.  
 
 
Disability and 
Rehabilitation  

Syftet med denna studie 
var att utforska 
sjukdomsupplevelsen hos 
personer med svårigheter 
i anpassning till MS, och 
uppmärksamma både 
sjukdomsrepresentation 
och skiftande perspektiv. 

Nitton personer med 
svårigheter att anpassa 
sig till MS deltog i 
studien och deras 
intervjuer analyserades 
med hjälp av tematisk 
analys. 
 

Med tanke på den skiftande 
perspektivmodellen är 
sjukdomen strikt placerad i 
förgrunden, och välbefinnande 
påverkas avgörande i 
bakgrunden, med brist på 
flexibilitet i att flytta mellan de 
två perspektiven. Den 
tematiska analysen hittade tre 
huvudämnen: 
sjukdomsrepresentation; 
coping strategier; relationer 
med andra. 



   

 
9.   
Medel  
 

Laura Dennison, 
Rona Moss-
Morris, Lucy 
Yardley, Sarah 
Kirby, Trudie 
Chalder.  
 
(2015) 
 
United Kingdom 
& Ireland  

Change and processes of 
change within interventions 
to promote adjustment to 
multiple sclerosis: Learning 
from patient experiences  
 
 
Psychology & Health.  
 

Syftet med denna studie 
var att öka förståelsen av 
de förändringar som 
gjorts under behandlingen 
och att utforska  
förändringsprocesser. 
 

Fördjupade intervjuer 
med 30 deltagare från 
behandlingsprovet 
analyserades induktivt. 

Att ställa in och dela sina 
tankar och känslor och lära sig 
specifika strategier för att leva 
med MS visade sig vara viktiga 
processer för förändring, och 
deltagarna identifierade 
sistnämnda som särskilt viktigt 
för att behålla långsiktiga 
fördelar med terapi. 

10.  
Hög 

Michelle Meade, 
Phillip Rumrill, 
James S Krause, 
Karla S Reed, 
Richard Aust.  
 
(2017) 
 
USA 
 
 

Perceptions of Quality of 
Employment Outcomes 
after Multiple Sclerosis: A 
Qualitative Study  
 
 
Journal Of Rehabilitation 
 

Syftet med denna studie 
var att identifiera 
kvalitetsresultat av 
anställningen, som 
definieras av dem med MS 
som arbetade vid någon 
tidpunkt efter diagnosen. 
 

Kvalitativt 
tillvägagångssätt med 
åtta fokusgrupper på tre 
platser med totalt 74 
deltagare. 
 
Inspelningar var 
professionellt 
transkriberade och 
granskade.  
 

Svaren grupperades i 3 teman: 
Kompensation, välbefinnande 
och att hjälpa andra. 
Resultaten av denna studie ger 
några uppmuntrande bevis för 
att personer med MS-
uppfattning fungerar som en 
viktig social roll och som ett 
sätt att vara aktiv och behålla 
sin identitet. 



   

11.  
Medel  

Simin Sharifi, 
Fariba Borhani, 
Abbas 
Abbaszadeh.  
 
(2017) 
 
Iran 
 

Factors affecting dignity of 
patients with multiple 
sclerosis. 
 
 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences.  
 

Syftet med denna studie 
var att undersöka faktorer 
som påverkar iranska 
patienters värdighet med 
MS i det dagliga livet och i 
samverkan mellan dem 
och samhället. 

I denna kvalitativa 
studie valdes 13 
patienter med multipel 
skleros genom objektiv 
provtagning och 
halvstrukturerade 
intervjuer genomfördes. 
 

Faktorer som påverkar 
värdighet klassificerades som 
"personliga faktorer" och 
"sociala faktorer". Genom att 
fokusera på hela aspekterna av 
patienternas liv kan vi 
identifiera 
värdighetsbefrämjande eller 
djupgående faktorer och hjälpa 
patienter att behålla sin 
värdighet genom att vidta 
lämpliga åtgärder för att 
moderera hotande faktorer och 
förbättra 
värdighetsförbättrande. 
 

12.  
Medel 

Matthew 
Bogenschutz, 
Phillip D Jr 
Rumrill, Hannah 
E Seward, 
Katherine J Inge, 
Pamelia Cato 
Hinterlong.  
 
(2016) 
 
USA 

Barriers to and Facilitators 
of Employment among 
Americans 
with Multiple Sclerosis: 
Results of 
a QualitativeFocus Group 
Study. 
 
 
Journal of Rehabilitation  
 

Syftet med denna studie 
var att ge information om 
anställningsupplevelser 
hos individer med MS 
som kan användas av 
arbetsgivare för att 
upprätthålla anställning 
eller återvända till 
arbetsplatsen efter en 
diagnos av MS. 

I denna studie användes 
telefonstyrda 
fokusgrupper för att 
undersöka 
arbetsrelaterade 
erfarenheter av ett 
nationellt urval av 
individer med MS. 
 
Innehållet i de 
ljudinspelade 
fokusgrupperna 
transkriberades 
ordspråkigt av en 
professionell 
transkriptionstjänst, 
och transkripten 
användes som texter för 
analys. 
 

Resultaten från denna 
forskning tyder på ett antal 
komplexa faktorer som 
interagerar för att bilda 
anställningsupplevelser hos 
personer med MS som deltog i 
dessa fokusgrupper. 
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