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Projekttitel:  Kvinnors upplevelser av extrem trötthet i samband med Multipel Skleros 

 

Bakgrund:.Att leva med kronisk sjukdom kan innebära att ge upp aktiviteter i vardagen som tidigare tagits 
för givna. MS är en kronisk autoimmun sjukdom i det centrala nervsystemet. Extrem trötthet är en vanlig 
erfarenhet hos personer som lever med MS, trots detta finns liten kunskap om vad det innebär att som kvin-
na uppleva extrem trötthet vid MS. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva innebörden av kvinnors upplevelse av extrem trötthet vid 
MS.  

Metod: Tio kvinnor med MS intervjuades angående deras erfarenhet av extrem trötthet. En fenomenolo-
giskt- hermeneutisk metod inspirerad av Ricoeur användes för att tolka transkriberade intervjuer.  

Resultat: Resultatet presenterades i två huvudteman med fem underteman; att uppleva kroppen som en bar-
riär och att känna sig frånvarande på ett annorlunda sätt. Extrem trötthet verkade innebära en känsla av att 
vara frånvarande och tudelad. Detta medförde att kvinnorna inte kände sig delaktiga på samma sätt som ti-
digare i en gemenskap med andra. Att känna sig utanför och inte kunna leva som tidigare kan förstås som en 
form av lidande. Istället för att fungera som ett hjälpande verktyg, för att klara av vardagen, hade kroppen 
blivit till en fiende. Trots detta hoppades kvinnorna ändå på någon form av lättnad och lindring. Denna stu-
die ger kunskap som vårdpersonal kan använda för att förstå hur kvinnor med MS upplever extrem trötthet, 
vilket är en förutsättning för att kommunicera utifrån en ömsesidig förståelse med avsikt att lindra lidande. 
Ytterligare forskning är nödvändig för att generera kunskap om vilka interventioner som kan underlätta var-
dagen för kvinnor med MS. 
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