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Abstrakt 
Att leva med kronisk sjukdom påverkar människan både fysiskt och 
psykiskt. Hela dennes livsvärld förändras. Att acceptera sin sjukdom och 
leva med den och allt vad detta innebär kräver stora förändringar. Syftet 
med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av att leva 
med multiple skleros. Artikelurvalet baserades på och utfördes via 
databaserna Medline, Cinahl och Academic search. Sju vetenskapliga 
artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i fyra 
kategorier. De fyra kategorierna är att känna oro och ängslan inför 
framtiden, att känna sig ständigt trött, att inte räcka till i sitt arbete och att 
inte kunna tala så att andra förstår. Resultatet visade att människor kände 
stor oro och ängslan inför vad som skulle hända i framtiden med sin 
sjukdom. Hur sjukdomen skulle utvecklas. Med MS upplevde människor en 
extrem trötthet och svårigheter att koncentrera sig. Olika strategier för att 
hushålla med energin användes. Att dölja sin sjukdom för arbetsgivaren var 
ett sätt att behålla sitt jobb och inte visa sina funktionsnedsättningar. Många 
upplevde talsvårigheter vilket blev ett stort handikapp i kommunikationen 
med andra. Det är viktigt för sjuksköterskan att lyssna och utgå ifrån 
människans behov eftersom MS i det tidigare stadiet inte syns, vilket 
förkommer bland många kroniska sjukdomar.  
 
Nyckelord: leva med multiple skleros, upplevelse, kronisk sjukdom, 
livskvalitet, kvalitativ innehållsanalys  
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Livskvalitet är av lika stor vikt för personer med kronisk sjukdom som för friska, detta 

som ett resultat av den teknikutveckling och behandling som förlänger liv och att 

botemedel saknas för kroniskt sjukdom och kronisk försämring. Kronisk och 

handikappande tillstånd kan ha grundläggande effekt på en persons möjlighet att 

fungera i de dagliga aktiviteterna, dessa har även effekt på personens livskvalitet 

(Gulick, 1997). Patienter med kronisk sjukdom kan ofta framgångsfullt behärska 

sjukdomsrelaterad stress, och ibland vända denna stress till en positiv händelse. Det kan 

ändra deras liv till det bättre och bidra till en personlig mognad. Livskvalitet eller 

välbefinnande är en subjektiv upplevelse med en positiv känsla av att ha ett bra liv. Det 

är ett mångfasetterat fenomen som förändras över tiden och definitionen av det varierar 

med de olika valen personen gör i livet (Ahlström & Hansson, 2000). Livssituationen 

för den person som lider av en progressiv neurologisk sjukdom komplicerad. De är 

ibland psykologiska och sociala problem. Patienter med MS förstår att de inte kan delta 

i vissa aktiviteter, som är jobbiga, de uttrycker att trötthet är problemet. Kronisk 

sjukdom ger en viss stress för hela familjen. Kriser och oro kan ibland dominera 

patientens liv. Progressiva sjukdomar kan även orsaka osäkerhet gällande framtiden och 

av att tappa kontrollen över livssituationen (Nordenson, 1998).  

 

Kronisk sjukdom angriper kroppen och hotar integriteten. Att få en allvarlig kronisk 

sjukdom skakar om i de antagande om att kroppen är tagen för given som en smidig 

funktionella kropp. Det stör även personens tidigare antagande om relationen mellan 

kropp och själ och avbryter känslan  av helhet mellan kropp och själ. Personen kan 

ignorera och minimera sin sjukdom när denne inte upplever att sjukdomen inte inverkar 

på sitt dagliga liv eller när den hålls under kontroll. Personen kan även ignorera och 

minimera sin sjukdom när andra mål går före, som att behålla sitt jobb eller medverka 

vid en närståendes behov. Genom ignorering och minimering kan sjuka personer bevara 

en känsla av tillhörighet mellan kropp och själ som de hade innan sjukdomen (Charmaz, 

1995). Ur patientens synvinkel kan det ibland bli överväldigande att vara kroniskt sjuk 

och periodvis känna –”att jag är för trött att fortsätta”. Sjukdomen konsumerar energi 

och omgivningen måste balansera mellan att stödja patienten i dennes träning och stödja 

patienten i att vila (Nordenson, 1998). Lerdal, (1998) skriver att vila är sedd som den 

främsta källan till att återfå energi och att bibehålla energin. Vilan ger en möjlighet att 

orka med alla aktiviteter i vardagen.  
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En tämligen vanlig kronisk sjukdom inom neurologin är multiple skleros (MS) som 

även kallas sklerosis disseminata. Frekvensen anses vara 1 per 5000, men sannolikt 

finns ett relativt stort mörkertal, dvs. inte diagnosticerade fall hos personer med mycket 

lindriga symtom. Det har länge ansetts att sjukdomen främst förekommer i 

Skandinavien, Storbritannien, Tyskland, norra USA samt Kanada. I USA uppskattas det 

finnas mellan 250 000 till 350 000 människor med MS (Miller, 1997). Ökningen är 

störst i norra Europa, södra Australien och mitten av Nord Amerika. Det har även 

utvecklats en trend mot en ökning av utbredningen särskilt i södra Europa. Mycket tyder 

på att bättre observationsmetoder används såsom en ökad vakenhet inför symtomen ger 

en snabbare upptäckt av MS ( Noseworthy, Lucchinetti, Rodriguez & Weinshenker, 

2000).  

 

MS ger upphov till små avgränsande skador i den vita substansen i hjärnan och 

ryggmärgen. Den vita substansen i hjärnan och ryggmärg innehåller nervtrådar som 

samlas i olika bansystem. Varje nervtråd består av en tunn, inre axelcylinder, som är 

den egentliga elektriska ledningen och ett tjockare yttre ”isolerings”- hölje av myelin. 

Det är myelinet som ger den vita färgen. Sjukdomstillståndet som selektivt angriper 

nervtrådens myelin, kallas demyliniserande sjukdomar. Den vanligaste av dessa 

sjukdomar är multiple skleros. MS – plack kan uppstå i stort sett var som helst i centrala 

nervsystemets vita substans  detta sker nästan helt nyckfullt. Symtomen kan därför bli 

mycket varierande (Halper & Holland, 1998). 

 

De vanliga symtomen är försämrat och suddigt seende, känselbortfall, extrem trötthet, 

sämre koordination och balans, svårigheter med att svälja och att tala samt övriga 

neurologiska störningar. Sjukdomen kan delas in i olika grader, en kronisk och en 

återhämtande form. MS i en återhämtande form ger individen skov som denna 

återhämtar sig ifrån helt eller delvis, men ger en osäker framtid när skoven kommer. 

Kronisk MS ger en stadig försämring för individen (Miller, 1997).  

 

En viktig grund i omvårdnad är att se möjligheter istället för begränsningar och genom 

detta stärka personens egen kapacitet och fokusera på en väg mot välmående (Ahlström 

& Hansson, 2000). Genom kunskap om vad en person med en kronisk sjukdom som MS 

upplever kan omvårdnaden utformas så att den bli individuell och därmed ger möjlighet 



 5

till ett ökat välbefinnande. Mot denna bakgrund var syftet med denna litteraturstudie att 

beskriva människors upplevelse av att leva med multiple skleros.  

 

Metod 
Litteratursökning 

Studien baseras på internationella vetenskapliga artiklar som har analyserats med en 

kvalitativ innehållsanalys. Artiklarna söktes via databaserna Medline, Cinahl och 

Academic search, där det avgörande kriteriet var att artikelns syfte skulle vara att 

beskriva människors upplevelse av att leva med multiple skleros. För att få så aktuell 

forskningsresultat som möjligt begränsades sökningen till tidsperioden 1994-2002. 

Sökningen resulterade i 50 artiklar varav 14 artiklar stämde överens med syftet. Till slut 

valdes 7 artiklar som redovisas i Tabell 1. De sökord som användes var multiple 

sclerosis, lived experience, nursing, disabilities, chronic illnesses, neurology, quality of 

life. 

 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys är den metod som ger en systematisk och objektiv mening till 

slutsatser från verbal, synbar och skriven data, detta för att beskriva och kvantifiera 

specifika fenomen eller budskap. Målet med innehållsanalysen är att öka 

slutledningsförmågan och kvalitén av resultaten genom att relatera kategorierna  till 

sammanhanget och syftet (Downe-Wamboldt, 1992; Polit & Hungler, 1995). Avsikten 

med innehållsanalysen är att ge kunskap och förståelse för fenomenen i studien 

(Sveindóttir, Lundman, Norberg, 1999; Downe-Wamboldt, 1992). Burnard (1991) 

beskriver ett tillvägagångssätt för hur en kvalitativ innehållsanalys. Syftet med 

innehållsanalys är att ge en detaljerad och systematisk återspegling av teman och 

meningar i textmassan och skapa kategorier av dessa.  

 

Analysen av denna litteraturstudie börjar med läsning av artiklar för att få en känsla för 

helheten. Sedan så identifierades och extraherades textenheter motsvarande 

litteraturstudiens syfte. Detta resulterade i 113 textenheterna. Textenheterna 

kondenserades för att finna kärnan i texten. Därefter kategoriseras och jämfördes 

textenheterna med varandra och de med liknande innehåll sammanfördes och bildade 19 

kategorier. Nästa steg blev att reducera antalet kategorier och bilda bredare kategorier. 
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Slutgiltiga antalet kategorier blev 4 stycken (Tabell 2). Burnard (1991) 

rekommenderade vidare att forskarna skulle gå tillbaka till ursprungskällan för sina data 

och kolla validiteten, vilket i detta fall innebar att gå tillbaka till original artiklarna.  
 

Tabell 1 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=7) 
Författare, År Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
 
 
 
Baker (1998) Kvalitativ 13 män Intervjustudie Tre kategorier framkom,   
   och kvinnor  fysiska symtom vid början 
     av ett skov, de känslor de  
     upplevde i början, under och 
     efter ett skov, bristen på  
     information om medicinerna 
     de fått under och efter skovet. 
 
Dyck och Jongbloed Kvalitativ  54 kvinnor Intervjustudie Kvinnor med MS och deras   
(2000)  Kvantitativ   rädsla att avslöja sin sjukdom 
     på sitt arbete. Viktigt med stöd 
     från kollegor och chef samt  
     flexibilitet i arbetsschemat som  
     ger tid för vila och läkarbesök. 
 
Gulick (2001) Kvantitativ 638 män Enkätstudie Relationen mellan socialt stöd 
   och kvinnor  och känslomässig oro är  
     positiv. Ju mer socialt stöd 
     som personer med MS får, ju 
     mindre oro upplever personen. 
     Detta leder till att personen kan 
     fungera bättre i det dagliga  
     livet.  
 
Hainsworth (1994) Kvalitativ 10 män och Intervjustudie Att leva med kronisk sorg, att  
   Kvinnor  leva med MS. Upplevelse var  
     stor sorg, ilska, frustration,  
     rädsla och hjälplöshet. 
 
Koopman och Kvalitativ 5 män och Intervjustudie Fyra kategorier framkom,  
Scweitzer (1999)  kvinnor  Viskande början; när små  
     symtom gör sig gällande,  
     Eko av tystnad; personen 
     fortsatte leva som vanligt, 
     men symtomen blev mera 
     märkbara och det skapade 
     oro och ängslan. Personen 
     började söka svar. De talade 
     orden; att få sin diagnos och 
     känna smärta. Samt att tala om  
     diagnosen för andra. Att  
     fokusera om; att söka andra  
     värden i livet, att vara tacksam 
     för det personen har. 
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Tabell 1 (forts) Översikt av artiklar i analysen (n=7) 
Författare, År Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
 
 
 
Stuifbergen och Kvalitativ 13 män och Intervjustudie Beskriver upplevelsen av trött-  
Rogers (1997)  kvinnor  het som ständigt närvarande. 
     Symtomen av MS blir tydligare 
     vid trötthet och agerar som  
     en paralyserande kraft och 
     tömmer kroppen på energi. 
     Beskriver olika faktorer som 
     som orsakar trötthet och 
     olika självvårdande åtgärder 
     mot detta. 
 
Yorkston et al. (2001) Kvalitativ 7 män och Intervjustudie Tre kategorier framkom; att 
   Kvinnor  kommunikationen ändras, 
     livet är inte vad det varit, upp- 
     märksamhet på att MS 
     påverkat kommunikationen. 
     Deltagande i mitt liv; att delta i 
     kommunikation med andra är 
     viktigt, men begränsas av olika 
     faktorer. Kommunikation är  
     oförutsägbar och ger problem, 
     människor behandlar dig olika. 
     Gamla strategier håller inte.  
 
 
 
 

Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier, vilka redovisas i Tabell 2. Kategorierna 

illustreades därefter i löpande text och med citat från vetenskapliga artiklar. 

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n =4) 

Kategorier 

Att känna oro och ängslan inför framtiden 

Att känna sig ständigt trött  

Att inte räcka till i sitt arbete 

Att inte kunna tala så att andra förstår   

 

Att känna oro och ängslan inför framtiden  

I tre studier (Gulick, 2001; Hainsworth, 1994; Koopman & Schweitzer, 1999) beskrev 

personer med MS en oro och ängslan inför att få en bekräftande diagnos på sjukdomen. 

När beskedet kom upplevdes det som traumatiskt och överraskande. Personer kände sig 
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rädda och många beskriver de totalt tappade fattningen och föll i gråt. Beskedet gjorde 

att personerna hade svårt att se en kontrollerbar framtid med sin sjukdom. Oron gällde 

hur sjukdomen skulle utvecklas i framtiden, hur symtomen skulle yttra sig, hur 

allvarliga verkningar hade skoven på personen med MS och vilka biverkningar hade 

medicinerna. Svårigheter upplevdes även i samband när personer med MS skulle 

meddela andra om sin sjukdom. Det kändes viktigt att samla sig och få en struktur först 

på sin sjukdom innan beskedet gick vidare till andra (Baker, 1998). En positiv relation 

mellan känslomässig oro och socialt stöd är till stor hjälp för personer med MS (Gulick, 

2001).    

 

Jen: It was four months, which was bad, from the time I saw the doctor to when 

I went for my MRI. I think it is very sad that they make you wait so long to really 

finalize the diagnosis ( Koopman & Schweitzer, 1999, s. 21). 

 

Once you hear the diagnisis of MS, a definitive diagnosis, it´s incredulous and I 

was scared and I was angry and I had a lot of questions that the doctor could 

not answer ( Hainsworth, 1994, s. 239).  

 

This disease is like death and dying—you have to go though a grieving—the 

whole death and dying kind of thing in order to maintain a healthy mental 

outlook  (Baker, 1998, s. 113). 

 

Att känna sig ständigt trött  

I flera av studierna (Baker, 1998; Koopman & Schweitzer, 1999; Stuifbergen & Rogers, 

1997) beskrev tidigare personer med MS extrem trötthet och svårigheter att koncentrera 

sig. Med tröttheten försvann mycket kraft och energi, vilket medförde att personen höll 

en låg aktivitetsnivå. I vilka situationer som helst kom tröttheten, i köpcentrat, på arbetet 

och det kändes som en tidvattenvåg sköljde över personen. Det sociala livet begränsades 

till ett minimum beroende av bristande energi. Tröttheten skapade dock tillfälle till att 

söka lugn och ro för att orka lägga energin på rätt saker. Det gällde att leva rätt och 

använda sin inre kraft som en tillgång mot sin sjukdom. Som en konsekvens av 

tröttheten beskrevs även svårigheter med att koncentrera sig. De orkade inte följa 

tankekedjor och logiska sammanhang. Personen upplevde svårigheter med att komma 

ihåg gamla inlärda saker samt att lära sig nya saker upplevdes. Detta gjorde att personen 
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kände sig i underläge (Stuifbergen & Rogers, 1997; Yorkston, Klasner & Swanson, 

2001). 

 

I would just literally sit down on the floor in a section while they´re doing their 

stuff. Because in a mall, in stores, there is no place to sit down, and I´d just-I 

have no-you know, when you are that tired, you just have no  pride; you are just 

going to sit down on the floor underneath the clothes rack. I mean, I didn´t care, 

and I guess  that is probably an example; I didn´t care who saw me or where I 

was. I just didn´t care. I was exhausted! (Stuifbergen & Rogers, 1997, s.6). 

 

it is harder for me to follow a train of thought; it´s harder for me to respond 

appropriately. It is harder to stay engaged (Stuifbergen & Rogers, 1997, s.5). 

 

I´m thinking, my God, am I always going to be this way? Is this always going to 

be where I can´t function well enough, physically or mentally, to comprehend 

anything new and take it in, adjust to it and make it work? (Yorkston, Klasner & 

Swanson, 2001, s.130). 

 

Att inte räcka till i sitt arbete  

I flera studier (Dyck & Jongbloed, 2000; Koopman & Schweitzer, 1999; Yorkston, 

Klasner & Swanson, 2001) framkom att personerna försökte dölja sina 

funktionsnedsättningar för arbetsgivaren och arbetskamrater av rädsla att förlora sitt 

jobb eller att inte bli befordrad. Personer med MS kände otillräcklighet när det gällde att 

prestera till en viss gräns som personen inte orkade. Arbetet gjorde personerna 

utmattade. Skämt om sin försämrade balans och klumpighet användes som strategi för 

att inte visa sina svagheter. Det visade sig svårt att uppfylla sina mål för att behålla sitt 

jobb inför arbetsgivaren. Trots många nackdelar med arbetet kändes det som en god 

terapi  samt en tillfredställelse för det som gillade sitt jobb.  

No-one in the workplace knows I have MS. I haven´t had to make any 

adaptations because my case has been invisible at this point and so I just felt, 

chose to keep it sort of an anonymous thing. Why invite problems? (Dyck & 

Jongbloed, 2000, s.343). 
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I was forever trying to laugh it off, my balance problem, to being clumsy… 

(Koopman & Schweitzer, 1999, s.19). 

 

I get depressed if I just sit around and feel sorry for myself. Work is good 

therapy. I have definitely found that to be true, if I stay home I get depressed. I 

am just as tired ( Yorkston, Klasner & Swanson, 2001, s.131). 

 

Att inte kunna tala så att andra förstår.  

I studien av Yorkston, Klasner och Swanson (2001) beskrev personer dysartri som en 

följd av deras MS. Detta medförde att personer med MS hade kommunikationsproblem 

som medförde ett långsamt och sluddrigt tal. Att inte kunna tala så personen gör sig 

förstådd upplevdes som ett stort handikapp. Svårigheter med att tala klart och följa 

långa tankekedjor medförde att personen tappade tråden. Därför blev det svårt att följa 

ett längre samtal vilket gjorde att personens egna samtal blev korta och helst utan 

avbrott. I samtalen var det lätt att hamna i otakt och snubbla över orden.  

 

My voice was not good. It was right after I had taken my evening pill. My voice 

is usully kind of bad by then until the medication kicks in. And I was very 

unassertive. I should have said I am busy I can´t talk to you, good-bye. But I 

did´n because I wasn´t talking well and I just was kind of stumbling and she was 

a fast talking salesperson (Yorkston, Klasner & Swanson, 2001, s.134). 

 

Someone will ask me a question and I will hear it, but I won´t necessarily 

process it, and so I catch myself repeating that acoustic signal again, and then 

deriving meaning from it after like the fifth time I´ve sort if repeated it to myself 

(Yorkston, Klasner & Swanson, 2001, s.132). 

 

Well, I hope not to be interrupted. If I´m interrupted, or something like that I 

can´t,  I go off to whatever the interruptions is. And that will play in my head for 

an unbelievably long time (Yorkston, Klasner & Swanson, 2001, s.132). 
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Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av att leva med 

MS. Studien resulterade i fyra kategorier; att känna oro och ängslan inför framtiden, att 

känna sig ständigt trött, att inte räcka till i sitt arbete och att inte kunna tala så att andra 

förstår. Sjukdomen MS medförde en stor inskränkthet i människornas liv både själsligt 

och fysiskt och påverkade hela livsföringen inför framtiden. Extrem trötthet, 

talsvårigheter och andra funktionsnedsättningar gjorde att människor med MS upplevde 

att kroppen gjorde sig påmind och påverkade det dagliga livet. 

 

Resultatet visar att personer med MS kände oro och ängslan inför framtiden. Människor 

som fick besked om att de hade MS såg hela sitt liv förändras. Personer som lever med 

MS tvingas att acceptera ändringar i sin identitet som kräver både självinsikt och 

självkännedom (Gordon, Feldman & Crose, 1998). Utvecklingen av sjukdomen MS gör 

att det inte går att planera i framtiden eftersom personen inte vet hur denna mår från dag 

till dag. Detta beskrivs i annan forskning (Mishel, 1999) att kvinnor som överlevt 

bröstcancer, där sjukdomen var under kontroll, upplevde även de osäkerhet inför 

framtiden om sjukdomen skulle komma tillbaka. Detta gjorde det svårt att planera. 

Redan innan diagnosen var fastställd kom många frågor upp. Spekulationer om vad som 

var fel och om det är dödlighet dök upp. I det flesta fall tycker personerna att det är 

bättre att få en diagnos än att gå och vara ovetande. De som fått sin diagnos, även om 

det medförde en sämre framtid, ju mindre osäkerhet upplevde personerna (Mishel, 

1999).  

 

Personer kände stor oro inför biverkningar av medicinerna de tog. De hoppades att 

medicinerna skulle göra dem friska eller mindre sjuka i MS. Lewis (1998) beskrev att 

vid mildare reumatologiska sjukdomar efterfrågades inte extremt starka mediciner utan 

personen måste lära sig leva med sin sjukdom även om den var oförutsägbar från dag 

till dag. Att lära sig leva upplevdes som ett större avbrott i livet och krävde mera 

ändringar i det dagliga livet under en lång tid. Vid svårare livshotande sjukdomar är 

extremt starka mediciner ofta använda i ett försök att rädda liv och vända sjukdomen. 

En stor del av stöd och uppmärksamhet riktas mot personen med sjukdomen. Detta ger 

personen möjlighet att sätt sjukdomen åt sidan och utföra de sysslor som tidigare inte 

var möjliga att utföra. Personen kan med hjälp av medicinen leva ett normalt liv.   
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Resultatet visar att människor med MS upplevde en ständig trötthet. Ständig trötthet är 

en av de vanligaste upplevelserna vid kroniska sjukdomar. För personer med cancer är 

trötthet de mest otrevligaste symtomen och den mest stressade sideffekten av 

sjukdomen. För person som är friska kan trötthet vara ett skydd mot fysisk trötthet eller 

psykisk stress. Men för personer med kronisk sjukdom kan tröttheten vara ett stort 

problem (Magnusson, Möller, Ekman & Wallgren, 1999). Denna trötthet medförde att 

personen fick hushålla med sin energi och ibland räckte den inte till. Small och Lamb 

(1999) har beskrivit hur en grupp personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

upplever trötthet som en generell känsla som uppträder dagligen. Känslan uppträder 

vanligen genom hela dagen och helst på kvällen efter en dag med vanliga aktiviteter.  

 

För personer med MS innebar sjukdomen att det sociala liv personerna hade innan 

sjukdomen reducerades till ett minimum på grund av tröttheten. På grund av sin trötthet 

hade inte personerna ork att delta i sociala aktiviteter och familjeaktiviteter, de gjorde 

dock vad de kunde. Familjen och vännerna hade förståelse för deras tillstånd och 

begränsningar och agerade stödjande. Upplevelsen av trötthet och dess konsekvenser 

skapade negativa begränsningar i personernas liv (Magnusson, Möller, Ekman & 

Wallgren, 1999). Koncentrationssvårigheterna på grund av tröttheten gjorde att 

personerna hade svårigheter att lära nya saker och ibland komma ihåg tidigare inlärda 

saker. Därför gjordes konversationen kort och med få ord. Small och Lamb (1999) 

beskriver i en studie att personer med KOL hade svårigheter med att koncentrera sig på 

grund av sin trötthet och undvek därför att delta i många aktiviteter. De hade svårt vid 

sådana tillfällen att följa långa samtal.    

 

Resultatet visar att människor med MS kände otillräcklighet i sitt arbete. Att bli kroniskt 

sjuk kan leda till konsekvenser för personens identitet, som att inte vara frisk nog att 

utföra ett arbete, få finansiella problem på grund av arbetslöshet eller lägre sjukpenning 

och begränsat socialt liv och familjeproblem. Identiteten är kopplad till arbetet för 

många personer, att tvångsmässigt måsta avstå sitt jobb på grund av sin sjukdom ger 

känslor av vara isolerad. Känslan av att inte längre vara efterfrågad ger en stor saknad. 

Så länge som arbetet har sådan stor betydelse i våra liv gör detta att självkänslan sjunker 

hos den som inte kan arbeta (Asbring, 2001). Personer med MS valde därför ibland att 

dölja sina funktionsnedsättningar till följd av sin sjukdom inför sina arbetsgivare och 

kollegor. De var rädda för att bli åsidosatta vid befordran. Tröttheten gjorde personerna 
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utmattad och otillräcklig. Strategier användes för att dölja olika balansproblem och 

andra svagheter. Det är en stor uppoffring att leva upp till förväntningarna, oftast frågar 

personerna inte om hjälp och drev dem själva bortom alla gränser (Small & 

Lamb,1999).  

 

En funktionsnedsättning på grund av MS var talsvårigheter. Att inte kunna tala så 

människor förstår är ett stort handikapp. Att meddela sig till andra och delta i 

konversationer utan att orden hamnar i otakt eller fördröjs är en förutsättning för att 

delta i ett socialt liv och främst kunna ta del av ett arbete. Förlusten av förmågan att 

kommunicera hotar den enskilda människans självkänsla. Identitet är baserat genom 

relationer som i sin tur är baserade på kommunikation (Sundin, Norberg & Jansson, 

2001). I en studie (Emerson & Enderby, 2000) framkommer det att en majoritet av 

personer som har talsvårigheter undviker att tala till andra vid olika tillfällen av skilda 

anledningar, såsom rädsla att bli missförstådd eller ansedd som dum i nyfikna 

situationer. Personer med talsvårigheter antogs även ha svårigheter med att höra och 

människor i omgivningen höjde rösten vid samtal med personen.  

 

 I litteraturstudien belyses upplevelsen av att leva med MS ur ett inifrånperspektiv. 

Genom ett inifrånperspektiv framkommer det vad människor verkligen känner och 

upplever i olika situationer. Omvårdnadsinterventioner innebär att sjuksköterskan ger en 

förståelse av personernas subjektiva upplevelser av sin kroniska sjukdom och dess 

handikapp. Om vi kan som sjuksköterskor isolera och se meningen som delad, kan vi 

bättre förstå och hjälpa andra människor i deras kamp att finna mening i deras egen 

upplevelse av sin sjukdom (Thorne, 1999). Hwu (1995) beskriver att sjuksköterskan 

måste hjälpa patienten att arrangera deras aktiviteter och lära dem att spara på sin energi 

för att orka med dagen. Personer med kronisk sjukdom behöver mer stöd än friska, detta 

på grund av att de känner sig olika jämförd med andra. Att känna sig annorlunda kan 

leda till isolering. Sjukdomen ger en oro inför framtiden, hur den ska utvecklas och 

därför är det viktigt att ha en öppen kommunikation mellan patient och vårdare. Sundin, 

et al. (2001) beskriver i en studie om patienter med stroke att det är viktigt för personen 

att bli sedd och respekterad. Ärliga och verkliga möten  kan  bara bli uppfyllda vid 

fysisk och psykisk närvaro, det är början på en bra kommunikation. Personer med MS 

behöver stöd och hjälp att bearbeta sin oro, rädsla och ångest inför vad hur sjukdomen 

utvecklas. Den viktigaste uppgiften för personer med kronisk sjukdom är att lära sig 
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leva med den. Därför ska sjuksköterskan ge stöd till personen och dess anhöriga för att 

bättre kunna leva med sjukdomen (Hwu, 1995). Magnusson et al. (1999) visar i sin 

studie att personer med cancer använde egenvård som hjälp mot sin trötthet. Det kunde 

vara att gå till sängs tidigare, vila, träna, planera sina dagliga aktiviteter och delegera ut 

hushållssysslorna till andra i familjen. Personen tog också planerade viloperioder och 

disponerade sina aktiviteter efter hur mycket energi som fanns. 

  

Fördelar med studien är att den visar hur viktigt det är att ha en rak kommunikation 

mellan patient och sjuksköterskan, att sjukdomen inte syns på utsidan i många fall och 

att det finns ett behov hos patienten att prata om sin sjukdom. Studien visar även att 

arbetsgivare måste så lång det är möjligt ge personer med MS en chans till ett arbete om 

det så handlar om omplacering till lättare tjänst eller ett nytt jobb. Arbetet har en stor 

teraputisk och social del av den sjukes liv trots trötthet och svårigheter att koncentrera 

sig. En begränsning med denna litteraturstudie är att endast ett litet urval av artiklar 

(n=7) är analyserade. De olika studierna har även olika frågor till undersöknings-

personerna och olika syften, vilket leder till att svaren blir inom ett stort område.  
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