
2008:335 

C - U P P S A T S

Upplevelser av hälsa hos
personer med Multipel Skleros

 Erika Eman
 Helén Ström

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Omvårdnad 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Omvårdnad

2008:335  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/335--SE



Luleå tekniska universitet

Institutionen för hälsovetenskap

Avdelningen för omvårdnad

Upplevelser av hälsa hos personer med Multipel Skleros 

Experiences of health among people diagnosed with Multiple 

Sclerosis 

Erika Eman

Helén Ström

Kurs: Examensarbete 15 hp

Höstterminen 2008

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Handledare: Carina Nilsson



2

Upplevelser av hälsa hos personer 

med Multipel Skleros

Experiences of health among people diagnosed 

with Multiple Sclerosis

Erika Eman

Helén Ström

Institutionen för hälsovetenskap

Avdelningen för omvårdnad

Luleå Tekniska Universitet

Abstrakt

Multipel Skleros (MS) är en kronisk autoimmun sjukdom, med långvarigt och 
utdraget förlopp. Personer med MS behöver göra förändringar i det dagliga livet. 
Hälsa ses som ett tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande, inte endast 
frånvaro av sjukdom eller funktionshinder. Omvårdnaden för personer med MS 
bör vara hjälp till självhjälp, vilket innebär att inte ta bort det som personen klarar 
av själv. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer med MS 
upplever att deras hälsa påverkas av sjukdomen. Nio vetenskapliga artiklar 
analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys och resulterade i fem 
kategorier: sorg över att ha förlorat sitt tidigare liv, svårigheter att acceptera 
sjukdomen, bristande respekt av andra och känsla av ensamhet, behov av hjälp 
och stöd från omgivningen, finna mening och balans i livet. Resultatet visade att 
personer med MS hittar nya vägar för att uppnå hälsa. Genom stöd och hjälp från 
omgivningen upplever personer med MS att de klara av det dagliga livet. Ökad 
förståelse för hur personer med MS upplever att deras hälsa påverkas av 
sjukdomen föreslås leda till bättre omvårdnad.

Nyckelord: Multipel skleros, omvårdnad, hälsa, kvalitativ, förändringar, 
upplevelse och levd upplevelse.
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Multipel Skleros (MS) är en kronisk sjukdom i och med dess långvariga och utdragna förlopp. 

Begreppet kronisk sjukdom innebär enligt Lindskog (2004, s. 215) en långvarig, utdragen 

sjukdom, som oftast vara längre än sex månader. Enligt Compston och Coles (2002) är 

multipel skleros en kronisk autoimmun sjukdom, där myelinskidan i någon av de 40 

närbelägna nervaxonen i det centrala nervsystemet påverkats. Symptom som bland annat 

uppkommer är kognitiv försämring, synproblem, dålig balans, försämrat tal och 

sväljsvårigheter, styvhet, blås- och tarmproblem, smärta, trötthet under fysisk och kognitiva 

uppgifter och temperaturkänslighet. MS påverkar dubbelt så många kvinnor som män, vilket 

är vanligt vid autoimmuna sjukdomar. 

Ring och Danielsson (1997) beskriver kronisk sjukdom som en obalans i kroppen och att de 

människor som är sjuka vänjer sig vid att leva med sjukdomen och att anpassa livet efter de 

förändringar som sjukdomen innebär. Personerna som drabbas av en kronisk sjukdom måste 

göra förändringar i det dagliga livet. Enligt Corbin (2003) börjar sjukdom som ett tillfälle 

eller en förändring i kroppen som människan inte kan förklara, kroppen blir okänd och 

förändringar fortgår. Fox och Chesla (2006) beskriver hur kvinnor med kronisk sjukdom 

upplever att deras hälsa påverkas av relationen till vårdpersonalen. De upplevde välmående, 

kände sig omhändertagna och försäkrade om att de inte var ensamma i sin sjukdom. 

Kontakten med vårdpersonal ökade känslan av säkerhet och tillit samt bidrog till att de kände 

att de kunde vara sig själva. De kände sig starkare, fick bättre självförtroende och kände sig 

mer motiverade att göra det hårda jobb som deras sjukdom både dagligen och i tider av kris 

krävde. Säkerheten och stabiliteten gjorde att de var benägna att fortsätta med omvårdnaden 

och med ökade aktiviteter som bidrog till egenvård. 

Hälsa beskrivs enligt WHO som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

Inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionshinder. Därför kan hälsa ses som en viktig 

faktor i livet trots sjukdom (Dahlgren, 2008, s. 132). Hälsa är en central del för att människan 

ska uppleva att hon har ett självständigt liv och beskrivs som välbefinnande trots sjukdom. 

Människan kan uppnå hälsa trots svår sjukdom eller när livet är på väg att ta slut. För att 

uppleva hälsa är det viktigt att personen har ett meningsfullt liv och upplever hopp för 

framtiden. Att bli sedd av andra människor, bry sig om andra människor, kunna ge och få 

hjälp och att vara deltagare i den sociala omgivningen är saker som gör att människan 

upplever hälsa. Har personen inte den hälsa den behöver kan det få påverkan på jobb, familj, 

det sociala nätverket och det dagliga livet (Jormfelt, Svedberg, Fridlund & Arvidson, 2007).
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Antonovsky menar att hälsa är något som uppkommer när personer upplever en känsla av 

sammanhang. Han utgår från tre teman som tillsammans utgör känslan av sammanhang, 

begriplighet vilket är kärnan och syftar på i vilken utsträckning personer uppfattar inre och 

yttre stimuli som gripbara och tydligt sammanhängande snarare än kaotiska, oväntade och 

oförklarliga. Hanterbarhet innebär i vilken grad personer upplever att det finns resurser till ens 

förfogande för att kunna möta de krav som ställs av de stimuli man upplever. Den sista 

komponenten, meningsfullhet som syftar på i vilken utsträckning personer känner att livet har 

en känslomässig innebörd, känslan av vissa problem och krav som ställs inför en i livet är 

värda att engagera sig i (Antonovsky, 2001, s. 38–40). 

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står att vårdpersonal ska ge vård på samma villkor till 

alla människor och bidra till att de ska uppnå god hälsa. Vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Vården ska även bygga på 

respekt för personens självbestämmande och dennes integritet, inte trampa in på den sjukes 

liv. God kontakt mellan personen som vårdas och hälso- och sjukvårdspersonal ska upprättas 

och bevaras. Den sjuke ska vara med att utforma sin egen vård så långt det är möjligt. 

Att vara beroende av vård beskrivs av Strandberg, Åström och Norberg (2002) som en kamp 

för en människas existens. Det handlar om känslan av att vara värd att bli vårdad och om att 

visa sig själv värdig att få vård. Samtidigt skapar beroende av vård och att inte kunna vara 

självständig rädsla för att bli övergiven. Delmar et al. (2006) beskriver självständighet, 

självkontroll och att ta ansvar för sitt eget liv som betydelsefulla värden för människor i sitt 

dagliga liv. Värdighet och att vara respekterad som person är starkt förknippat med att vara i 

stånd att klara av sitt eget och inte vara beroende av andras hjälp. 

Hälsan påverkas på olika sätt, psykiskt, fysiskt, socialt och existentiellt för personer som har 

MS. I denna uppsats innebär fysiskt det kroppsliga och psykiskt det själsliga och mentala. Det 

sociala handlar om familj, vänner och arbete medan det existentiellt berör livs- och trosfrågor. 

Litteraturstudien är viktig för att ge kunskaper om MS och vara till nytta för personer som 

hjälper och vårdar personer med MS. Litteraturstudien ger ökad förståelse för personer med 

MS och kan vara hjälp till att utveckla lämpliga omvårdnadsinterventioner. Detta kan i sin tur 

vara en hjälp till personer med MS att uppleva hälsa och välbefinnande. Människor med MS 

är en relativt stor grupp som sjuksköterskor möter i sitt dagliga arbete. Syftet med denna 

litteraturstudie var därför att beskriva hur personer med MS upplever att deras hälsa påverkas 

av sjukdomen.
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Metod

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

Sökningar av vetenskapliga artiklar till uppsatsen gjordes i databaser som är tillgängliga via 

Luleå Tekniska Universitets bibliotek. Academic Search, Cinahl och PubMed användes för att 

täcka så mycket som möjligt av den genomförda forskningen utifrån syftet. De sökord som 

användes, var för sig eller i olika kombinationer: multiple sclerosis, nursing, health, qualitive, 

change, experience och lived experience (tabell 1).

Inkusionskriterier som användes vid sökningarna var att alla artiklar skulle vara vetenskapliga 

studier samt att studierna skulle vara skrivna på engelska. Våra sökningar inriktades på 

artiklar som berör studier som är gjorda på vuxna kvinnor och män. Vi valde att använda oss 

av den booleska sökoperatören ”and” för att hitta artiklar som beskriver MS och hur dessa 

personer upplever hälsa. För att erhålla bästa vetenskapliga kvalité skulle artiklarna dessutom 

vara peer-reviewed. Det innebär att de är granskade av experter inom det aktuella området 

före publicering (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 81). Aktuella exklusionskriterier var 

barn, ungdomar och närstående. 

Det första urvalet av artiklar bedömdes utifrån artikelns titel och huruvida denna verkade 

stämma överens med det tänkta området. I det andra urvalet av artiklar begränsades antalet 

studier genom att abstrakten skulle stämma överens med syftet till studien. Tredje urvalet av 

artiklar skedde när de passade till syfte med studien (tabell 2). Varje utvald vetenskaplig 

artikel till analysen kvalitetsbedömdes enligt kvalitetsprotokoll för kvantitativa och kvalitativa 

studier (Willman et al., 2006, s. 156).

Analys

Studien grundade sig på Downe-Wamboldt (1992) beskrivning av manifest kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys används för att kunna dra slutsatser av verbala, 

visuella eller nedskrivna data i syfte att beskriva och värdera ett specifikt fenomen. Manifest 

ansats innebär att forskaren läser och analyserar texten som den är utan egna tolkningar. 

Stycken väljs sedan ut från studiens resultat som svarar mot syftet för att beskriva alla 

synpunkter och vinklar av innehållet. Polit och Beck (2008, s. 507 – 508) beskriver den 

kvalitativa analysen som ett mödosamt arbete vilket kräver kreativitet och känslighet. 

Författaren fingranskar och överväger noga data och läser texterna flera gånger för att hitta en 
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djupare mening och ökad förståelse. Inblick och teorier uppstår inte för än författarna är helt 

välbekant med texten. Utmärkande för den kvalitativa innehållsanalysen är enligt Graneheim 

och Lundman (2003) att metoden fokuserar på sammanhang och subjekt och skiljer på kärnan 

genom att koda och kategorisera. Metoden visar både på det direkta innehållet vilket ofta är 

presenterade i kategorier samt även det som ligger latent i texten, det som texten handlar om 

som ofta visas i teman.

I likhet med den analysmetod Downe-Wamboldt (1992) beskriver utfördes analysen i denna 

studie. Stycken, ord eller del av en mening vilka togs ur studierna kallas textenhet. Varje 

textenhet gavs en egen kod för att vid behov lättare kunna hitta tillbaka till ursprungstexten. 

Textenheterna som svarade mot syftet i litteraturstudien översattes till svenska och därefter 

kondenserades textenheterna, vilket innebär en sammanpressning av varje textenhet. Vid 

kondensering är det viktigt att kärnan behålls i texten. De kondenserade textenheterna skulle 

vara textnära, vilket innebär att inga nya eller egna ord lades in eftersom det kan innebära att 

innebörden av texten förändrades. En kategorisering av de kondenserade textenheterna skedde 

sedan i flera steg, vilket skapade ett antal kategorier. När inga fler kategorier kunde 

sammanföras och kategorierna var avskilda från varandra avslutades analysarbetet. Utifrån 

huvudfynden skapades kategorier som redovisas i tabellform. Huvudfynden skapade 

resultatet, som i uppsatsen beskrevs som brödtext. Citat från artiklarna användes i brödtexten 

för att göra det funna resultatet mer tydligt.
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Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning
Syftet med sökningen: att beskriva hur personer med MS upplever att deras hälsa påverkas av sjukdomen

Söknr *) Söktermer Antal referenser Utvalda artiklar

Academic Search 22/9 2008

1 FT MS and nursing and health and qualitative 6 2

2 FT MS and nursing and health 69 2

3 FT MS and health and experience 50 3

4 FT MS and health and lived experience 1 1

5 FT MS and health and change 61 2

6 FT MS and health and change and qualitative 8

7 FT MS and health and change and qualitative and nursing 3

Cinahl 22/9 2008

8 FT MS and nursing and health and qualitative 4

9 FT MS and nursing and health 44

10 FT MS and health and experience 24

11 FT MS and health and lived experience 1

12 FT MS and health and change 20

13 FT MS and health and change and qualitative 3

14 FT MS and health and change and qualitative and nursing 1

Pubmed 25/9 2008 och 2/10 2008

15 FT MS and health and nursing and qualitative 28 1

16 FT MS and health and qualitative 74 1

*FT= Fritextsökning.

Sökningarna gav 13 artiklar samt att en är länkad från en artikel vi hittade i sökning nummer 15. Vi 

valde ut nio stycken som stämde överens med vårt syfte med studien.
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Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=9)
Författare/
År

Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling/analys

Huvudfynd Kvalitet

Edmonds, Vivat, 
Burman, Silber 
& Higginson, 
2007

Kvalitativ 23 personer med 
MS 
och 
17 vårdpersonal
18 – 79 år

Semistrukturerade
intervjuer
Bandinspelning, översättning 
och NVivo, program för att 
handskas med kvalitativ data.

Beskriver fysiska 
begränsningar som 
uppkommer med 
sjukdomen MS.

Medel

Forbes, While, 
Mathes & 
Griffiths, 2004

Kvalitativ/
kvantitativ

640 kvinnor 
och 
287 män
17 – 81 år

Intervjuer med en 5 poängs 
skala. MS Impact Scale 29, 
Short from Health Survey, ver-
sion 2 (SF36)/ innehållsanalys.

Beskriver de olika 
hälsoproblemen som 
uppstår exempelvis 
smärta och trötthet.

Medel

Isaksson, 
Gunnarsson & 
Ahlström, 2007

Kvalitativ 39 kvinnor 
och 
22 män

Bandinspelade 
semistrukturerade intervjuer. 
Burke/NCRCS Chronic Sorrow 
semistructured interview guide, 
patient version/ 
Kvalitativ innehållsanalys.

Att deltagarna har tappat 
kontrollen över kroppen, 
integritet, identitet, 
sociala relationen, 
självständigheten och 
hoppet.

Hög

Isaksson & 
Ahlström, 2008

Kvalitativ 26 kvinnor 
och 
12 män

Intervjuer/
Kvalitativ innehållsanalys.

Att acceptera och att hitta 
mening, hopp med 
sjukdomen.

Hög

Olsson, Lexell & 
Söderberg, 2005

Kvalitativ 10 kvinnor
43 – 59 år

Bandinspelade intervjuer/
Fenomenologisk hermeneutisk 
analys.

Kvinnor med MS 
beskriver hur tröttheten 
påverkar dem i det 
dagliga livet.

Hög

Olsson, Lexell & 
Söderberg, 2008

Kvalitativ 10 kvinnor
43 – 59 år

Intervjuer/
Fenomenologisk hermeneutisk 
analys.

Beskriver hur det är att 
leva med MS. Att få 
hjälp med ADL och att 
klara vissa saker själv.

Hög

Pakenham, 2007 Kvalitativ/
kvantitativ

365 kvinnor 
och 
109 män
18 – 78 år

Frågeformulär/ 
Mayo-Portland Adaptability In-
ventory, MPAI. 

Personer beskriver hur de 
upplever MS, bland 
annat ur ett 
hälsoperspektiv, andligt 
och att lära sig om sig 
själv.

Medel

Russell, White & 
Parker White, 
2006

Kvalitativ/
kvantitativ

107 kvinnor 
och 
39 män
25 – 82 år

Semistrukturerade intervjuer 
via telefon och mail/ 
Analysmetoden saknas.

Beskriver det sociala, 
behovet av hjälp och 
fysiska begränsningar.

Medel

Somerset, Sharp 
& Campbell, 
2002

Kvalitativ 8 kvinnor
och 
8 män
31 – 72 år

Intervjuer/ 
Grounded theory.

Beskriver 
självständighet, kontroll 
över sjukdomen och 
upplevelsen av 
otillräcklig information.

Hög
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Resultat

Analysen resulterade i fem kategorier (tabell 3) som beskrivs i löpande text och illustreras med 

citat från artiklarna som ingår i analysen.

Tabell 3 Översikt över kategorier (n = 5) 

Kategorier
Sorg över att ha förlorat sitt tidigare liv 

Svårigheter att acceptera sjukdomen och den nya situationen

Bristande respekt av andra och känsla av ensamhet

Behov av hjälp och stöd från omgivningen

Finna mening och balans i livet

Sorg över att ha förlorat sitt tidigare liv

Personer med MS beskrev att sjukdomen innebar att de förlorade sitt tidigare friska liv och de ansåg 

att sjukdomen medförde olika förluster och personliga förändringar i deras liv (Isaksson, 

Gunnarsson & Ahlström, 2007; Isaksson & Ahlström, 2008; Olsson, Lexell & Söderberg, 2005, 

2008). Deltagare upplevde att de hade tappat tilliten till sig själva, förlorat en del av sig själva och 

att de inte alltid kunde hålla det de hade lovat andra personer (Olsson et al., 2005, 2008). Personer 

med sjukdomen MS upplevde att de ofrivilligt hade tappat den friska identiteten, de hade förlorat 

den person de varit innan sjukdomen. Personer levde med en sorg på grund av förluster, en kropp 

med förändrade funktioner och begränsningar i livet. De kände sorg över att det inte längre fanns 

hopp om ett långt liv och att döden kom närmare (Isaksson et al., 2007). Deltagare upplevde 

frustration, stress, sorg och ilska när de inte längre kunde göra saker som tidigare (Isaksson & 

Ahlström, 2008; Olsson et al., 2005).

I’m getting an identity that’s different from the one I had before – and changing your 

identity and becoming someone else, that’s tough. (Isaksson et al., 2007, s. 321) 

De intervjuade beskrev att de hade tappade kontrollen över kroppen och att kroppen var 

oförutsägbar vilket i sin tur hade stor inverkan på det dagliga livet (Olsson et al., 2008). Personer 

med MS upplevde att de hade förlorat möjlighet att vara impulsiva, upplevde att de inte hade 

möjlighet att leva livet som tidigare och göra allt de tidigare kunnat (Isaksson et al., 2007; 

Edmonds, Vivat, Burman, Silber och Higginson, 2007; Olsson et al., 2005). Deltagare kände sorg 

över deras minskade frihet och att de inte kunde leva upp till sina egna förväntningar i livet 
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(Isaksson et al., 2007). Personen med MS menade att de förlorat det gamla livet (Russell, White & 

Parker White, 2006). Deltagare upplevde svårigheter då de måste planera och strukturera den 

dagliga aktiviteten för att spara på energi och styrka, något som var nödvändigt till följd av 

sjukdomen och de begränsningar den medförde. Genom att de saktade ner och tog det långsamt, 

steg för steg blev uppgifterna i det dagliga livet möjliga (Olsson et al., 2005, 2008). 

It’s just that everything you are going to do takes planning. (Olsson et al., 2008, s. 423)

Personer med MS upplever att inte längre kunde gå och förlusten av rörlighet som det viktigaste 

och största problemet. Att de hade kvar en viss del av sin rörlighet upplevde de som viktigt och att 

inte kunna gå skapade i vissa fall avundsjuka mot personer som kunde (Edmonds et al., 2007). 

Upplevelsen av att inte längre kunna dansa beskrevs som en kännbar förlust hos deltagare (Olsson 

et al., 2005; Russell et al., 2006). 

I’d say that mostly I get down with having MS because I can’t walk. I get very envious  

of people who can walk around and I can’t. (Edmonds et al., 2007, s. 103)

Personer med MS beskrev att de behövde använda käpp för att kunna gå. Att de inte längre kunde 

springa spelade ingen roll så länge de var i stånd att kunna gå (Somerset, Sharp och Campbell, 

2002). Personer med MS kände att kraften var slut i ben och händer (Olsson et al., 2008). 

Musklerna som skulle stödja kroppen hos deltagare var försvagade. Detta ledde till axlar som sjönk 

ner, svårigheter att hålla kroppen rak och att resa armarna. Vidare upplevde de att deras kraft 

försvann i händerna och att de inte kunde lyfta sin kopp. Personer tappade kroppslig kraft och kände 

därmed minskad uthållighet (Olsson et al., 2005). 

I became more fatigued in the arms and then the power vanished, I could not in prin-

ciple pick this cup up, lift the hands or the arms. The power, there was no power to 

raise them, so to speak, they were heavy. (Olsson et al., 2005, s. 10)

Personer med MS beskrev att de saknade dugligheten i att kunna engagera sig i familjens aktiviteter 

exempelvis att åka skidor och spela fotboll med barnen och hur de kände sig misslyckade inför 

barnen när de inte längre klarade av detta (Isaksson et al., 2007; Olsson et al., 2005, 2008). 

Deltagare beskrev att de inte kunde delta i familjens aktiviteter vilket gjorde att hela familjen blev 

lidande (Olsson et al., 2005). Personer önskade att de kunde göra fler saker som nu var utom 

räckhåll, de upplevde att de inte längre kunde ta egna beslut. De var inte längre kapabla att 

genomföra alla dagliga aktiviteter som de tidigare tagit för givna (Isaksson & Ahlström, 2008; 

Olsson et al., 2005, 2008; Somerset et al., 2002). Personer beskrev att de var tvungna att göra 

realistiska planer för hemmet, på jobbet, med vänner eller när de skulle delta i aktiviteter (Isaksson 
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och Ahlström, 2008). 

Deltagare upplevde en ovanlig känsla i ögonen, ett fladdrande och bultande som gjorde att kroppen 

snurrade runt och ledde till illamående. Personer beskrev en fruktansvärd yrsel att de tappade synen 

och inte längre kunde läsa. De upplevde fysiska och psykiska förändringar till följd av sjukdomen 

så som förändringar i humöret, problem med talet, smärta, blås- och tarmproblematik samt sexuella 

problem (Edmonds et al., 2007: Olsson et al., 2005). 

Well, it would be eyesight. I mean, I used to like reading, but I can’t do that now. 

(Edmonds et al., 2007, s. 103)

Den trötthet som personer upplevde i och med MS förändrade deras liv avsevärt och de upplevde 

tröttheten som det mest förekommande problemet med sjukdomen (Forbes, While, Mathes och 

Griffiths, 2006). De intervjuade beskrev att trötthet och andra symptom från sjukdomen hade stort 

inflytande över dennes liv (Isaksson & Ahlström, 2008). Deltagare upplevde att trötthet utgjorde ett 

hinder som minskade deras möjligheter att leva som förr. Tröttheten beskrevs som plötslig, enorm 

och främmande. Tröttheten fanns där trots att de inte hade gjort något. De upplevde konstant trötthet 

som aldrig försvann trots vila och sömn. Detta leder till att vissa dagar var de bara vakna ett fåtal 

timmar. Personer med MS upplevde svårigheter att delta i en konversation där många samtalade 

samtidigt, på grund av att det skapade trötthet och svårigheter att koncentrera sig (Olsson et al., 

2005). Denna trötthet, beskrev deltagare, ledde till minskade möjligheter att upprätthålla relationer 

med vänner (Isaksson et al., 2007; Olsson et al., 2005).

But it’s not like that usual tiredness because this fatigue that comes, it comes so enorm-

ous. Then it’s like someone has pulled down the curtain, so to speak. (Olsson et al., 

2005, s. 10)

Personer med MS beskrev att tröttheten var svår att hantera och känslan att behöva förklara 

sin trötthet och sitt vacklande bland andra var jobbigt. De skämdes över att behöva vila under 

dagen vilket skapade känslor som utsatthet och sårbarhet (Isaksson & Ahlström, 2008). 

Svårigheter att acceptera sjukdomen och den nya situationen

Personer med MS beskrev att de inte accepterade sin situation och de upplevde att sjukdomen 

hotade livet (Olsson et al., 2008; Somerset et al., 2002). Deltagare kände sig arga och ledsna, 

berövade en hoppfull framtid och de undrade varför just de drabbats av sjukdomen (Isaksson et al., 

2007; Olsson et al., 2008). De kände sig orättvist behandlade av livet och felaktigt dömda efter att 

sjukdomen uppkommit med tanke på att de levt som ansvarsfulla människor. De upplevde att de fått 
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mindre förtroende för livet, både hur det varit och vad som väntade (Isaksson et al., 2007). 

It feels like a punishment. That’s how I’ve felt it: What bad things have I done that I’m 

being punished for? I’ve often felt that. I’ve tried to live a healthy and decent life.  

(Isaksson et al., 2007, s. 321)

They had lost confidence in life, regarding both the present and the future. (Isaksson et 

al., 2007, s. 319)

Deltagare beskrev att de inte ville veta de negativa aspekterna av sjukdomens möjliga 

framåtskridande. Personer med MS förnekade sitt tillstånd, dels för att slippa bli påmind om det, 

dels för att de inte kunde hantera det (Isaksson och Ahlström, 2008).

They were unable to accept the situation in which they found themselves. (Somerset et 

al., 2002, s. 154)

Deltagare upplevde det som att världen inte var menad för dem, att hela deras existens var 

begränsad (Olsson et al, 2008; Isaksson et al, 2007). Deltagare upplevde det som att känna sig delad 

i två delar (Olsson et al., 2005). De intervjuade upplevde osäkerhet och rädsla inför framtiden, de 

eventuella möjliga förlusterna som kunde uppkomma och sjukdomens framfart (Isaksson och 

Ahlström, 2008; Somerset et al., 2002; Olsson et al., 2008; Russell et al., 2006). 

The uncertainty about the future and possible losses strongly influenced their entire 

lives. (Isaksson & Ahlström, 2008, s. 182)

Bristande respekt av andra och känsla av ensamhet

Personer med MS upplevde att de sågs som förändrade av andra trots att insidan var densamma 

(Isakson & Ahlström, 2008). Deltagare upplevde att de blev ignorerade och inte tilltalade av andra 

vilket gjorde dem arga och frustrerade. De blev uteslutna på grund av funktionshinder, att de inte 

blev trodda på och att de inte blev behandlade respektfullt (Olsson et al., 2008; Isaksson & 

Ahlström, 2008). Till följd av minskad respekt upplevde personer med MS att de tappade sin 

värdighet som person (Isaksson et al., 2007). Personer med MS upplevde att vänner inte hade 

förståelse för sjukdomen vilket påverkade relationen på ett negativt sätt. De upplevde att de tappade 

sociala relationer både privat och yrkesmässigt vilket ledde till ensamhet och att de kände sig 

ledsna, övergivna och bittra över situationen. De upplevde att vänner slutade höra av sig, att dessa 

hade försvunnit. De saknade både sina vänner och medverkan i det sociala livet (Isaksson et al., 

2007; Isaksson och Ahlström, 2008). 
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De intervjuade beskrev också erfarenheter av att känna sig ensamma efter att ha blivit lämnade 

utanför gemenskaper (Olsson et al., 2008). Personer med MS upplevde utanförskap på arbetet efter 

att de inte fått stöd och förståelse för sitt tillstånd (Isaksson & Ahlström, 2008). Deltagare beskrev 

också att de kämpade så långt det var möjligt att fortsätta arbeta trots att kroppen var trött (Olsson 

et al., 2008). 

I see myself as a pretty lonely person. I suppose it’s because I fell ill that my friends dis-

appeared. (Isaksson et al., 2007, s. 321)

Friends didn’t get in touch anymore. It’s a bit tough. In the beginning I sat ringing them 

up but now I don’t bother. If they’re not going to ring me, I shan’t bother to ring them 

either. A lot of them have started avoiding me just because I’m ill. They’re quite simply 

afraid. (Isaksson & Ahlström, 2008, s. 183).

Behov av hjälp och stöd från omgivningen

Personer med MS upplevde det svårt att vara beroende av andra vilket gjorde att de kände att de 

tappade sin personliga kontroll och de upplevde det svårt att inte längre kunna vara en självständig 

person (Edmonds et al., 2007; Somerset et al., 2002).  Deltagare upplevde det svårt att vara 

beroende av andra och behöva acceptera hjälp från vänner och familj (Edmonds et al., 2007; 

Isaksson & Ahlström, 2008; Olsson et al., 2005). De intervjuade beskrev att behöva få hjälp av 

andra för att få saker gjorda upplevdes som ett intrång i den privata sfären dit de inte vill släppa in 

någon utomstående (Isaksson & Ahlström, 2008; Olsson et al., 2008). 

The most difficult things is the lack of independence. I feel dependent on everybody for  

everything and that’s very hard for me, being a very independent person. (Edmonds et 

al., 2007, s. 104)

Deltagare beskrev att behöva bli en börda till följd av beroendet av andra och hur de kände sig som 

en börda för dem som erbjöd sitt stöd när de inte klarade att ta hand om sig själv (Edmonds et al., 

2007; Olsson et al., 2005; Somerset et al., 2002).

Sometimes I feel like a burden [...] Especially when [my wife’s] got to push me in the 

wheelchair. (Edmonds et al., 2007, s. 104)

Personer med MS upplevde att de kunde leva relativt självständigt med hjälp av vårdare och såg 

personer som hjälpte dem som ett sätt att behålla sitt oberoende, inte förlora det. De kunde även 

fortsätta klara av att leva ensamma med hjälp av närstående (Edmonds et al., 2007). Deltagare 
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upplevde det lika svårt att vara i behov av hjälp av familjen som att vara tvungen att be om hjälp 

(Olsson et al., 2008).

Feelings of needing help from the family were expressed at the same time as it felt hard 

to ask the family for help. (Olsson et al., 2008, s. 421)

Deltagare upplevde att de hade väldigt stort behov av att få prata med andra i en liknande situation 

(Isaksson & Ahlström, 2008; Olsson et al, 2008). De intervjuade beskrev att ha kontakt med andra 

som kunde dela upplevelse, och problem i det dagliga livet gav en lättnadskänsla i att kunna bli 

förstådda och inte känna sig annorlunda. Det gjorde att livet blev lättare att handskas med (Olsson 

et al, 2008). Personer med MS beskrev att bristen på kapacitet gjorde det svårt att planera aktiviteter 

och det fanns oro hos personer att de inte skulle klara av de aktiviteter de planerat (Isaksson et al, 

2007; Olsson et al., 2005). Deltagare upplevde behov av omedelbar vila efter att ha utfört aktiviteter 

(Olsson et al., 2008). 

Finna mening och balans i livet 

De intervjuade såg sällan någon mening med att ha MS, men kunde dock se att livet hade en 

bakomliggande mening trots sjukdomen (Isaksson & Ahlström, 2008; Russell et al., 2006). Personer 

med MS beskrev att de valde att se mening med tidpunkten för när sjukdomen bröt ut, det vill säga 

att sjukdomen inträffade när de själva var beredda. De anpassade sig till sjukdomen och menade att 

de var tvungna att lära sig leva med den (Russell et al., 2006). Deltagare beskrev att de vägrade 

tillåta att den skulle kontrollera och genomsyra livet genom att gå vidare med det, lära sig uppskatta 

nuet och vårda varje dag (Olsson et al., 2008; Somerset et al., 2002; Russell et al., 2006). De 

intervjuade beskrev att sjukdomen ledde till omprioriteringar om vad personer ville få ut av livet 

och de uppgav hur de hade hittat en ny riktning för det (Pakenham, 2007). Deltagare beskrev att de 

tog färre saker för givna och insåg vikten av att ha ett balanserat liv. Personer kunde visa på att vilja 

uppskatta livet. Vidare beskrev personer med MS hur de hade hittat en ny tro och upplevde att tron 

förstärkts. De menade också att de funnit inre styrka och fått bättre förståelse för andliga saker 

(Pakenham, 2007; Somerset et al., 2002). 

Deltagare beskrev hur de trots erfarna förluster fortsatte hoppas på ett normalt liv och att sjukdomen 

inte skulle bli värre (Isaksson & Ahlström, 2008; Olsson et al., 2008). Personer med MS menade att 

de fortsatte kämpa för sin familj och sina barn. Familjen och barnens beroende och förväntningar 

kunde användas som källor till kraft och anledning till att kämpa i det dagliga livet. De såg barnen 

och familjen som orsaker till att fortsätta kämpa och inte ge upp (Olsson et al., 2008). Deltagare 

beskrev att de ville själva söka efter information om sjukdomen och dess symptom när de inte fick 
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svar på frågor de hade (Russell et al., 2006; Olsson et al., 2008). De intervjuade menade att skaffa 

sig kunskap om MS och om att vara kroniskt sjuk ledde till en ökad förståelse för deras egna behov 

samt för andra med kroniska sjukdomar (Isaksson & Ahlström, 2008).

Their acquired personal knowledge of MS and being chronically ill had made them 

more understanding. Not only did they better understand the needs of their own bodies,  

they also better understood children, the elderly, and other people with disabilities.  

(Isaksson & Ahlström, 2008, s. 187)

Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer med MS upplever att deras hälsa 

påverkas av sjukdomen. Studien resulterade i fem kategorier, sorg över att ha förlorat sitt tidigare 

liv, svårigheter att acceptera sjukdomen, bristande på respekt och känsla av ensamhet, behov av 

hjälp och stöd från omgivningen och avslutningsvis finna mening och balans i livet. 

I vårt resultat framkom att personer med MS hade förlorat sitt tidigare friska liv, olika förluster och 

personliga förändringar i livet uppkom på grund av sjukdomen. Kralik (2002) beskriver att få 

diagnosen kronisk sjukdom ofta påverkar hela livet och personers hälsa förändras både fysiskt och 

känslomässigt. Sjukdomen leder till fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska förluster. I resultatet 

framkom att personer med MS hade tappat den friska identiteten och tilliten till sig själva. Att 

förlora rörligheten, att inte kunna gå eller dansa beskrev dessa personer som förluster, även att den 

kroppsliga kraften försvann. Öhman, Lundman och Söderberg (2003); Gordon Phyllis och Feldman 

(1998) visar att sjukdom tvingar personer med kronisk sjukdom att leva ett begränsat liv och att de 

inte längre kan göra det de vill och önskar. 

I vårt resultat framkom att personer upplevde att de tappat kontrollen över kroppen och att de hade 

förlorat möjligheten till att leva som tidigare. Toombs (1993, s. 62-65) beskriver att i friskt tillstånd 

upplevs kroppen som funktionell och självklar. Sjukdom tvingar personer att inse att de inte längre 

har samma kontroll över kroppsliga funktioner. Vid sjukdom har personer inte samma möjligheter 

till olika aktiviteter som utan sjukdom. Upplevelse av hälsa kopplas ofta i hop med att inte vara 

sjuk, vilket är tvunget att förändras vid sjukdomstillstånd. Vare sig personer vill eller inte måste de 

inse att det är vissa aktiviteter och handlingar som inte längre går att utföra och måste anpassa sig 

till detta. För att uppleva hälsa och välbefinnande måste personer med kronisk sjukdom acceptera 

sin nya situation och genomföra förändringar i livet. Saker som tidigare togs för givna kan för 

personer med kronisk sjukdom upplevas problematiska. Kronisk sjukdom påverkar inte bara livet 

nu, utan begränsar även möjligheten att genomföra framtida planer. Miljön upplevs som förändrad 
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och kroppen upplevs i många fall som ineffektiv och opålitlig.

Vi fann att personer med MS upplevde att musklerna i kroppen försvagades, de kände ingen kraft i 

armar och ben och kroppen kändes mindre uthållig. Gordon Phyllis och Feldman (1998) beskriver 

hur personer med kronisk sjukdom tidigare varit aktiva och benägna att göra precis vad de ville. De 

upplevde det som svårast, att acceptera det faktum att de inte längre kan göra allt fysiskt som de 

önskar. Shevil och Finlayson (2006) beskriver hur personer med MS upplever sig ofokuserade och 

har svårt att se var de går, som leder till en ökad risk för att tappa balansen och ramla. Att kroppen 

känns tung och benen svaga ökar också benägenheten till att falla. Förmågan att inte kunna ta sig 

upp själv och att behöva ta hjälp skapar en känsla av att vara värdelös (Flensner, Ek & Söderhamn 

2003). Ett bra liv trots MS innebär att man får planera livet och göra andra aktiviteter än före 

sjukdomen (Abma, Oeseburg, Widdershoven, Goldsteen & Verkerk, 2005).

Det framkom i vårt resultat att symtom som yrsel och trötthet uppkom till följd av sjukdomen för 

personer. Small och Lamb (1999) beskriver hur personer med kronisk sjukdom upplever tröttheten 

som en känsla som uppkommer dagligen. Ofta på kvällen eller på dagen efter att personen har haft 

en jobbig dag med aktiviteter. När tröttheten uppkommer saknar personer med kronisk sjukdom 

energi och vill inte göra något annat än att vila. Personer med lungsjukdom och astma, beskriver att 

inte ha energi för att klara av saker är frustrerande och skapar irritationer. Yorkston et al. (2003) 

visar att personer med MS upplever att tröttheten skapar kognitiva problem. Flensner et al. (2003) 

visar hur deltagare upplevde tröttheten som en paralyserande kraft som påverkar hela kroppen när 

som helst. Tröttheten är som ett batteri av energi, där energiförlusten kan hända snabbt, från en 

minut till en annan. För att hantera tröttheten tar de intervjuade en dag i sänder, prioriterar det som 

är angenämt, de som skapar glädje och fokuserar på livets positiva och meningsfulla saker. 

Det framkom i resultatet att personer med MS behövde planering och strukturering av de dagliga 

aktiviteterna för att spara på energin. Begränsad rörlighet och trötthet är, enligt Fong, Finlayson & 

Peacock (2006), två orsaker som bidrar till svårigheter att planera aktiviteter. Yorkston et al. (2003) 

beskriver att personer planerade och utförde saker som kändes viktiga för dem. Att planera det jobb 

som ska göras under en dag upplever de som ett pusslande. Flensner et al. (2003) förklarar att 

personer med MS upplever att de, när de planerar, behöver ta i beräkning att de snabbt blir trötta. 

Att planera sin tillvaro och försöka undvika stressande situationer bidrar till att de lättare kan 

undvika känslan av stress. Att vila mellan dagliga aktiviteter är ett behov hos personer med kronisk 

sjukdom, för att lättare kunna klara av aktiviteter. 

Vi fann också att personer upplevde att deras frihet och liv var begränsat. De upplevde sorg över att 

ha förlorat sitt tidigare liv. Att inte kunna umgås med familjen beskrevs som en svårighet som ledde 
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till en känsla av misslyckande. Small och Lamb (1999) visar att personer inte längre kan delta i 

familjeaktiviteter och det sociala livet som tidigare men att de gör så mycket som de känner att de 

klarar av. Studien visar också att familj och vänner förstår deras kondition och deras begränsningar 

vilket de upplever som stödjande. 

Personer med MS upplevde att de blivit fråntagna en hoppfull framtid och hur de hade svårt att 

acceptera att de blivit drabbade av sjukdom. Aujoulat, Luminet och Deccache (2007) förklarar att 

känslan av att tappa kontrollen är starkare hos personer som inte kan se någon mening med att de 

blivit sjuka. Författarna beskriver också hur personer med kronisk sjukdom har svårt att förstå 

varför just de drabbats av sjukdom. I vårt resultat framkom även att deltagare upplevde osäkerhet 

och rädsla inför framtiden och eventuella förluster som kunde uppkomma. Gordon Phyllis och 

Feldman (1998) visar att personer som har en sjukdom med en osäker prognos upplever att 

sjukdomen bidrar till många svåra förändringar. Personer har svårigheter att leva i nuet och att göra 

planer för framtiden vilket resulterar i stress. De menar att eftersom de inte vet vad framtiden 

kommer att innehålla eller se ut är det av stor vikt att ta varje dag som den kommer. Enligt Öhman 

et al. (2003) upplever personer med kronisk sjukdom att deras pågående liv, planer och 

förväntningar inför framtiden är förändrade. Liknande resultat framkommer hos Aujoulat et al. 

(2007) där personer beskriver hur sjukdomen har tvingat dem att leva sitt liv försiktigt, ta en sak i 

taget och till viss del undvika att göra planer. Personer med kronisk sjukdom beskriver hur de är 

tvungna att ta en dag i taget och ibland en timme i taget. Osäkerheten över att inte veta hur deras 

tillstånd kommer att se ut i framtiden bidrar till att de känner att sjukdomen kontrollerar deras liv 

eftersom det är svårt att planera sin framtid, göra val och sätta upp mål. 

Deltagare upplevde att världen inte vara menad för dem och att de upplevde osäkerhet och rädsla 

inför framtiden. Lundman och Jansson (2006) beskriver att inte veta hur sjukdomen kommer att 

påverka personer med kronisk sjukdom och deras närstående nu och i framtiden skapar en känsla av 

osäkerhet. Sjukdomen i sig upplevs som en källa till osäkerhet och oro om att sjukdomen kommer 

att bli värre, inte veta om det är möjligt att fortsätta arbeta och klara av hemmet utan hjälp. Att göra 

så små förändringar som möjligt känns viktigt för att skapa en känsla av säkerhet. Personer med 

kronisk sjukdom beskriver hur de strävar efter att kontrollera känslan av osäkerhet genom att 

använda sig av kunskap och tidigare erfarenheter. 

Personer med MS upplevde att de inte alltid blev behandlade med respekt från omgivningen och de 

hade erfarenhet av dåligt bemötande. Liknande resultat visar en studie om kvinnor som hade 

drabbats av fibromyalgi (Söderberg & Lundman, 2001). För dessa kvinnor startar en process av 

förändringar i livet. Detta beskrivs som en övergång från att vara en frisk kvinna till att vara en 
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kvinna som lever med fibromyalgi och med minskad hälsa. Personer med fibromyalgi berättar att 

andra personer ger kommentarer om hur hälsosamma de ser ut att vara. Utsidan behöver inte vara 

påverkad då sjukdomen sitter på insidan.

Vi fann att det sociala livet förändrades genom att de upplevde att vänner försvann.  De Judicibus 

och Mc Cabe (2007) beskriver hur personer med kronisk sjukdom upplever minskade sociala 

kontakter och hur sjukdomen känns isolerande. Personer med kronisk sjukdom upplever att de till 

följd av sjukdomen fått dra ner på sin livskvalité. Vänner och familj är viktigt i livet men på grund 

av sjukdomen kan dessa försvinna. För att inte vänner och familj ska försvinna skapar personer med 

sjukdom tid och ork för att dem för att inte tappa kontakten (Abma et al., 2005). Fong et al. (2006) 

beskriver att personers utsträckning av sociala sammanhang hämmas av deras osäkerhet och deras 

ökade känsla av förlust av kontroll som följd av sjukdomen. 

Resultatet visade att de personer som ännu kunde arbeta upplevde utanförskap på grund av liten 

förståelse från sina arbetskamrater. Enligt De Judicibus och Mc Cabe (2007) är många tvungna att 

sluta arbeta vilket har flera negativa effekter, så som glädjen i att kunna arbeta, minskade sociala 

relationer samt minskat självförtroende. Om personer med MS är yrkesverksamma och förlorar sitt 

arbete kan det betyda att de mister en del av sin identitet. De upplever oro över hur den kognitiva 

förändringen påverkar kvaliteten på deras arbete och personens roll som arbetare (Shevil & 

Finlayson, 2006). Om personer ger upp sitt jobb finns risken att de bli ensamma och utanför den 

sociala omgivningen (Abma et al., 2005). Att kunna fortsätta arbeta är en viktig del för en persons 

sociala identitet. Det bidrar till att behålla känslan av att vara en normal person (Aujoulat et al., 

2007). 

Personer med MS upplevde att de tappade sin personliga kontroll och hur de upplevde det svårt att 

inte längre vara en självständig person. Yorkston et al. (2003) beskriver att personer med kronisk 

sjukdom behöver hjälp och stöd av andra för att kunna delta i aktiviteter och Aujoulat et al. (2007) 

menar att bli beroende av någon i omgivningen resulterar i att deltagare känner att de tappar sin 

självkontroll och därmed också sitt självförtroende. Vårt resultat visade också hur de kände sig som 

en börda för personer som erbjöd sitt stöd när de inte klarade att ta hand om sig själv. Delmar et al. 

(2006) beskriver att självständighet, självkontroll och att ta ansvar för sitt liv upplevs som 

signifikanta delar för kronisk sjuka personer. Öhman et al. (2003) beskriver att personer med 

kronisk sjukdom upplever att de tappar sin självständighet och att deras liv har ändrats väldigt 

plötsligt.

Hur mycket av självständigheten personer med kronisk sjukdom har tappat handlar om hur mycket 

eller lite de kan hantera det dagliga livet. Personer med kronisk sjukdom är i regel tvingade att be 
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om hjälp från andra människor, även när det gäller enkla saker. Att inte få den hjälp som de behöver 

skapar osäkerhet (Öhman et al., 2003). I resultatet framkom även att personer med MS upplevde det 

svårt att vara i behov av hjälp av familjen och att det var svårt att behöva be om hjälp. Liknande 

resultat framkom hos Dalton och Gottlieb (2003) som beskriver att personer tar emot hjälp när de 

blir erbjudna, hellre än att behöva be om det självmant.

Vi fann att personer med MS upplevde att de kunde leva relativt självständigt med hjälp av 

närstående och såg detta som ett sätt att behålla sitt oberoende. Öhman et al. (2003) visar att 

deltagarna beskriver att kunna vara oberoende av andra, behålla friheten och möjlighet att klara av 

att bo själv så långt som det är möjligt, är tillfredsställande och uppskattat. Personer med MS 

beskriver också att få hjälp av andra upplever de som en naturlig del i livet. Det hjälper dem att 

känna sig som en riktig människa och kunna leva ett mer normalt liv (Flensner et al., 2003). 

Personer med kronisk sjukdom upplever att de är tvungna att lita på andra. Detta ser vissa som ett 

sätt att maximera sin upplevelse av hälsa, när de kan övertyga sig om att resten av dem inte var 

sjuka. De ansåg att det är viktigt att bry sig om saker som betyder något i livet och inte bry sig om 

småsaker (Giddings Lynne, Roy och Predeger, 2007). 

Resultatet visar att personer med MS hade ett väldigt stort behov av att få prata med andra i samma 

situation. Det gav en lättnadskänsla att uppleva sig förstådd av andra. Öhman et al. (2003) visar 

även de på att personer har ett behov av att kommunicera med andra vilket skapar lättnad hos 

personer med kronisk sjukdom.

I resultatet framkom hur personer med MS upplevde att de inte såg någon mening med att ha MS. 

Detta bekräftas av Gordon Phyllis och Feldman (1998) där personer med sjukdom beskriver hur de 

kämpar för att finna mening med deras sjukdom. De lär sig leva med sin sjukdom och i regel tror att 

allt händer av en orsak och försöker hitta en orsak till sitt lidande. Vidare beskriver Gordon Phyllis 

och Feldman (1998) hur personer med MS upplever att osäkerheten som infann sig till följd av 

sjukdomen gjorde att de sökte efter mening och styrka. I resultatet framkom även att personer kände 

sig ledsna och berövade en hoppfull framtid. De undrade varför just de hade drabbats av 

sjukdomen. Detta framkommer även hos Strang, Strang och Ternestedt (2002) där personer ställde 

sig frågor gällande livet exempelvis varför sjukdomen drabbade just dem och varför just nu. Frågor 

framkom även kring livets mening, tilliten till livet samt om framtiden. Öhman et al. (2003) 

beskriver hur personer med kronisk sjukdom försöker förstå, men samtidigt söker förklaring till 

varför just de är drabbade av sjukdomen.

Personer med MS sökte efter information gällande sjukdomen när de inte fick svar på deras frågor. 

Öhman et al. (2003) visar hur personer med kronisk sjukdom behöver mera upplysningar, 
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information om sjukdomen och dess behandlingar. Informationen som kommer från sjukvården är 

inte komplett och inte heller korrekt utifrån hur personer med diabetes själv upplever det (Kock, 

Kralik & Sonnack, 1999). Forbes, While och Taylor (2007) beskriver att personer med sjukdomen 

MS önskar en ökad förståelse i samhället både för dem och för sjukdomen. Eftersom personer med 

MS behöver göra saker på annat sätt än tidigare behöver de hitta nya strategier och finna nya vägar 

att klara av livet (Yorkston et al., 2003). 

I vårt resultat framkom hur personer med MS vägrade tillåta att sjukdomen skulle kontrollera och 

genomsyra deras liv. De ville lära sig uppskatta nuet och vårda varje dag. Enligt Gordon Phyllis och 

Feldman (1998) försöker personer även i de mörkaste stunderna, tänka på annat och hitta något 

positivt att fokusera på. Enligt Yorkston et al. (2003) har deltagarna ett viss mått av energi och 

därför bör den inte förbrukas till saker som inte betyder något i det långa loppet. De beskriver 

vikten av att lära sig fokusera på viktiga saker istället. Dalton och Gottlieb (2003) visar hur personer 

kan, efter att ha beslutat sig, se på sjukdomen mer positivt och försöka se en mening i den. Personer 

som accepterar sjukdomen ser sig själva som mer än sjukdomen. Den sjuke beskriver att de gjort 

omvärderingar i livet, försöker tänka mer positivt och ändrat attityd till hur de lever sitt liv.

O'Hara, Cadburg, Souza och Ide (2002) beskriver att rehabilitering för personer med MS bör vara 

baserad på deras behov. O'Hara et al. (2002) och Barnes (2007) menar att hjälp till självhjälp är en 

viktig del av livet och innebär bland annat att man inte ska ta bort det som personer själva klarar av. 

Barnes (2007); Forbes, While, Dyson, Grocott och Griffiths (2003) beskriver att vårdpersonal ska 

hjälpa till att klara av att hantera och lindra symptom samt sträva efter att förebygga de 

komplikationer som sjukdomen medför för att minimera den oförmåga som kan uppkomma samt att 

maximera oberoendet av andra människor. 

Månsson-Lexell, Iwarsson och Lexell (2006) har identifierat moment som personer med MS 

upplever svåra att behöva ta hjälp till av andra människor, exempelvis hushållssysslor, ADL och 

mobilitet. Att som vårdpersonal få detaljerad kunskap om individen i fråga samt även ta hänsyn till 

personens egen förmåga underlättar utformningen av interventioner. 

Compston och Coles (2002) beskriver att det inte finns något direkt bot mot MS men det finns 

behandling som lindrar. Bromsmediciner och läkemedel mot smärta är ett alternativ. Pucci, 

Cartechini, Taus & Giuliani (2004) ger, förutom massage, även exempel som akupunktur och 

elektrisk stimulerande terapi som behandling för att personer med MS ska uppleva hälsa. Forbes et 

al. (2003) menar att de behöver få fysiskt, psykiskt och socialt stöd från vårdpersonal. Personer med 

MS har också ett behov av att få information om sjukdomen och behandlingar samt få träffa 

experter inom särskilda områden. Att få träffa andra i liknande situation kan ibland ordnas av 
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vårdpersonal genom stödgrupper. Delmar et al. (2006) beskriver att det fortfarande finns en viss 

osäkerhet kring vad som är viktigt för dessa personer för att de ska känna att de lever ett liv i 

harmoni. 

Metoddiskussion

Den manifesta innehållsanalysmetoden gör att studiens pålitlighet ökar, detta eftersom metoden ger 

läsaren möjlighet att gå tillbaka till originaltexten (Burnard, 1991). Vid innehållsanalys finns det 

enligt Graneheim och Lundman (2003) alltid en viss risk för tolkning. Tillvägagångssättet är 

noggrant beskrivet vilket har bidragit till möjligheten att gå tillbaka till originaltexterna. Vi har 

under arbetets gång arbetat textnära och strävat efter att behålla kärnan i textenheterna. Vi har även 

flera gånger gått tillbaka till originaltexten för att undvika att misstolka texten och för att inte tappa 

information som är av vikt i arbetet. I resultatet har vi använt citat från studierna och deltagarnas 

upplevelse vilket enligt Graneheim och Lundman (2003) är ett sätt att öka trovärdigheten.

En svaghet i studien, vilket också kan ha påverkat resultatet kan vara kombinationen av vår ovana 

att genomföra dessa moment tillsammans med den tidsbegränsning vi haft. Alla artiklar var 

dessutom skrivna på engelska vilket kan innebära att vissa nyanser kan förloras under 

bearbetningen eftersom det inte är vårt förstahandsspråk. Trots varierande kombinationer av sökord 

återkom samma artiklar i de olika sökningarna. Till följd av den begränsade tiden valde vi dessutom 

att använda oss av artiklar som fanns publicerade i fulltext. Detta ledde till att vi kan ha valt bort 

studier som kan ha gett oss en bredare helhetsbild. Övervägande deltagare i de studier vi använt var 

kvinnor och antalet studier vi använt i analysen kan också ha haft betydelse för det resultat vi funnit. 

Våra inklusionskriterier och exklusionskriterier har underlättat valet av textenheter från de studier 

som ingår i analysen. Hade vi haft annorlunda kriterier än dessa hade vi förmodligen fått andra 

resultat. 

Vi har tagit hjälp av bibliotekspersonal vid litteratursökning, haft seminarier med studiekamrater vid 

olika tillfällen under arbetets gång och dessutom haft tillfällen med vår handledare som hjälpt oss 

på vägen genom att ha läst vårt material. Vi har beskrivit tillvägagångssättet detaljerat och använt 

aktuella artiklar vilket stärker trovärdigheten på arbetet. Vi anser att vårt resultat kan vara 

överförbart till andra kategorier med kronisk sjukdom, trots att övervägande deltagare var kvinnor. 
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Slutsats

Resultatet i denna litteraturuppsats visar hur personer som har sjukdomen MS upplever att deras 

hälsa påverkas av sjukdomen. Både positiva och negativa förändringar framkommer. Hälsa kan 

upplevas trots sjukdomen, men i regel behöver de finna nya sätt för att uppleva hälsa. Saker 

personer tidigare tagit för givna är inte längre så självklara för personer som drabbas av kroniska 

sjukdomar. MS påverkar personer både fysiskt, psykiskt, socialt och på ett existentiellt plan. 

Sjukdomen leder till fysiska förändringar med minskad rörlighet och styrka. Kroppen upplevs 

förändrad och oförutsägbar. Den ständiga tröttheten är av vikt att nämna eftersom det är något som 

påverkade personernas liv. Socialt upplevde de också stora förändringar i flera sammanhang. Det är 

av stor vikt att för en person som drabbats av sjukdom försöka fortsätta arbeta i den mån det går. I 

arbetet har många en identitet och även ett socialt sammanhang. Personer med MS upplevde det i 

många fall jobbigt att behöva ta emot hjälp från andra och därmed också känna sig som en börda för 

andra.  

Som sjuksköterska och vårdpersonal det viktigt med ett holistiskt förhållningssätt i mötet med 

personer med sjukdom. Att vara sjuk påverkar personer på flera olika plan vilket är viktigt att 

komma ihåg. Sjuksköterska och vårdpersonalen bör bemöta personer med MS på ett värdigt och 

respektfullt sätt, där individen är satt i centrum och är sedd i sin helhet och sammanhang. Det är 

viktigt att utforma omvårdnaden i samråd med personer med sjukdom och vara lyhörd för just 

dennes behov och önskemål. Att som vårdpersonal få kunskap om vilka delar som kan upplevas 

som svåra hos personer med MS bidrar till en bättre omvårdnad. Genom att se begreppet hälsa som 

något mer än endast frånvaro av sjukdom kan vårdpersonal som komplement till den medicinska 

delen medverka till att bibehålla det friska bidra till att hjälpa personer att sträva efter att hitta en 

tillvaro som känns meningsfull. Vi har förstått att det är ett ämne som behöver mer forskning i, både 

upplevelsen av hälsa hos personer med MS men även upplevelsen av att leva med sjukdomen. För 

att berika och fördjupa diskussionen samt för att lättare hitta interventioner hade vi önskat mer 

material kring hur personer med MS upplever hälsan genom ett sjuksköterskeperspektiv. 
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