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SAMMANFATTNING 

 Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med MS-fatigue upplever upplägg och 

innehåll i FM-kursen, samt vilken betydelse de upplever att kursen haft för deras möjligheter 

att hantera sin MS-fatigue i vardagen. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer 

användes. Data är analyserad med riktad kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att 

deltagarna upplevde att kursen var lärorik men ansträngande. Samtidigt gav kursen dem 

kunskap och strategier för att hantera MS-fatigue i vardagen. Huvudfyndet anses vara hur 

deltagarna upplever kursen stöttat dem hantera MS-fatiguen i vardagen genom användning av 

strategier och hjälpmedel. I diskussionen tas aspekten av resultatet om hur deltagarna blivit 

mer aktiva trots de infört vila i relation till aktivitetsbalans. Även aspekten om 

arbetsterapeutens expertis inom hjälpmedel och stödja deltagarna i användning av detta kunde 

möjliggöras i kursen. Konklusionen är att fler studier behövs för att studera Fatigue 

Management påverkan på aktivitet ur aktivitetsbalansperspektivet. 

Nyckelord: Multiple Sclerosis - Occupational Balance – Work-life Balance – Activity 

adaption 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to describe how people with MS fatigue experience the 

structure and content of the FM course, and if the course helped them to handle their MS 

fatigue in their daily lives. A qualitative method of semi structured interviews was used. Data 

is analysed with directed qualitative content analysis. The result shows that the participants 

felt that the course was educative but strenuous. The course gave them knowledge and 

strategies for managing MS fatigue in everyday life. The main finding is considered how the 

participants experience the course supported them managing the MS fatigue in everyday life 

through the use of strategies and tools. In the discussion, the aspect of the result of how 

participants became more active, despite the added rest in relation to the activity balance, is 

taken. The aspect of the occupational assistant's expertise in assistive devices and supporting 

participants in using this could also be made possible in the course. The conclusion is that 

more studies are needed to study Fatigue Management's impact on activity from the activity 

balance perspective. 

 

Key words: Multiple Sclerosis - Occupational Balance – Work-life Balance – Activity 
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1. Introduktion 
 

I december 2016 kom Socialstyrelsen med nya Nationella riktlinjer för vård vid Multipel 

Skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. En av rekommendationerna inkluderar kurser för att 

stödja/lära personer som har MS-relaterad trötthet, s.k. fatigue, att hantera denna i deras 

dagliga liv (Socialstyrelsen, 2016). En av kurserna – Fatigue Management (Packer, 1995) – är 

en 6 veckors kurs som leds av arbetsterapeuter. Kursen översattes till svenska (Månsson 

Lexell & Haglund, 2017) och dess genomförbarhet testades tillsammans med åtta verksamma 

arbetsterapeuter i Sverige, där författaren deltog (Månsson Lexell, Packer & Haglund, uå).  

Endast arbetsterapeuter deltog i projektet och därför saknas information om hur personer som 

deltar i interventionen upplever Fatigue Management.  

2. Bakgrund 

2.1 Arbetsterapeutisk teori 

Aktiviteter är något alla utövar varje dag utan att reflektera över hur utförandet av aktiviteten 

sker (Willard & Schell, 2014), men  ur ett teoretiskt perspektiv sker det alltid som en 

samverkan mellan person, miljö samt aktivitet (Townsend & Polatajko, 2013). 

Aktivitetsutförandet är också ett samspel mellan personers förutsättningar, preferenser, 

erfarenheter och beteenden. En aktivitet som personen har positiv erfarenhet ifrån leder till att 

denne kan motiveras till att utföra aktiviteten fler gånger (Erlandsson & Persson, 2014).  

  

Arbetsterapeutiska teorier för även fram att aktivitetsutförandet leder till hälsa och välmående, 

dock kan aktivitet även leda till ohälsa; genom en obalans mellan aktivitet och vila (Willard, 

et. al, 2014). För att inneha en aktivitetsbalans behöver personen uppfatta livet som 

innehållande rätt mängd och variation mellan olika aktiviteter i relation till: 

aktivitetskategorier, aktivitet med olika karaktär samt tidsanvändning (Backman, 2004). 

Aktivitetsbalans innebär också att livet innehåller rätt mängd och variation mellan olika 

aktiviteter i relation till aktivitetskategorierna arbete, fritid, hem och familjeaktiviteter samt 

dess karaktär; om de är lustfyllda, ett måste, vilsamma eller fysiskt krävande. Utöver detta 

krävs en balans inom tiden aktiviteterna tar att utföra (Wagman, Håkansson, & Björklund, 

2012).  

2.2 Multipel Skleros och dess påverkan på aktivitetsutförande 



5 

 

Varje år diagnosticeras ca 1000 personer i Sverige med Multipel Skleros (MS), främst 

kvinnor i åldern 20–40 år, och ca 18 500 personer lever med MS i Sverige. MS attackerar 

immunsystemet i centrala nervsystemet (CNS), d.v.s. hjärnan samt ryggmärgen (Ahlgren, 

Oden, & Lycke, 2012), vilket gör att det uppstår en inflammation med påföljande skador i 

CNS. Detta kan i sin tur leda till olika förflyttningssvårigheter, domningar, suddig syn, yrsel 

och allmän fatigue (Compston & Coles, 2008). MS-sjukdomen kan behandlas med 

antiretroviral medicin vilket kan hindra eller sakta ner processen. Även om de fysiska 

nedsättningarna oftast blir reducerade utav antiretroviral medicin så upplever fortfarande 

flertalet personer besvär med MS-relaterad fatigue samt kognitiva nedsättningar (Krupp, 

2006).  

 

Upp till 85–90% av de personer som har MS upplever att de har MS-fatigue (Bergamaschi, 

2007), vilket definieras som brist på fysisk och/eller mental energi som kan påverka förmågan 

att utföra vanliga eller önskade aktiviteter (Tur, 2016). MS-relaterad fatigue uppstår inte 

enbart efter fysisk ansträngning utan kan även uppkomma efter vila och sömn (Shen, Barbera, 

& Shapiro, 2006). MS-fatigue är ett av de värsta symtomen som har mest påverkan på 

personens livskvalité och kan också påverka personens kognition, i form av svårigheter att 

koncentrera sig och reda ut tankar (Kluger, Krupp, & Enoka, 2013). 

 

MS-relaterad fatigue påverkar energin som behövs för att utföra en aktivitet samtidigt som 

den påverkar aktivitetsutförandet negativt (Lobentanz, Asenbaum, Vass, Sauter, Klösch, 

Kollegger, Kristoferitsch, & Zeilhofer, 2004). Många personer med MS beskriver hur hela 

deras dagliga liv blir påverkat och styrt utav deras MS-relaterade fatigue. De vågar aldrig lita 

på sina kroppar då tröttheten kan komma överhanda dem samt att det har en påverkan på 

deras dagliga aktivitetsutförande (Flensner, Ek, Landtblom, & Soderhamn, 2008). Sociala 

samt lustfyllda aktiviteter skalas bort i första hand för att energin inte räcker till (Lobentanz et 

al., 2004). Yrkesarbetet leder ofta till en negativ påverkan för personer med fatigue, ofta ser 

man att arbetet tar upp samtlig energi personen har (Debouverie, Pittion-Vouyovitch, & 

Guillemin, 2009; MacAllister & Krupp, 2005).   

 

2.3 Arbetsterapeutiska interventioner för personer med MS samt MS-fatigue 

Arbetsterapeutiska interventioner för personer med MS kan ha flertalet olika syften. Innan 

interventionen tar form krävs det en noggrann kartläggning vilka aktiviteter anses viktiga och 

meningsfulla för personen (Fisher, 2009). Instrumentet Canadian Occupational Perfomance 
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Measure (COPM) (Law, Baptiste, Carswell, McColl, Polatajko & Pollock, 2014) har använts i 

studier för att finna vilka självrapporterade aktiviteter ansågs betydelsefulla för personer med 

MS. Det framkom att aktivitetbetydelsen för personer med MS är komplex, individuell och 

påverkar samtliga aktivitetsområden i livet (Månsson Lexell, Iwarsson & Lexell. 2006). 

COPM ger arbetsterapeuten ett verktyg som gör att personen lättare kan identifiera de 

aktiviteter som är problematiska (Law, et. al, 2014). Genom att hjälpa personen att 

sammanställa sina styrkor och svagheter, klargörs hans/hennes problematik, vilket i sin tur 

kan underlätta målsättningen med klienten (Fisher, 2009). Intervention kan vara 

kompenserande, exempelvis innebära en förändring av miljön eller att identifiera hjälpmedel 

personen kan använda sig utav i sin vardag. Interventionen kan även vara att stödja till att 

finna en aktivitetsbalans och skapa delaktighet i aktivitet (Derbich, 2016). Den åtgärd som 

väljs kan ha flera inslag. Exempel på åtgärder är kompenserande, aktivitetsinriktade, 

funktionsinriktade och pedagogiska modeller, t.ex. genom gruppundervisning (Fisher, 2009). 

Utvärderingen baseras sedan på om valda åtgärder förbättrat personens aktivitetsförmåga 

(Fisher, 2009) där COPM kan mäta om personen upplever att aktivitetsutförandet förbättrats 

och om tillfredsställelsen med utförandet förbättrats. (Fisher, 2009; Law, et. al, 2014). 

 

2.4 Fatigue Management 

Fatigue Management är en arbetsterapeutisk pedagogisk gruppintervention som riktar sig till 

personer med fatigue, sekundärt till sin grundläggande diagnos/sjukdom. Från början 

utvecklades Fatigue Management för personer med fatigue till följd av post-polio. Sedan 

breddades interventionen till andra sjukdomar eller tillstånd som leder till personen upplever 

en negativ påverkan av fatigue i sitt aktivitetsutförande (Packer, et. al, 1995).  

 

I Fatigue Management får deltagarna information avseende deras sjukdom samt dess 

konsekvenser. Samtidigt ges de möjlighet att träna på att hantera vardagliga situationer på ett 

konkret sätt. Syftet med Fatigue Management kursen för deltagarna är att finna redskap för att 

budgetera med den energi de innehar. Fatigue Management har inte för avsikt att bota fatigue, 

utan att stödja deltagarna att hantera fatiguen. Detta i ett led för att stödja deltagarna att tro på 

sig själva och lära sig att hantera vardagliga aktiviteter (Månsson Lexell, et. al, 2017) 

2.4.1 Teoretisk grund för Fatigue Management 

Fatigue Management är uppbyggd utifrån Self-Managementperspektivet vilket kan beskrivas 

som en förmåga att hantera symtom, behandlingar, fysiska och psykosociala konsekvenser 
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och livsstilsförändringar vilka är förenade med att leva med ett kroniskt tillstånd (Barlow, 

Wright, Sheasby, Turner & Hainsworth, 2002). 

 

Fatigue Management uppbyggnad består av flertalet teorier varav problemlösningsteori 

(Nezu, Nezu, & D’Zurilla, 2012) samt PRECEDE modell (Green, 1979) är två. PRECEDE 

innebär att kursledaren systematiskt undersöker lärandebehovet hos gruppen genom att 

identifiera innehåll vilket kan möta behovet. PRECEDE inleds med att kursledaren 

identifierar problemområden inom livskvalitet (Green, 1979) vilket inom Fatigue 

Management är förbestämt till oförmåga att delta i aktiviteter man önskar/måste utföra. 

Genom att deltagarna arbetar mot syftet leder detta till en ökad förståelse för problematiken 

samt orsak. Målet är att stödja deltagarna identifiera en potential lösning riktat mot syftet 

(Packer, 1995).  

 

Problemlösningsteori bygger på att vi redan i det dagliga livet använder oss av 

problemlösning. Ifall problemlösning uppmärksammas hos deltagarna som något de redan 

utför, kan detta leda till att medvetandegöra problemlösningsprocessen för nya situationer de 

möter (Nezu, et. al, 2012). För att kunna utföra en förändring behöver deltagarna finna 

lösningar som leder till möjliggörande av ett aktivitetsutförande inom önskade aktiviteter samt 

aktiviteter deltagarna måste utföra (Bandura, 1997). Stödjer man en persons förmåga att 

kunna tillfredsställa sina egna behov, lösa sina problem samt införskaffa nödvändiga resurser 

för att inneha kontroll över sina egna liv leder till möjligheten att utöva egenmakt (Friberg, 

2014).  

2.4.2 Forskning utförd på Fatigue Management 

Grunden till att Socialstyrelsens riktlinjer innefattar att vården skall erbjuda Fatigue 

Management baserades på en meta-analys från 2014 vilket fann 18 studier av olika 

rehabiliteringsåtgärder varav Fatigue Management var en. De fann även 7 studier avseende 

läkemedelsbehandling riktade mot fatigue vid MS (Socialstyrelsen, 2016). I meta-analysen 

uppvisade rehabiliteringsåtgärderna bättre samt mer signifikanta effekter på 

patientrapporterad fatigue än resultatet från läkemedelsstudier (Asano & Finlayson, 2014). 

Trots att Fatigue Management använts flertalet år utomlands, främst i Nordamerika, har den 

inte använts i svensk kontext förrän under 2016. Den svenska versionen av manualen 

presenterades av Sveriges Arbetsterapeuter i mars 2017 (Månsson Lexell, et. al, 2017). 

Svenska arbetsterapeuter har tidigare främst arbetat individuellt med MS-fatigue, dock har ej 
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några interventionsstudier utförts inom detta. Tidigare studier av Fatigue Management kursen 

har främst utvärderat effekten mer övergripande gällande deltagarnas möjlighet att hantera sin 

MS-fatigue i vardagen (Mathiowetz, et. al, 2001; Finlayson, 2005; Ghahari, Packer, & 

Passmore, 2009; Ghahari, Packer, & Passmore, 2010; Mathiowetz, Matuska, & Murphy, 

2001). Däremot saknas studier av deltagarnas perspektiv på kursen. 

 

Detta innebär att det saknas mer specifik kunskap om personer med MS-fatigue som deltar i 

FM-kursen upplever att de förbättrat sin förmåga att utföra aktiviteter och bidragit till en ökad 

delaktighet. Vidare saknas det kunskap om de upplever att kursen haft någon betydelse för 

deras möjlighet att hantera MS-fatigue i vardagen och hur de upplever kursen i sin helhet.  

Utifrån dessa aspekter har syftet för denna studie utformats.  

 

3. Syfte  

Syftet är att beskriva hur personer med MS-fatigue upplever upplägg och innehåll i FM-

kursen, samt vilken betydelse de upplever att kursen haft för deras möjligheter att hantera sin 

MS-fatigue i vardagen. 

4. Metod 
 

4.1 Design  

För att fånga deltagarnas enskilda upplevelser av Fatigue Management ansågs kvalitativa 

intervjuer vara den mest lämpade metoden (Kvale, 2014). Under den kvalitativa intervjun ges 

personerna möjlighet att delge sina upplevelser och på så sätt kan data samlas in genom deras 

berättande (Ahrne, et. al, 2015). Deltagarnas upplevelser kan skilja sig från varandra och via 

intervjuerna kan man då explorativt fånga och fördjupa kunskap inom ett visst område 

(Malterud, 2014).  

 

4.2 Urval och deltagare 

Urvalet av deltagare var retrospektivt (Ahrne, et. al, 2015), då rekrytering av deltagare till 

studien skedde bland 11 personer som deltog i en Fatigue Management kurs Hösten 2016 – 

Våren 2017. Enligt instruktionerna i manualen ska deltagare i FM-kursen (Packer, 1995; 

Månsson Lexell, et. al, 2017) vara vuxna med MS-fatigue motsvarande 4 poäng eller högre i 

medelvärde enligt Fatigue Severity Scale (FSS) (Fisk et al., 1994). Deltagarna skall förstå och 

tala svenska för att kunna delta i kursens gruppdiskussioner, ej ha kognitiva 
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funktionsnedsättningar eller depression som gör att man ej kan tillgodogöra sig kursens 

innehåll. Deltagarna behöver även vara motiverade till att delta i kursen. Endast deltagare som 

fullföljt alla delar i FM-kursen samt deltagit i alla bedömningar före och efter tillfrågades om 

deltagande, sammanlagt 11 personer.  

 

Nio personer tackade ja till deltagande till studien, 8 kvinnor och 1 man. Deras ålder var 

mellan 33–64 år, m.d. Ålder 49,9 år. Deras EDSS-nivå (Bilaga 1, Kurtkze, 1983) var mellan 

1,5–8, m.d. 3,9. 6 av deltagarna bor med någon annan, 3 ensamboende. Vid deltagande i 

kursen var flera deltagare lönearbetande på 100% Vid utförandet av studien var det 1 

deltagare som arbetade 75%, 5 deltagare arbetade 50%, 2 deltagare arbetade 25% och 1 

deltagare uppbar hel sjukersättning. 

 

Före och efter FM-kursen skattade deltagarna självupplevda konsekvenser av MS-sjukdomen 

med självskattningsinstrumentet Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29) (Smedal, 

Johansen, Myhr, & Strand, 2010) och en aktivitetsbedömning genomfördes med COPM (Law, 

et. al, 2014). COPM kartlägger de aktiviteter som personen måste utföra/önskar att utföra och 

som upplevs svåra att utföra i vardagen relaterat till fatigue. Personen skattar sedan betydelsen 

för var och en av aktiviteterna på en 10-gradig VAS-skala. Därefter skattar personen sitt 

utförande av de mest betydelsefulla aktiviteterna och sin tillfredsställelse med utförandet. I 

tabell 1 redovisas bedömningar med MSIS-29 och COPM innan kursstart såväl som efter 

kursavslut (se tabell 1). 

 
Tabell 1. Mätning med COPM och MSIS-29 innan/efter deltagande i Fatigue Management 

 Före kursen 

(min-max) 

Efter kursen 

 (min-max) 

Canadian Occupational Performance Measure   
  Utförande 3,27–7,28 4,9–8 
  Tillfredsställelse  1,75–6 4,5–8,2 
Multiple Sclerosis Impact Scale - 29   
  Fysisk  2,4–4,6 2,05–3,6 
  Psykisk 2–4,89 2–3,6 

4.3 Fatigue Management intervention 

Fatigue Management är en kurs som omfattar 6 kurstillfällen varav varje kurstillfälle är 2 

timmar (se figur 1). Kurstillfällena sker en gång i veckan med hemuppgifter för deltagarna 
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mellan varje tillfälle. Varje tillfälle utgår ifrån ett tema som formar innehållet vid tillfället 

(figur 1).  

 

Figur 1. Beskrivning av Fatigue Management kursens innehåll. 

Stegen i Fatigue Management Innehåll  

Kurstillfälle 1 – Vikten av vila • Föreläsning om vila och dess 
syfte 

• Hur man planerar in vila I sitt 
dagliga schema  

Kurstillfälle 2 – Kommunikation och 
kroppens mekanik 

• Kommunikation – attityder från 
andra, berätta om end old 
funktionsnedsättning och dess 
svårigheter. 

• Strategier för att kommunicera 
• Hur använda kroppens mekanik 

för energibesparing 

Kurstillfälle 3 – Arbetsmiljö • Energibesparning  
• Ergonomi på arbetsplatsen 
• Hur organisera arbetsmiljön 
• Verktyg och teknik att ta stöd I ur 

ett energibesparande syfte 

Kurstillfälle 4 – Priorteringar och 
normer 

• Hur man skall bryta ner aktiviteter 
för att förenkla dem så mycket 
som möjligt 

• Utvärdering av prioteringar och 
normer 

• Planera sin dag 

Kurstillfälle 5 – Balans i vardagens 
aktiviteter 

• Leva ett balanserat liv 
• Ta kontroll över sin dag 
• Faktisk dag jämfört med idealisk 

dag 
• Planering av en vecka 

Kurstillfälle 6 – Kursutvärdering och 
fortsatt planering 

• Formulera ett kort- och långsiktigt 
mål 

• Kursutvärdering 

 

4.4 Procedur 

Inför deltagandet i FM kursen skedde ett förmöte med författaren för att identifiera att 

personen uppfyllde inklusionskriterierna samt utfördes en intervju enligt FM manual (se 

bilaga 2). Vid detta möte får deltagaren fördjupad information om kursen, gruppformatet samt 

syftet med deltagandet i kursen. De utförde även självskattningar samt skattar valda aktiviteter 

utifrån instrumentet COPM (Law, et. al, 2014) före samt efter kursen med författaren på ett 

individuellt möte. Inför studien fick deltagare som tidigare genomgått kursen ett 
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informationsbrev till sig med information om studien, dvs. forskningspersonsinformation 

samt ett blad angående informerat samtycke (se bilaga 3). De som önskade delta anmälde sitt 

intresse genom att sända in ett påskrivet samtycke i ett svarskuvert. Vid godkännande tog 

författaren kontakt för att boka tid för intervju och stämma av om vilken plats deltagaren 

önskade bli intervjuad i.  

 

4.5 Datainsamling 

4.5.1 Deskriptiv datainsamling 

I syfte att kunna beskriva deltagarna vilka deltagit i studien har demografiska data samlats in 

från deras journaler: Ålder, MS-grad och ev. depression och/eller kognitiva 

funktionsnedsättningar, familje- och boendeförhållande samt arbete och tjänstgöring-

/sjukskrivningsgrad.  

4.5.2 Kvalitativ datainsamling 

De kvalitativa intervjuerna är baserade på en semi-strukturerad intervjuguide (se bilaga 4) där 

frågorna fokuserat på hur deltagaren upplevde innehåll och upplägg i Fatigue Management 

kursen. Samt vilken betydelse kursen hade för personens möjligheter att hantera MS-fatigue i 

vardagen. I FM-manualen finns förslag på frågor att ställa vid avslutningen av kursen. Dessa 

användes som inspiration när intervjuguiden sammanställdes. Frågor som exempelvis ställdes 

till deltagarna var: Hur tyckte du att det var att delta i kursen? Upplever du att kursen har 

hjälpt att hantera din vardag? Hur upplevde du gruppformatet? Baserat på deltagarens svar 

ställdes följdfrågor där deltagarna hade möjlighet att berätta mer om sina upplevelser. 

Deltagarna har själva fått bestämma vart de önskar utföra sina intervjuer (Ahrne, et. al, 2015) 

vilket skett i antingen deras hemmiljö eller på mottagningen där författaren arbetar. 

4.6 Analys av data  

Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att de 

förutbestämda kategorierna skapades innan analysarbetet påbörjades (Hsieh, et. al, 2005). De 

förutbestämda kategorierna uppgick till tre: Vilken betydelse kursen haft för att hantera MS-

fatigue i vardagen, Upplevelsen av innehållet i Fatigue Management kursen samt 

Upplevelsen av upplägget i Fatigue Managementkursen.  

 

Intervjuerna transkriberades av författaren ordagrant inför analysarbetet. Analysen inleddes 
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genom kondensering av brödtexten för varje enskild intervju. Efter kondenseringen av 

intervjuerna plockades de meningsbärande enheterna ut och kodades (Rivas, 2011). 

Exempelpå brödtext: ”Nää jag säger samma svar som förut… mhm.. information då om.. öh.. 

suck.. såna här små skitgrejer, ta två påsar i affären – inte en.” ledde till kodningen: Bra med 

information och tips, som att ta två påsar i affären istället för en.  

 

Dessa kodningar användes sedan i analysarbetet för att placera dem inom respektive 

tillhörande huvudkategori. Efter detta arbete sammanfördes två av huvudkategorierna - 

Upplevelsen av innehållet och Upplevelsen av upplägget - då kodningarna ansågs likartade. 

Därnäst skapades subkategorierna inom huvudkategorierna genom att sortera de koder som 

handlade om samma aspekter för sig, tex genom att sortera alla koder  som samtliga handlade 

om gruppsammansättningen eller kursmaterialets utformning var för sig. Subkategorierna var 

flertalet till en början, ett analysarbete skedde genom att finna likheter inom de olika 

grupperingarna inom koderna i ett kondenseringsarbete (Hsieh, et. al, 2005). Subkategorierna 

vart fyra respektive tre stycken efter kondenseringsarbetet. Avslutningsvis granskades och 

omformulerades benämningarna på huvudkategorierna för att bättre återspegla innehållet i 

subkategorierna. Huvudkategorierna namngavs till Att delta i Fatigue Management kursen var 

lärorikt men ansträngande samt Fatigue Management kursen gav kunskap och strategier för 

att hantera MS-fatigue i vardagen. Samtliga steg inom analysen ovan har utförts av författaren 

för att därefter valideras utav handledaren i en iterativ process. 

 

4.7 Etiska reflektioner 

Den Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm har godkänt studien (2017-05-24, DNR 

2017/879–31). Utöver detta har flertal etiska ställningstaganden tagits inför utförandet av 

studien. Eftersom författaren även varit kursledare utformades svarsgången på så vis att 

deltagarna själva fick aktivt besluta om sitt deltagande i studien. Svarskuvertet fylldes i av 

deltagarna (se bilaga 3) genom att sända in ett kuvert med tillstånd för författaren att ta 

kontakt för bokning av intervju. Alla deltagare har informerats om syftet med studien både 

muntligt och skriftligt till deltagarna, som lämnat ett skriftligt medgivande (informerat 

samtycke, se bilaga 3) inför deltagande i studien. Det har avvägts risker och vinst med att 

författaren i sin form av kursledare även utfört intervjuerna, där vinsten ansågs högre i och 

med den personliga relationen vilket är skapat mellan författare och deltagare 

(Vetenskapsrådet, 2017). De har blivit informerade om möjligheten att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan i studien utan att behöva lämna skäl (Vetenskapsrådet, 2017). 
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Intervjuerna har skett i vald miljö av deltagarna, de har behandlats med respekt och 

deltagarnas uppgifter är avkodade vilket gör att de ej går att spåra till resultatet. Analyserna 

som bygger på empiriskt material har systematiskt och kritiskt analyserats noggrant för att 

redovisa den insamlade data korrekt (Vetenskapsrådet, 2017). Även större delar av 

analysarbete har skett avkodat för att ej kunna spåra till specifik deltagare i skapande av 

subkategorier. Författaren har även följt Vetenskapsrådets (2017) anvisningar om att avkoda 

och anonymisera personerna vilket deltagit i studien för att ej kunna härleda dem till person. 

5. Resultat 

Resultatet utgjordes av två huvudkategorier; Att delta i FM-kursen var lärorikt men 

ansträngande och FM-kursen gav kunskap och strategier för att hantera MS-fatigue i 

vardagen, se tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Tabellredovisning över resultatet 
 

HUVUDKATEGORIER 
 
SUBKATEGORIER 
 

Att delta i Fatigue 
Management kursen var 

lärorikt men ansträngande 

Kursledarens expertis stöttade mig i min förändring 

Kursledaren anpassade kursen så den passade både 
enskilda och gruppen 

Kursdeltagandet stimulerade lärandet 

Kursmaterialet var informativt men behöver uppdateras 
 

Fatigue Management 
kursen gav kunskap och 
strategier för att hantera 

MS-fatigue i vardagen 

Kursen gav mig ökad kunskap om MS-fatigue och dess 
påverkan i vardagen 

Kursen lärde mig använda strategier och hjälpmedel för 
att spara energi 

Lärt mig lyssna på mina behov och försöker förmedla 
dem till andra 

 

5.1 Att delta i Fatigue Management kursen var lärorikt men ansträngande 
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5.1.1 Kursledarens expertis stöttade mig i min förändring 

Att få lyssna till någon annan angående teoretiska aspekter underlättade 

informationsinhämtandet enligt deltagarna. Det var enklare att ta sig till informationen när det 

var någon utan personlig anknytning som förmedlade kunskapen. Flertalet av deltagarna 

kände igen sig i det som informerades om, några hade tidigare stött på informationen i sitt 

eget yrkesutövande. Dock hade det varit svårt att ta till sig informationen i relation utifrån sin 

egen problematik innan de deltog i kursen. Deltagarna hade skjutit informationen ifrån sig, 

tänkt att det gällde någon annan. Med kursledaren och kursen kunde de bearbeta 

informationen ur ett annat perspektiv gentemot tidigare.  

 

Deltagarna berättade även att det upplevdes positivt att få ta del av kursledarens erfarenheter 

av att hjälpa andra personer med MS-fatigue. T.ex. genom att få exempel på åtgärder som lett 

till en förbättring för andra. En deltagare berättade om när denne fått råd om andra 

möjligheter till käppar gick och köpte en efter avslutat kurstillfälle. Att använda käppar som 

var mönstrade skapade en acceptans genom det dekorativa mönstret på hjälpmedlet upplevdes 

mer stiligt och kunde väljas utifrån härledning till ens personlighet. Deltagarna uppskattade 

även att kursledaren använt hjälpmedel i sina demonstrationer för att påvisa deras effektivitet 

som verktyg i energibesparings syfte. Genom att kursledaren visade alternativ på hjälpmedel 

ledde det till att deltagarna upplevde de lättare att ta steget till hjälpmedelsanvändning. Det 

väcktes ett intresse hos deltagarna, vilket ledde till reflektion över situationer där de kunde 

använda hjälpmedel som stöd. Men även att få kunskapen av olika hjälpmedels existens 

uppgav deltagarna inge en trygghet. Om något inträffade fanns kunskap och stöd för fortsatt 

självständighet. 

5.1.2 Kursledaren anpassade kursen så den passade både enskilda och gruppen 

Deltagarna berättade att kursledaren behövde se och utgå ifrån varje enskild grupps behov. 

Likaså även se till dem individuella behoven i gruppen. Som exempel på hur olika behov kan 

gestalta sig var en grupp där flertalet upplevde att projektorns ljud störde vid redovisningarna 

kursledaren höll i. För andra deltagare gav det problem att ej ha projektor för det vart mer 

papper att bläddra i vid presentationerna.  

 

Andra aspekter som framkom var att det kan finnas grupper som önskar få mer tid till att 

diskutera med varandra, andra önskar mer fakta. Det var även av vikt att kursledaren stöttade 
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gruppen genom att alla fick komma till tals i diskussioner så inte enskilda individer tog över, 

utan att alla fick dela med sig.  

 

”Jag tyckte nästan så att tiden inte räckte till som de var nu vi ville både liksom 

få info från dig, göra övningarna och också prata om andra saker så det kändes 

som att tiden gick väldigt fort och att det var ganska lagom med den 

gruppstorleken.”  

 

Det uppskattades att samtal och diskussioner var en del av upplägget, men även hur 

kursledaren bröt för att hinna med samtliga delar som skulle ingå vid kurstillfället. Samtliga 

delar behövde hinnas med vid varje tillfälle, det var kursledarens uppgift att se till att samtliga 

individer erbjöds utföra aktiviteterna. 

5.1.3 Kursupplägget stimulerade lärandet 

Deltagarna berättade genom att varje tillfälle följde samma upplägg ingav en trygghet och 

skapade struktur. De blandade momenten med föreläsningar, diskussioner och praktiska 

uppgifter ledde till att deltagarna upplevde att deras lärande stimulerades. Olika teman vid 

varje tillfälle med en logisk följd var positivt genom att man fick fokusera på en sak i taget. 

De flesta av deltagarna relaterade tillbaka till de praktiska momenten som de upplevde lärt sig 

mest ifrån och sedan omsatt i praktiken. 

 

Andra deltagare upplevde att diskussionerna var de som främst gav dem stöd i deras lärande. 

Föreläsningarna hade en variation i djupet vilket upplevdes stimulera till diskussion och 

väckte många tankar. De gav möjlighet till att få tips och råd från andras erfarenheter och 

lösningar i situationer deltagarna själva kunde relatera till. De fann en förståelse från andra 

deltagare som även dem kunde relatera till samma eller liknande händelser i sina liv. En 

deltagare beskrev diskussionerna ledde till flera aha-upplevelser; det är därför jag gör, beter 

mig och tänker på det här sättet.  

 

”Det ger väldigt mycket att man dels få träffa andra och diskutera utifrån de 

ämnen som var och kunde ge varandra tips också utöver de saker som du liksom 

lärde oss”  

 

Hemuppgifterna mellan varje tillfälle stimulerade lärandet. De var lite knepiga ibland, fick en 

att fundera på saker och ting. De ledde till ifrågasättande om hur man utförde saker, och vad 

som ledde till att man blev uttröttad. De stimulerade även att fortsätta träna på det man utfört 
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vid kurstillfället hemma. Hemuppgifterna hade en logisk följd genom kursen och knöt ihop 

säcken till sista tillfället.  

 

Deltagarna upplevde sig dock bli uttröttande av att försöka tolka materialet i hemuppgifterna 

då det tog mycket energi och de berättade hur de bearbetade materialet flera gånger för att 

förstå. En av deltagarna berättade att denne inte vågat höra av sig och ställa frågor när denne 

inte förstod, i rädsla för att visa sig trög. Somliga slutförde inte sina hemuppgifter då de inte 

förstod vad som förväntades av dem. 

 

”Man tänker på massa dokument och de ska fyllas i, de skulle varit något 

smidigare, kanske de skulle vara en liten app eller någonting man bara fick 

peka på…”  

 

5.1.4 Kursmaterialet var informativt men behöver uppdateras 

Upplevelsen av kursmaterialet skiljde sig åt mellan deltagarna. Deltagarna berättade att de 

värderade materialet högt och hur de uppskattat att fått det i pärmar vid kursstart. Under 

resterande kurstillfällen hade de fyllt på med nytt material vilket lett till en känsla av 

överskådlighet. Möjligheten till att återgå till materialet i efterhand var även de mycket 

uppskattat. Vid nya situationer som de mötte som krävde eftertanke fann de en tillgång i att 

kunna återgå till materialet  

 

Dock upplevde deltagarna att kursmaterialet var rörigt och svårt att förstå. De var mycket 

papper och svårt att veta hur man skulle ta sig an materialet. Många delar fick man bläddra 

fram och tillbaka mellan uppgifterna. Bläddrandet upplevdes rörigt och ledde till att man 

tappade bort sig. 

”Jag tyckte ju att materialet var ju lite… lite… inte så jättepedagogiskt asså… 

väldigt ostrukturerat vissa gånger. Ah idag ska vi liksom ha de här fem kolon 1 

o sen läser man i papperna att du skall gå till fem kollon fyra o göra den här 

uppgiften o sen fem kollon sju o sen ska du tillbaks o titta på tre för att förstå 

vad de var, mycket likadana tabeller man vart alldeles förvirrad vad är de här 

för någonting som tog mycket, som tog mycket energi för att hänga med.”  

 

Deltagarna ansåg även att de borde finnas fler exempel att relatera till i kursmaterialet, mer 

fokus på småhjälpmedel att använda i vardagen. Det saknas information om tekniskt stöd 

angående att använda sin mobil som ett hjälpmedel; för planering, påminnelser och mycket 

annat. Det fanns flertalet konkreta exempel som gicks igenom i kursen, men mer exempel 

hade kunnat ge en bredare bild av möjligheterna för att spara energi upplevde deltagarna.  
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5.2 Fatigue Management kursen gav kunskap och strategier för att hantera MS-fatigue i 

vardagen  

5.2.1 Kursen gav mig ökad kunskap om MS-fatigue och dess påverkan i vardagen 

Deltagarna berättade att genom att delta i kursen hade de fått mycket information om MS-

fatigue. De menade att deras MS-fatigue tidigare upplevts som besvärlig, generande och svår 

att förklara för andra. Deltagarna berättade också hur svårt de tidigare haft att koppla ihop att 

deras problematik i vardagen berodde på MS-fatigue. Först när de deltog i kursen och de fick 

de ökad kunskap som bidrog till att de kunde se sambandet. Kursen gav dem många aha-

upplevelser, det var fatiguen som lett till att livet ibland trasslade till sig eller att planeringen 

gick i stöpet. 

”Ja på det viset att jag har liksom fått tänka igenom och jag har fått förståelse 

ibland när jag har blivit så där vråltrött och då har jag tittat bakåt. Och då har 

jag liksom sett att aha nu har jag gjort lite för mycket. För jag gjorde de och de 

och de och tog ingen paus…” 

 

Kursen väckte tankar och idéer hos deltagarna om hur de kunde hantera sin fatigue och dess 

påverkan i vardagen. Innehållet i kursmaterialet gjorde det möjligt för dem att relatera till 

händelser som de själva upplevt i deras liv, vilket gav ett annat perspektiv. Det var som att 

finna de missade pusselbitarna som de letat efter. De upptäckte att det fanns andra sätt man 

kunde ta sig an problemet. Kunskapen som de fick om MS-fatiguens påverkan upplevdes som 

en av de viktigaste aspekterna i deras vardag. 

 

”Jag liksom förstår vikten mer av att planera... Jag lägger energi när jag har 

den för att kunna underlätta när jag inte har den.” 

 

 

Samtidigt menade deltagarna att de behöver uppföljning efter att kursen avslutats, både för att 

få råd och stöd i arbetet framåt men även för att konkretisera om det skett några förändringar. 

Att få möjlighet att träffa kursledaren efter kursen gynnade det fortsatta arbetet med att 

hantera sin fatigue upplevde deltagarna.  

”Just då var vi väldigt fokuserade och så vet man hur det är liksom långsamt 

börjar man glömma bort saker eller så de vore jag skulle tycka det vore bra med 

någon form av uppföljning.”  

 

5.2.2 Kursen lärde mig använda strategier och hjälpmedel för att spara energi 

Deltagarna beskrev hur kursen lärt dem att organisera om hemmet och ansöka om 

bostadsanpassningar ledde till stora förändringar i deltagarnas vardag. Deltagarna berättade att 
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de hade skaffat städhjälp, börjat delegera till andra personer omkring sig samt ta stöd av andra 

personer var strategier de flesta deltagarna hade anammat i sin vardag.  

 

Genom att plocka ur allt ur kylskåpet på en gång istället för att gå fram och tillbaka flera 

gånger, handla när det var mindre människor i affären och utnyttja internet för hembeställning 

var strategier deltagarna lärt sig använda i kursen som stöttade dem i att spara energi. Sitta ner 

vid aktiviteter som matlagning och dusch var andra exempel på energibesparingar deltagarna 

upplevde underlättade vardagen.  

 

”Den matberedaren jag hade förut funkade men den var ganska stor och 

klumpig så jag har köpt en ny… den använder jag varje dag… Jag köpte nya 

kastruller som matchar mitt kakel i köket för att jag kan ha dem framme hela 

tiden så jag slipper lyfta dem in och ut från skåpen och jag planerade om och 

flyttade upp alla tunga saker högre upp på hyllan ehh de som jag använder mest 

satte jag längst fram och det jag använder sällan längre bak.”  

 

Ett fåtal av deltagarna upplevde att de redan hade anammat de strategier som kom fram under 

kursen. Deltagarna upplevde att det kändes bra att få information om att de strategier de hade 

tillämpat var även de som lärdes ut. Det gav en bekräftelse på att de hade varit på rätt väg i 

sina tankar och bearbetning av fatiguen. Dock reflekterade dessa deltagare i intervjun att de 

var långt ifrån färdiga med sitt arbete med hanteringen av sin fatigue. Det fanns mer saker att 

arbeta på, även de strategier de infört innan kunde slipas på. 

5.2.3 Lärt mig lyssna på mina behov och försöker förmedla dem till andra 

 

Deltagarna berättad hur de genom att kursen lärt sig lyssna på sina behov och fört in vila i sin 

vardag. De hade kommit till en acceptans, det var tillåtet att ta det lugnare och vila. Tröttheten 

är en följd av MS som de behövde hantera. Tidigare berättade deltagarna hur de hade det varit 

generade över sin MS-fatigue och deras ökade behov av vila. Deltagarna hade även 

identifierat flertalet sätt att vila; genom läsning, lyssna på ljudböcker, lägga sig en stund. Det 

viktiga var att lyssna på kroppen och vilken sorts vila den behövde. 

 

”Att jag vilar när jag håller på med en uppgift att jag tar en paus innan jag 

känner att Nu är det Stopp. Så att liksom jag tar en paus och sätter mig ner o 

antingen kör jag med aktiv vila lite i små doser typ sätter mig framför datorn 

eller sätter mig och läser... eller om jag liksom vet att det här är någonting som 

jag kommer ha lust att fortsätta med så lägger jag mig faktiskt och vilar 

ordentligt och lägger mig ner en halvtimme kanske.”  
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Flera deltagare berättade att de gått ner i arbetstid efter kursen för att ha tid och energi till att 

utföra aktiviteter vilket ledde till ett större välmående. Som en följd av att de fått en ökad 

energi och inte längre var helt slut vid arbetsdagens slut hade de kunnat öka sin fysiska 

aktivitet. De berättade hur de fått in en regelbunden träning alternativt påbörjat en planering 

för att få in fysisk aktivitet i vardagen. Många deltagare hade även börjat återgå till 

fritidsintressen de tidigare upphört med eller skapat utrymme för socialt umgänge då de nu 

hade återfått energi till detta. Samtidigt hade de anpassat umgänget och bjöd hem sina vänner 

istället för att undvika att bli uttröttade av resandet. Deltagarna beskrev dessa förändringar 

som att de lade sin energi på sig själva och sitt välmående efter kursen, istället för att lägga 

det på allt annat. Genom att anpassa sig till sjukdomens förutsättningar fick de även krafter till 

att utföra andra aktiviteter.  

 

”Kortare arbetsdagar, planera min tid bättre så att jag kan göra andra saker 

också för det är viktigt för livskvalitén att man orkar med sitt privatliv. Det 

tycker jag faktiskt att jag fått hjälp med att det är bättre.”  

 

De beskrev också hur de planerade så att aktiviteter spreds över hela veckan vilket ledde till 

att det fanns energi över hela veckan. Om de utförde något på förmiddagen planerade de in så 

att de fanns tid för vila på eftermiddagen. De planerade också de mest energikrävande 

aktiviteterna den tid då de kände sig som piggast och enklare aktiviteter när de upplevde sig 

mest trötta. Deltagare som upplevde morgonen svår, förberedde kvällen innan. De sa också att 

de var noga med att försöka hålla möten och bokningar till de tider som fungerade bäst och att 

inte pressa sig själva till att utföra flera saker samtidigt. 

 

”T.ex. läkarbesök, försöker gärna boka bara en sak om dagen så att det inte 

skall bli för mycket jobbigt, som att åka fram och tillbaka för mycket så. Och ha 

bra redskap med sig så man kan göra de för att underlätta i mitt liv. I mitt fall 

då en permobil som kommer underlätta för att jag skall rulla till 

huvudbyggnaden senare, spara på energi.”  

 

Att våga säga till andra om ens behov var en viktig förändring i deras vardag. De sa att de 

hade fått en ny attityd till att ta hjälp ifrån personer omkring dem, samt en ny attityd till stödet 

de kan få av sjukvården. En deltagare hade informerat sin arbetsplats genom att skriva ett brev 

om sina besvär efter kursen.  

 

”Jag har släppt mer på mina uppgifter och informerat alla på arbetsplatsen o så 

via ett brev att jag dem besvären… så att de inte ska pratas en massa om varför 
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jag är borta från arbetsplatsen å sådant då jag är sjukskriven... så jag känner 

att dem visar mig mer hänsyn nu... å det är bra. De hade jag nog inte vågat göra 

innan...”  

 

Deltagarna berättade även om hur de lärt sig att kommunicera sin fatigue till andra personer. 

De vågade säga ifrån och säga till att de behövde ta pauser när de var hos vänner, även om 

somliga fortfarande upplevde fortsatta svårigheter att förmedla om hur deras fatigue 

påverkade dem. Andra lyfte särskilt fram att de nu lärt sig hantera alla de personer som kom 

med goda råd om hur MS-fatigue skulle hanteras. 

6. Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visade att deltagarna lärt sig använda strategier och hjälpmedel för 

att spara energi. Deltagarna upplevde även att de utförde mer aktiviteter efter FM-kursen trots 

att de vilade mer än tidigare. Deltagarna hade även fått en förståelse för sina behov och 

försöker förmedla dessa till andra. Somliga/Vissa? deltagare ansåg att kursmaterialet var bra 

som det är utformat, medan andra deltagare upplevde att flertalet delar kan utvecklas. 

Kursledarens expertis hade stor betydelse för deras möjligheter att ta till sig ny kunskap och 

påbörja en förändringsprocess i sin vardag, Deltagarna saknar även en planerad uppföljning 

efter kursen med kursledaren.  

 

Denna studies resultat påvisar främst att FM-kursen bidragit till att deltagarna förändrat sitt 

aktivitetsutförande vilket lett till att MS-tröttheten har en mindre påverkan på deras 

välmående. Det framkom även att deltagarna funnit redskap för att hantera sin fatigue vilket 

lett till att energin de innehar räcker efter kursen över hela dagen. Detta fynd kan relateras till 

en ökad livskvalité genom att deltagarna har mer energi även till de aktiviteter de anser 

lustfyllda. FM-kursen har i en annan studie setts ge en ökad livskvalité och tilltro på sin egna 

förmåga (Van Heest, Mogush & Mathiowtz, 2017). I en litteraturöversikt jämfördes 10 RCT-

studier om effekten av self-management interventioner för personer med MS fann man att 

framförallt livskvalitén förbättrades för personer med MS efter deltagit i ett management 

program (Kidd, Carey, Mold, Westwood, Miklauchich, Konstantara, Sterr & Cooke, 2017). 

Deltagarna beskriver även hur de återupptagit aktiviteter de tidigare avstått på grund av sin 

trötthet, främst aktiviteter inom kategorierna fritid och socialt umgänge. Detta fynd i resultatet 

är en ny kunskap då deltagares upplevelser av FM-kursen inte tidigare är studerad. Tidigare 
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studier har främst varit kvantitativa och utvärderat effekterna av kursen (Mathiowetz, et. al, 

2001; Finlayson, 2005; Ghahari, et. al, 2009; Ghahari, et. al, 2010).  Det är även studerat hur 

MS-fatigue reduceras efter deltagande i FM-kursen och sedan bibehållits över tid (Vanage, 

Gilbertson & Mathiowetz, 2003), vilket kan relateras till denna studies resultat utifrån 

deltagarnas beskrivning över hur de innehar energi som räcker över hela dagen efter deltagit i 

FM-kursen.  

 

I resultatet i denna studie berättade deltagarna att de börjat utföra fysiska aktiviteter efter att 

de deltagit i FM-kursen. Under kursen identifierades en obalans mellan arbete och fritid och 

detta ledde till att deltagarna reducerade sin arbetstid vilket i sin tur givit dem energi till att 

utföra fler aktiviteter. Deltagarna har infört vila dagligen efter att kursen gav dem ett nytt 

synsätt där vila är en lika självklar aktivitet att utföra som produktiva aktiviteter. Det 

deltagarna tycks beskriva är att de funnit en aktivitetsbalans; vilket är en individuell 

upplevelse av en lyckad integration utav livets aktiviteter och olika krav (Backman, 2004).  

Personer med MS upplever att deras aktivitetsreportar förändras över tid, där fatiguen har en 

kraftig inverkan och central roll (Cahill, Connollt & Stapleton, 2010). Ofta saknas 

aktivitetsbalans, där främst fritids- och lustfyllda aktiviteter skalats bort till följd av fatiguens 

påverkan, samtidigt som aktiviteterna ofta utgör några av de mest betydelsefulla aktiviteterna 

för personerna (Matuska & Erickson, 2011). I den innevarande studien beskriver deltagarna 

hur värdefullt det var att kunna återgå till sina fritidsintressen efter kursdeltagandet. De hade 

funnit energi för utförandet och även modifierat sitt aktivitetsutförande utifrån deras 

utförandekapacitet. FM-kursen kan alltså motverka MS-sjukdomens ofta negativa påverkan 

på personers sociala och lustfyllda aktiviteter (Hakim, Bakheit, Bryant, Roberts, McIntosh-

Michaelis, Spackman, Martin & McLellan, 2000). Deltagarna beskrev att de reducerade 

mängden aktiviteter, eller dess tid utförandet tog samtidigt som de fått ett annat synsätt på sitt 

utförande. Sammantaget har det gjort att de fått en bättre aktivitetsbalans. Deltagarna 

beskriver också att de upplever att de utför mer aktiviteter, trots de infört mer vila. Detta fynd 

stärker ytterligare teorin om att deltagarna skapat sig en aktivitetsbalans.  

 

Trots det är väl studerat att det nästan alltid förekommer en aktivitetsobalans hos personer 

med MS finns det inga studier som undersökt aktivitetsbalans i samband med FM-kursen. Det 

kan bero på att det tidigare inte funnits något sätt att mäta aktivitetsbalans. Nu finns 

instrumentet Occupational Balance Questionare(OBQ) som riktar sig mot aktivitetsbalans 

utifrån självskattningsskalor och som visat sig valid och reliabel (Wagman & Håkanson, 
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2014). Det saknas dock specifika studier av instrumentets psykometriska egenskaper för just 

personer med MS. En självskattning om aktivitetsbalans skulle kunna användas i form av 

före/efter skattningar vid deltagande i FM-kursen för att utmynna om en förändring inom 

området skett. OBQ är baserad utifrån Valmo modellen, vilket bygger på teorin om att 

aktiviteter är byggda på personens engagemang och har ett unikt värde för personerna 

(Eklund, Orban, Argentzell, Bejerholm, Tjörnstrand, Erlandsson & Håkansson, 2017). 

Aktivitetsbalans bygger även på hur tillfredsställd man är utifrån sitt dagliga utförande 

(Eklund, et. al, 2017), vilket till stor del FM-kursen bygger på att stödja dessa personer att 

finna, vilket återfinns i resultatet för denna studie.   

 

Att sluta kämpa emot, ta emot stöd och att börja använda hjälpmedel var en aspekt vilket 

framkom i resultatet som ansågs vara en av de största förändringarna efter FM-kursen. 

Deltagarna hade börjat använda hjälpmedel efter kursen och såg det som ett viktigt stöd i att 

vara energibesparande. Denna aspekt går även att finna i en annan studie där FM-kursen ledde 

till att deltagarna införde vila, strategier och hjälpmedelsanvändning vilket ledde till en 

energibesparing (Preissner, Arbesman & Lieberman, 2016). Att inse sina begränsningar för att 

därmed återfå kontrollen över sina liv visade sig vara en av viktig faktor för att kunna bli 

motiverad till förändring (Knaster, Yorkston, Johnson, McMullen & Ehde, 2011). Vikten av 

att acceptera ett hjälpmedel är en annan viktig aspekt för att personer med MS ska börja 

använda hjälpmedel (Squires, Williams & Morrison, 2016). Tidigare studier har visat att olika 

personligheter formar personers inställning till hjälpmedel (Larsson Lund & Nygård, 2003) 

samtidigt som hjälpmedelsanvändning ofta är relaterat till stigma och funktionsbortfall 

(Squires, et. al, 2016). Flertalet av deltagarna i innevarande studie var inledningsvis 

tveksamma till att använda hjälpmedel, vilket Larsson Lund et. al (2003) beskriver som 

ambivalenta eller motvilliga användare. Under kursens gång fick deltagarna ett annat 

perspektiv för hur hjälpmedel kan användas vilket möjliggjorde en acceptans till att använda 

hjälpmedel. Att kursledaren förmedlade hjälpmedel som ett verktyg för energibesparingar 

stöttade deltagarnas inställning till hjälpmedel, även för de personer som tidigare varit 

motvilliga. 

 

Deltagarna ansåg att kursledarens erfarenhet av att arbeta med MS-patienter innehade stor 

betydelse för dem. Även de arbetsterapeutiska expertkunnande inom aktivitet som 

genomsyrade upplägget under FM-kursen var av stort värde för deltagarna. Arbetsterapeuter 

har flertalet roller i sitt yrkesutövande vilket inkluderar att vara patientens coach, 
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problemlösare samt utvärderare (Söderback, 2015). Deltagarna beskriver även i resultatet hur 

de upplevde genom att kursledaren gav exempel på åtgärder andra tidigare personer med MS 

fått och lett till förbättring stöttade deltagarna i sitt arbete för förändring. Arbetsterapeutisk 

kunskap har stor betydelse för personer med MS, att delge erfarenheter och ge stöd är något 

som efterfrågas (Preston, Haslan & Lamont, 2012). Kunskapen hur aktiviteter påverkas 

utifrån flertalet diagnoser och sjukdomstillstånd betyder att arbetsterapeuter har en ledande 

roll inom management program (Arbesman, Lieberman & Metzler, 2014; Preisner, et. al, 

2016, Preston, et. al, 2012).  

 

FM-kursen ges dessutom i en gruppkonsultation vilket deltagarna uppskattade. Gruppen ledde 

till att deltagarna fick träffa andra personer med samma problematik som de själva hade. 

Genom att skapa arbetsterapeutiska grupper leder detta till miljöer där olika sammanhang 

inom aktivitetsutförande tränas i utförandet (Eklund, Gustafsson & Læstadius, 2010). Genom 

att identifiera sin problematik hos andra, finna strategier tillsammans och även få delge 

lösningar de själva skapat var av yttersta vikt i deltagarnas förändringsarbete De flesta av 

deltagarna återkom till de olika momenten i kursen innehåll och vilket av dem de främst 

relaterat till. Flertalet deltagare hade uppskattat alla moment som kursen innehöll men satte 

olika värde på dem. Styrkan utifrån detta resultat är att Fatigue Management innehåller har 

flertal olika lärostilar. Det finns fyra lärostilsmodeller: Det visuella, auditiva, taktila samt 

kinestetiska (Honey & Mumford, 2006). Det som framkom främst uppskattas var den 

kinestetiska läroformen, vilket oftast hänvisas till pedagogik formen Learning-by-doing. Ett 

av de mest frekvent använda arbetsterapeutiska verktyg i patientarbete utförs i relation till 

Learning-by-doing (Law, 2010). Detta överensstämmer med resultatet där de praktiska 

övningarna uppfattades konkreta och stimulerande av deltagarna. Att träna på att utföra 

aktiviteter i de praktiska momenten under handledning var uppskattat, det upplevdes enkelt 

och konkret. De ledde till att förändra deltagarnas aktivitetsutförande och stimulerade deras 

lärande. Arbetsterapeuters kunskap upplevs kunna hjälpa personer med MS i utifrån de 

aktiviteter som de utför i sin vardag, som exempelvis att kunna hänga tvätt (Preston, et. al, 

2012). Detta sågs i att de aktivitetsbaserade- och informationens-delarna i kursen om att 

utföra aktivitet på andra sätt är en av de mest framträdande positiva delarna i resultatet. Att 

deltagarna även fick fortsätta sin träning i hemmet och på arbetet med förändra aktiviteter var 

även en positiv reflektion i innehållet där de flesta hänvisade till de praktiska momenten.  
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Det framkom negativa aspekter i resultatet av deltagarna angående layouten på handoutens i 

kursmaterialet. De uppfattades opedagogiska samt svåra att tolka. Deltagarna uttryckte starkt 

att de kände sig ointelligenta vid försöken till att förstå vad som förväntades av dem. Samtliga 

deltagare har innan kursstart bedömts inneha en normal kognitiv förmåga, trots detta måste 

hänsyn tas till att det finns en kognitiv påverkan utav fatigue. Denna påverkan leder till att 

personer med MS kan ha svårt för att åta sig vissa uppgifter, framförallt när de blir många 

delar att hålla reda på (Chiaravalloti & DeLuca, 2008). Handouten bör utformas annorlunda, 

förenklad och anpassad utifrån målgruppen i kursen. Även om det fanns deltagare vilka 

uppskattade handouten bör dessa vara designade för att möjliggöra ett lärande, ej vara 

energikrävande och ta bort deltagarnas drivkraft i arbetet med hanteringen av fatigue. FM-

kursen har testats i grupper med högre EDSS grad än 5 och uppåt. För denna grupp 

exkluderades skrivuppgifterna i hemläxorna med hänsyn till de fysiska nedsättningarna och 

istället uppmanades deltagarna att fundera över hemuppgifterna för att sedan diskutera dem i 

grupp (Vanage, et. al, 2003). Många personer med MS har visat sig ha exekutiva 

funktionsnedsättningar, vilket kan leda till svårigheter att bibehålla och sortera information 

(Preston, Hammersley & Gallagher. 2013). Ingen studie har dock testat kursmaterialet med 

enbart personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Med utgångspunkt från resultatet i den 

innevarande studien finns dock behov av att utveckla manualen så att materialet kan fungera 

bra för deltagare med både fysiska och kognitiva nedsättningar.   

 

Det är vanligt att med en stadigvarande sjukdom som MS inte känna sig inneha tillräckligt 

med kunskap eller förståelse för sitt hälsotillstånd eller hur det kan te sig (Martz, 2017). Att få 

en förståelse är ett viktigt resultat för deltagarnas självkänsla och hantering av sjukdomen. 

Fatigue har även en stark påverkan på personers psykosociala mående (Martz, 2017) vilket i 

resultatet går relatera till känslan av kunskap innehavet i sig ledde till ett lugn. Resultatet 

tyder på utvecklingen av egenmakt/empowerment, deltagarna har återtagit makten över sin 

egen situation och hälsa (Adams, 2008). Hanteringen av sjukdom och dess konsekvenser är 

viktig för personer med långvariga sjukdomar.  

6.2 Metoddiskussion 

Metoden till studien var vald till kvalitativ form utifrån syftet vilket ämnade undersöka 

deltagarnas upplevelser av kursen samt dess betydelse. Till följd av detta ansågs kvalitativ 

intervjumetodik vara den mest lämpade metoden. Studiens inriktning med semistrukturerade 

intervjuer utfördes för att fånga deltagarnas upplevelser i en avslappnad miljö, detta genom att 
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erbjuda deltagarna val av lokal och ett försök till att förmedla ett personligt uppträdande från 

intervjuaren i enhet med Patel och Davidson (2003). Detta utifrån aspekten att deltagarna 

redan hade en etablerad relation till författaren då denne även varit deras kursledare. Enligt 

Polit och Beck (2012) utgår semistrukturerade intervjuer utifrån att författaren har vetskap om 

det som efterfrågas men kan inte förutsäga svaren. En semistrukturerad intervju skall därav 

utgå från frågeområden vilket får fram personens syn på det tillfrågade ämnet (Patel, et. al, 

2003). Sett till andra metoder för att fånga upplevelsen och betydelsen är metoden fokusgrupp 

ett utav alternativen (Obert & Forsell, 2000) men då deltagarna i studien hade genomgått en 

gruppintervention, ansågs det vara betydelsefullt att fånga den individuella upplevelsen. Det 

finns en risk att deltagarna inte vågat uttrycka sig fritt i gruppformat (Bryman, 2012).  

 

Det medför även en risk att samme person vilket varit kursledare för deltagarna utfört 

intervjuerna, å andra sidan kan detta även utgöra en fördel då intervjuaren haft en etablerad 

relation med deltagarna. På så vis finns det en grund för ett personligt uppträdande (Patel, et. 

al, 2003). Genom att författaren även var kursledare utgjorde det grunden för de som 

efterfrågades i syftet, men deltagarna hade svaren. Vilket är nämnt tidigare till en av 

grunderna till semistrukturerade intervjuer (Polit, et. al, 2012). Sett till att deltagarna själva 

utfört ett aktivt val i sitt godkännande för intervju genom att sända in sitt medgivande för 

kontakt via post anses denna risk minimal. Det har även i intervjuerna framkommit flertal 

aspekter utifrån hur deltagarna upplevde kursledaren samt dennes roll vilket ger grund för 

resonemanget att risken för att deltagarna ej vågat uttrycka sig fritt får anses som liten. 

Deltagarna har kunnat öppna upp sig fritt under intervjuerna och även delgivit delar de ansåg 

mindre gynnsamma. I detta ingick bland annat relationer till övriga deltagare de i vissa fall 

upplevt problematiska. Trovärdigheten i studier med kvalitativa sammanhang fokuserar på 

förtroendet för data och analysprocessen (Polit & Hungler, 1999). Deltagarna i studien är 

valda utifrån att de innehar samma erfarenhet vilket varit fokus för studien, att fånga 

aspekterna utifrån deltagarnas upplevelse av att ha deltagit i FM-kursen.  

 

Denna studie har ett ändamålsenligt urval utifrån aspekten att syftet var att studera 

upplevelsen hos personer som deltagit i FM-kursen. Enligt Graneheim och Lundman (2003) 

skall det redan vid beslut om fokus för studien, urvalet av sammanhang, deltagare och 

tillvägagångssätt för insamling av data intas aspekter för studiens trovärdighet. En styrka med 

denna studie är att deltagarna är utvalda utifrån två olika grupper som båda gått igenom FM-
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kursen, vilket skapar en mer heterogen grupp än om endast gruppdeltagare från en grupp 

ingått i studien.  

 

En annan aspekt att se till är risken för att gruppen av personer som intervjuades varit för 

homogen. De personer vilka ställt upp på en intervju kan ha ansett kursen vara en positiv 

upplevelse och önskat delge detta. Hade man istället inkluderat personer som ej slutfört 

före/efter mätningar i samband med kursen alternativt de personer som valt avbryta kursen 

hade detta kunnat leda till andra resultat i studien. De hade då troligtvis behövts andra 

metoder för att undersöka valet till avhopp från kursen. Metoden hade då lämpligast varit i 

form av insamlande av data genom enkäter med frågor utifrån det riktade innehållet (Trost & 

Hultåker, 2016). Resultatet hade då kunnat redovisa andra svar, detta utifrån möjligheten till 

total anonymitet i form av enkätundersökningar (Trost, et. al, 2016). Men då hade det ej 

troligtvis fångat den textmassa som denna studie består av. Enkäter har även till större del 

slutna svar vilket leder till att upplevelsen av kursen skulle vara svårfångad. Den kvalitativa 

datas trovärdighet är också en fråga om hur man bedömer likheter och skillnader mellan 

kategorier (Granheim, et. al, 2003). Ett sätt att söka överenskommelse för detta är att gå till 

medforskare (Granheim, et. al, 2003) vilket denna studie har utfört genom validering med 

handledaren i analysarbetet. Dock finns det även en risk med validering bland medforskare, 

men då syftet är att komma överens om hur uppgifterna är märkta och sorterade anses detta 

som en god metod att ta till (Graneheim, et. al, 2003). Ett annat sätt som skulle kunna utförts 

för att konfirmera resultatet är att bett deltagarna läst igenom delarna och se om de höll med 

(Malterud, 2014). Detta hade kunnat öka tyngden för resultatet men risken finns även att 

deltagarna ej hade mäktat med att konfirmera sina beslut sett till målgruppen för studien. Det 

hade inneburit stora textmassor att läsa igenom vilket troligtvis hade lett till färre deltagare i 

studien. 

 

Sett till valet av analys ansågs den riktade innehållsanalysen som rätt metod för 

undersökningen. Trots analysen var riktad skapades det nya subkategorier under varje 

kategori vilket skapade en bred bild av innehållet som sedan mynnade ut i resultatet. Det finns 

dock alltid en risk för partiskhet i och med att man använder en riktad innehållsanalys (Hsieh, 

et. al, 2005). Denna risk upplevs som minimal då även negativa aspekter som framkommit i 

analysen har redovisats. Riktad innehållsanalys har dock även sitt syfte i att utgå från teorin 

(Hsieh, et. al, 2005) likaså som denna analys har utförts.  
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Det finns däremot enligt Bergström & Boréus (2012) alltid en risk vid textanalyser oavsett 

analysinriktning att ens förförståelse kan påverka tolkningen. Författaren har i arbetet med 

analysen haft detta som en medvetenhet och arbetat för att förbise sin förförståelse för ämnet. 

Förförståelse är en forskares subjektiva forskningsperspektiv, det är en förutsättning för att få 

syn på och utveckla ny kunskap och förståelse, men kan även leda till ett hinder för att se nya. 

Det är av yttersta vikt att som forskare reflektera över den egna subjektiviteten (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), 2014). Som stöd för att inneha en 

subjektivitet i analysen har handledaren stöttat i analysbearbetningen för att bibehålla en 

neutral position mot ämnet. Författaren har även arbetat med analyseringen i flertalet delar för 

att formulera teman utifrån textens helhet för att säkerhetsställa att innehållet reflekterar 

sammanfattandet av deltagarnas upplevelser, i enhet med SBU (2014) metodik för att 

bibehålla en partiskhet mot materialet. Samtliga intervjuer var dessutom avkodade i arbetet 

vilket lett till att texterna ej kunnat härledas till någon deltagare under analysarbetet för att 

bibehålla en neutral position till studiematerialet.  

 

6.3 Konklusion  

Det främsta resultatet vilket framkommit i arbetet är förändringen av personernas vardag efter 

deltagande i Fatigue Management då denna aspekt ej tidigare är studerad. Deltagarna upplever 

sig främst fått en balans samt återgått till lustfyllda aktiviteter. Detta är en aspekt som är 

viktigt att studera vidare på, för att se om aktivitetsbalans är en effekt som kan återfinnas för 

majoriteten av deltagare som deltar i en Fatigue Management kurs och om den består över tid. 

Det är även en kunskapslucka att se om det skapar en aktivitetsbalans eller ej efter deltagande 

i Fatigue Management. 
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Bilagor 
Bilaga 1 EDSS  

 

EDSS Översättning hämtad från Metodbok MS 2017-12-01 {Elektronisk resurs} på: 

http://www.mssallskapet.se/8funktionsskalor.pdf 

 

EDSS-steg 0–4,5 avser patienter som förflyttar sig fritt och uppegående; den exakta nivån 

avgörs av poängen i FunktionsSystemen, FS. EDSS-steg från 5,0 och uppåt definieras av 

förmågan att förflytta sig; i dessa steg anges också de FS-poäng som i regel föreligger på 

denna nivå.  

 

0 Normalt nervstatus (grad 0 i samtliga FS).  

1,0 Ingen funktionsinskränkning, minimala fynd i ett FS* (dvs grad 1). 1,5 Ingen 

funktionsinskränkning, minimala fynd i mer än ett FS* (dvs grad 1 i två eller flera FS).  

2,0 Minimal funktionsinskränkning i ett FS (grad 2 i ett FS, övriga 0 el 1).  

2,5 Minimal funktionsinskränkning i två FS (grad 2 i två FS, övriga 0 el 1).  

3,0 Måttlig funktionsinskränkning i ett FS (grad 3 i ett FS, övriga 0 el 1); eller mild 

funktionsinskränkning i tre-fyra FS (grad 2 i tre-fyra FS, övriga 0 el 1), men patienten 

förflyttar sig utan inskränkning.  

3,5 Förflyttar sig fritt men måttlig funktionsinskränkning i ett FS (grad 3 i ett FS) och en-två 

FS grad 2; eller två FS grad 3; eller fem FS grad 2 (övriga 0 el 1).  

4,0 Förflyttar sig fritt utan hjälpmedel, oberoende, uppe och verksam omkring 12 timmar per 

dag trots relativt svår funktionsinskränkning bestående av en FS grad  

4 (övriga 0 el 1), eller kombinationer av lägre grader som överstiger gränserna för föregående 

steg; kan gå 500 m utan hjälpmedel eller vila.  

4,5 Förflyttar sig fritt utan hjälpmedel, uppe och verksam merparten av dagen, kan i övrigt 

kräva minimal assistans; karakteriserad av relativt svår funktionsinskränkning, vanligen 

bestående av en FS grad 4 (övriga 0 el 1) eller kombinationer av lägre grader som överstiger 

gränserna för föregående steg (patienter med synfunktion grad 5–6, som förflyttar sig fritt, 

ingår i denna grupp); kan gå 300 m utan hjälpmedel eller vila.  

5,0 Kan gå 200 m utan hjälpmedel eller vila; funktionsinskränkning svår nog att försvåra en 

hel dags aktivitet (t ex att arbeta en hel dag utan särskilda anpassningar). (Vanliga FS 

motsvarigheter är en ensam grad 5, övriga 0 el 1; eller kombinationer av lägre grader som 

vanligen överstiger kriterierna för steg 4–4,5.)  

5,5 Kan gå 100 m utan hjälpmedel eller vila; funktionsinskränkning svår nog att utesluta en 

hel dags aktivitet (t ex att arbeta en hel dag utan särskilda anpassningar). (Vanliga FS 

motsvarigheter är en ensam grad 5, övriga 0 el 1; eller kombinationer av lägre grader som 

överstiger kriterierna för tidigare steg.)  

6,0 Gånghjälpmedel (käpp, kryckkäpp) - bilateralt av och till eller unilateralt kontinuerligt - 

erfordras för gång c: a 100 m med eller utan vila. (Vanlig FS-motsvarighet är kombinationer 

med mera än två FS i grad ≥3.)  

6,5 Bilateralt gånghjälpmedel (käppar, kryckor, rollator) erfordras för gång c: a 20 m utan 

vila. (Vanlig FS-motsvarighet är kombinationer med mera än två FS i grad ≥3.)  
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7,0 Oförmögen att gå 5 m även med hjälp, väsentligen bunden till rullstol; kör denna själv och 

flyttar sig självständigt från stolen; uppe och verksam i rullstolen omkring 12 timmar per dag. 

(Vanlig FS-motsvarighet är kombinationer med mera än en FS i grad ≥4; mycket sällsynt 

pyramidbanefunktion grad 5 enbart.)  

7.5 Oförmögen att gå mera än ett par steg; rullstolsbunden; kan behöva hjälp att flytta sig från 

stolen; kör stolen själv men orkar inte vara uppe i standardrullstol en hel dag. Kan behöva 

elrullstol. (Vanlig FS-motsvarighet är kombinationer med mera än en FS i grad ≥4.)  

8,0 Väsentligen bunden till stol; körs i rullstol av annan, men är ur sängen större delen av 

dagen; flera funktioner för personlig ADL ("self-care functions") bibehållna; i stora drag 

användbara funktioner i armarna. (Vanlig FS-motsvarighet är kombinationer, i regel flera FS i 

grad ≥4.)  

8,5 Väsentligen bunden till säng större delen av dagen; vissa armfunktioner bibehållna; några 

funktioner för personlig ADL ("self-care functions") bibehållna. (Vanlig FSmotsvarighet är 

kombinationer, i regel flera FS i grad ≥4.)  

9,0 Totalt hjälpbehov; kan kommunicera och äta. (Vanlig FS-motsvarighet är kombinationer, 

de flesta FS i grad ≥4.)  

9,5 Totalt hjälpbehov; oförmögen att kommunicera och äta/svälja. (Vanlig FS-motsvarighet är 

kombinationer, i regel alla FS i grad ≥ 4.)  

10,0 Död som följd av MS 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 

FORSKNINGSPERSONINFORMATION 

Fatigue Management kurs för personer med MS – 

Deltagares upplevelser av kursen (Delstudie 1) 

 
Upp till 80% av personer som har MS upplever att de har en trötthet (kallas också fatigue) 

utöver det vanliga. MS-tröttheten kan påverka vardagslivet negativt så att man inte längre kan 

göra det man önskar. Det är inte heller en synlig funktionsnedsättning vilket kan göra det svårt 

för andra personer att förstå problemen.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur personer med MS-relaterad trötthet upplever Fatigue 

Management kursen och om de upplever att kursen kan hjälpa dem att hantera sin MS-trötthet 

så att de kan förbättra sin aktivitetsförmåga.  

Förfrågan om deltagande 
Vi vänder oss till personer som har MS-relaterade trötthet som påverkar deras 

aktivitetsutförande. Personerna ska bo i Stockholmsområdet som tillhör Karolinska 

Neurologen och redan ha deltagit i en Fatigue Management kurs. 

 

Hur går projektet till? 
Personer som vill delta i kursen får komma till Karolinska Neurologen, eller till en annan vald 

plats där en intervju kan genomföras. Frågorna i intervjun kommer att handla om hur man 

upplevt kursens innehåll och upplägg. Dessutom ställs frågor om hur man upplevt att kursen 

bidragit till en förbättrad aktivitetsförmåga och om man tycker att man lättare kan hantera sin 

MS-trötthet i vardagen. Intervjun tar ca 30–60 minuter.  

Finns det några fördelar? 

 
Att delta i intervjuerna medför inga fördelar eller nackdelar för pågående eller framtida 

vårdkontakter. Däremot bidrar dina erfarenheter till kunskapsutvecklingen gällande planering 

och upplägg av framtida kurser.  

Vilka är riskerna? 
Att berätta om sina upplevelser under en intervju kan ibland vara svårt då den kan upplevas 

som personlig och utelämnande. Detta projekt avser dock främst att belysa upplevelser i 

samband med Fatigue Management kursen och dess betydelse för deltagarnas möjligheter att 

hantera sin MS-trötthet. Frågorna som intervjuaren kommer att utgå från har noga övervägts. 

Deltagarna kan också välja vad och hur mycket de vill berätta under intervjun.  

När resultatet från intervjuerna sammanställs kommer inte enskilda deltagare att kunna 

urskiljas. I övrigt bedömer vi inte att det finns risker förknippade med att delta i projektet. 

Många upplever istället att det är positivt att få dela med sig av sina erfarenheter.  

Hantering av data och sekretess 
För de som tackar ja till att delta hämtas uppgifter om födelseår, kön, typ av MS, 

funktionsnedsättning pga. MS, tidpunkten för MS-diagnosen, senaste skov, aktivitetsproblem, 

hjälpmedel och bostad. Flera av uppgifterna kommer att hämtas från deltagarnas journaler. 

Alla uppgifter som samlas in kommer att avidentifieras, i enlighet med personuppgiftslagen 

(1998:204). Arbetsterapeut på Karolinska Sjukhuset är ansvarig för personuppgifterna. De 

avidentifierade uppgifterna kommer att lagras på en USB-sticka inlåst i journaldokumentskåp. 

En kodnyckel med deltagarnas personuppgifter förvaras separat och inlåst i ett annat 
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journaldokumentskåp otillgängligt för obehöriga personer som inte är involverade i studien. 

Uppgifterna kommer att skyddas av sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) och 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). 

Publicering av statistik och forskningsresultat kommer att ske i avidentifierat skick. 

Godkännande av Regionala Etikprövningsnämnden 
När projektet har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm kommer 

följande text att anges: Projektet är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 

(diarienummer DNR 2017/879–31).  

Ersättning 
Deltagande i projektet medför inga kostnader och ingen ersättning ges till deltagarna. Om 

sjukresa önskas av deltagare som är beviljade färdtjänst kan detta beställas. 

Frivillighet 
Allt deltagande i detta forskningsprojekt är frivilligt och deltagarna har rätt att avbryta när 

som helst om de inte önskar eller har möjlighet att fullfölja. Om man väljer att avbryta 

deltagandet kommer det inte att påverka nuvarande eller framtida möjligheter till vård eller 

rehabilitering. 

Anmälan och deltagande 
Personer som kan vara lämpliga för projektet får skriftlig information. Vill man ha mer, 

muntlig information kan man höra av sig till någon av de ansvariga för projektet nedan. De 

personer som vill delta i projektet anmäler sig genom att skriva under blanketten för ”skriftligt 

medgivande” och sända det åter till Anna Gillisdotter. Anna Gillisdotter tar sedan kontakt för 

att boka tid för intervju. Med vänliga hälsningar 

Ansvarig för genomförandet: 

 

Anna Gillisdotter 

Leg. Arbetsterapeut 

Karolinska Universitetssjukhuset 

Solna 171 76 Stockholm 

08 – 517 749 57 

Anna.Gillisdotter@sll.se 

 

 

Malin Regardt 

Leg. Arbetsterapeut, Dr med vet 

FoU ansvarig 

Karolinska Universitetssjukhuset 

Solna 171 76 Stockholm 

malin.regardt@sll.se 

 

 

Eva Månsson Lexell  

Leg. Arbetsterapeut, Dr med vet 

Biträdande universitetslektor 

Institutionen för hälsovetenskaper 

Lund Universitet 

Box 157, Baravägen 3 

221 00 Lund 

070-72738 22 44 

eva.mansson_lexell@med.lu.se 
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Till dig som deltagit i Fatigue Management kurs,   Stockholm  xxx 
 
 
Vi planerar att genomföra en forskningsstudie där vi vill intervjua personer som har 
MS-relaterad trötthet att delta. Vi vill intervjua personer som deltagit i en s.k. Fatigue 
Management kurs för att få veta hur de upplevt kursen och vilken betydelse kursen 
haft för dem.  
I kuvertet finner du mer information om projektet. Om du efter att ha läst 
informationen vill delta skriver du under blanketten ”Skriftligt medgivande” och 
returnerar den i det medföljande svarskuvertet inom en vecka. Jag kommer sedan 
att ringa upp dig så att vi kan boka tid för intervjun. Om du efter att ha läst information 
inte vill delta behöver du inte gör något mer.  
Deltagandet är helt frivilligt och kommer inte att påverka dina nuvarande eller 
framtida möjligheter till vård eller rehabilitering. 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Anna Gillisdotter 
Leg. Arbetsterapeut 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm 
08 – 517 749 57 
Anna.gillisdotter@sll.se  
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INFORMERAT SAMTYCKE 

(delstudie 1) 
 

Jag har fått skriftlig sammanfattning om forskningsprojektet ” Deltagares upplevelser 
av Fatigue Management kurs” och jag är nöjd med den beskrivning jag har fått. Om 
jag har ytterligare frågor vet jag att jag kan få muntlig information genom att kontakta 
de personer som leder projektet.  
 
Jag har förstått hur min medverkan i projektet kommer att gå till. Jag bekräftar att mitt 
deltagande är frivilligt. Jag vet att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan 
att ange något skäl och att det inte kommer att påverka mina möjligheter till vård eller 
rehabilitering, nu eller i framtiden. 
 
Jag är medveten om att resultaten av projektet kommer att publiceras, men att inga 
data kommer att kunna härledas till min person samt att allt material kommer att 
bearbetas och förvaras på ett betryggande sätt, allt enligt gällande lagstiftning, 
otillgängligt för obehöriga.  
Jag samtycker härmed till att delta i detta projekt och godkänner att journaluppgifter 
som berör mig får användas före, under och efter projektet. En kopia av detta 
dokument, signerad av Anna Gillisdotter lämnas till mig vid första intervjutillfället.   
 
 
Underskrift: ………………………………………………..Datum: …………… 
                                               
                               
Deltagare (namn textas):  
………………………………………………………………………………………. 

Anna Gillisdotter 
Leg. Arbetsterapeut 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Solna 171 76 Stockholm 
08 – 517 749 57 
Anna.Gillisdotter@sll.se 

Underskrift:  
 
……………………………………. 
 
Datum: ………………………………… 
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Bilaga 4 

 

Intervjuguide  

 

Upplevelser av FM-kursen; upplägg, innehåll och betydelse 

Innan du påbörjade kursen – vilka förväntningar hade du på kursen? 

Hur tyckte du att det var att delta i kursen? 

Upplever du att kursen har hjälpt dig att hantera din vardag? På vilket sätt, berätta. 

Har du förändrat något själv i vardagen eller är det något annat som bidragit?  

Var det någon aktivitet som du hoppades kunna utföra eller delta i efter att du gått kursen? 

Kan du berätta. 

Hur upplevde du gruppformatet i kursen? Hade gruppformatet någon betydelse?  

På vilket sätt tycker du att innehållet i kursen har hjälpt dig att hantera din trötthet?   

föreläsningarna, diskussionerna, praktiska momenten, strategierna, kursmaterialet, 

hemuppgifterna… 

Finns det något som kunde gjorts annorlunda i kursen? Kan du berätta.  

Hur upplever du din vardag nu? Finns det andra områden som du behöver hjälp att hantera? 

Kan du berätta.  

 


