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Abstrakt 
Bakgrund: Multipel skleros är en kronisk sjukdom som med symtom som fatigue, smärta 

och funktionsnedsättningar har en negativ inverkan på de drabbades livskvalitet. 

Sjuksköterskor har ett ansvar att främja patienternas hälsa och välbefinnande och genom 

goda kunskaper om olika faktorer som främjar livskvaliteten kan sjuksköterskor ge 

individuellt anpassad omvårdnad som kan bidra till att öka livskvaliteten.  

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att ur ett patientperspektiv belysa olika 

faktorer som främjar livskvaliteten vid multipel skleros.  

Metod: Studien skrevs i form av en litteraturöversikt där 17 kvalitetsgranskade 

vetenskapliga artiklar av kvantitativ, kvalitativ eller mixad design analyserades. Analysen 

utmynnade i fyra kategorier av livskvalitetsfrämjande faktorer.  

Resultat: Faktorer som hade en positiv inverkan på livskvaliteten var framförallt fysisk 

aktivitet och fysioterapi, bevarande av energi, en god social funktion, positiva och kämpande 

attityder och hälsofrämjande åtgärder. Flera faktorer hade även en indirekt inverkan på 

livskvaliteten genom förbättringar av bland annat self-efficacy, fatigue och stress- och 

känslohantering.  

Diskussion: Varierande effekter sågs från de olika faktorerna, men majoriteten hade en 

starkt statistiskt signifikant positiv inverkan på livskvaliteten. Fysisk aktivitet, 

energisparande, socialt stöd och positiva attityder var de faktorer som hade störst inverkan 

på livskvaliteten. Stöd och handledning kan även ha varit bidragande orsaker till att 

livskvaliteten ökade i samband med interventioner som fysioterapi.  

Slutsats: En mängd faktorer påverkar livskvaliteten positivt vid MS och genom att föra 

vidare kunskapen om dessa faktorer kan hälsa främjas och lidande lindras. 

Nyckelord: Behandling; Coping-strategier; Livskvalitet; Multipel skleros; Patientupplevelser; 

Utbildning 
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Introduktion 
Multipel skleros är en sjukdom som drabbar ungefär 1000 personer varje år i Sverige. 

Sjukdomen har betydande inverkan på livet hos de som drabbats och det är av vikt att hjälpa 

dessa personer att upprätthålla livskvalitet trots sjukdomen. 

Bakgrund 

Multipel skleros 

Idag lever minst 17 500 personer i Sverige med den kroniska sjukdomen multipel skleros 

(MS) och ungefär 1000 personer insjuknar varje år. Sjukdomen kan drabba alla människor 

men det är ovanligt att personer under 15 år eller över 60 år insjuknar och kvinnor drabbas i 

dubbelt så stor utsträckning som män (Socialstyrelsen, 2016). MS är en neurologisk sjukdom 

precis som Parkinsons och epilepsi. Den är autoimmun, inflammatorisk och drabbar hela det 

centrala nervsystemet (CNS), alltså hjärnan och ryggmärgen. Inflammationen drabbar 

myelinet som fungerar som elektrisk isolation kring kroppens nervtrådar och orsakar genom 

det långsammare nervimpulser (Ericson & Ericson, 2012, s. 303–304; Socialstyrelsen, 2016).  

Orsaken till MS är okänd men för att insjukna krävs ärftlig disposition samt ännu icke 

identifierade faktorer som utlöser sjukdomen genom att påverka immunförsvaret. MS och 

dess symtom går ofta i skov med stundtals lugnare perioder, men de flesta utvecklar på 

grund av de försämrade nervimpulserna till slut bestående funktionsnedsättningar. Utifrån 

sjukdomsförloppet delas MS in i tre olika grupper. Cirka 85% av alla insjuknade drabbas av 

primär skovvis MS som har ett skovvis förlopp. Efter många år med skov kan en övergång 

ske till sekundär progressiv MS, vilket innebär ett kontinuerligt växande förlopp med 

successivt ökande symtom och funktionsnedsättningar. Övriga 15% drabbas av primär 

progressiv MS som redan från start innebär kontinuerligt ökande symtom och 

funktionsnedsättningar (Ericson & Ericson, 2012, s. 303–304; Socialstyrelsen, 2016).  

Diagnostisering av MS sker i tre steg: likvoranalys (analys av vätskan i CNS), blodprov och 

bilddiagnostik/magnetröntgen. Genom analys av likvor och blod kan en ökad halt av IgG-

antikroppar ses. Detta indikerar att CNS lokalt producerar antikroppar som samlas i 

inflammerade nerver, vilket tyder på diagnosen MS. Magnetröntgen av CNS kan visa 

plackbildning på nervtrådarna, vilket kan ge indikationer om prognosen av sjukdomen och 
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bidra till att rätt behandling hittas. Anamnesen är också viktig vid diagnostiseringen och det 

finns specifika kriterier som skall uppfyllas, exempelvis återkommande anfall och lesioner 

(sjuklig förändring i funktion). Korrekt tolkning av symtomen är grundande för rätt 

diagnostisering (Ericson & Ericson, 2012, s. 305; McDonald et al., 2001; Polman et al., 2011).  

Symtom på multipel skleros 

Några vanliga symtom vid MS är sjuklig förändring av synnerven (optikusneurit), nedsatt 

rörlighet och kroppskontroll, ataxi, spasticitet, försämrad balans, smärta, svaghet, fatigue, 

miktions- och tarmtömningsproblem, försämrat minne och humörsvängningar. Det ökat 

krävande beteendet och humörsvängningarna är symtom som de drabbade kan uppleva som 

stressande (Al-Sharman et al., 2018; Ericson & Ericson, 2012 s.304; Feinstein, Freeman & Lo, 

2015; Topcu, Buchanan, Aubeeluck & Garip, 2016). Fatigue är ett av de mest uttalade 

symtomen och innebär en återkommande mental eller fysisk trötthet som inte går att ”vila 

bort” och leder till en försämrad aktivitetsförmåga (Fisk, Pontefract, Ritvo, Archibald & 

Murray, 1994; Flensner, Ek, Landtblom & Söderhamn, 2008; Wood et al., 2013). Fatigue kan 

påverka energin och effektiviteten i vardagssysslor, många upplever det som ett av de värsta 

eller det värsta symtomet på MS och att andra symtom förvärras av fatigue (Al-Sharman et 

al., 2018; Fisk et al., 1994; Flensner et al., 2008; Watanabe, 2008, s. 6).  

MS drabbar inte bara individen fysiskt utan även mentalt. Personer med MS känner ofta 

rädsla inför att kroppen blir svagare och att det i framtiden kan resultera i att de blir 

rullstolsbundna och beroende av andra för att klara av vardagen. Att andra ser hur 

sjukdomen bryter ned den drabbade är vanligt och många personer med MS upplever att 

sjukdomen förvärras när de är ute bland andra människor, vilket kan bero på en 

kombination av de fysiska symtomen och hur de själva upplever sjukdomen (Muston, 2017). 

Omvårdnad vid multipel skleros 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och ska alltid ges med respekt oberoende 

religion, kön, sexuell läggning, tro eller ålder (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Hälso- 

och sjukvården ska genom hälso- och sjukvårdslagen motverka ohälsa genom förebyggande 

åtgärder och ha som mål att all befolkning ska uppnå god hälsa. Det innebär bland annat att 
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tillgodose personers behov av trygghet i vården och att samordna insatser för personer på ett 

praktiskt sätt (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 §). 

Vid behandling av MS är det främsta målet att hämma inflammatorisk aktivitet, vilket ofta 

sker genom sjukdomsmodifierande behandlingar med specifika läkemedel (Socialstyrelsen, 

2016). Medicinsk behandling mot akuta skov ges i form av glukokortikoider, vilket kan 

främja kortvarig, funktionell återhämtning (Ericson & Ericson, 2012, s. 305; Liu, Liu, Chen, 

Xiao & Zhuang, 2017). Mindre akuta skov dämpas med beta-interferoner som har 

immunreglerande och antivirala effekter, men kan ge besvärliga bieffekter. För att försöka 

minska frekvensen av skov, särskilt vid primär skovvis MS, används immunmodulerande 

läkemedel som glatiramer, gammaglobulin och natalizumab (Ericson & Ericson, 2012 s. 305–

306).  

Viktig är även symtomatisk behandling och rehabilitering genom åtgärder som lindrar 

effekten av olika symtom och funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2016). Vanliga 

omvårdnadsåtgärder vid MS är bland annat svalka då värme kan förvärra sjukdomen, 

funktionsträning och fysioterapi för att behandla svaghet och fatigue, energibesparing för att 

motverka fatigue, stretching för att motverka spasticitet, balansträning för att bevara god 

balans och förhindra fall samt gruppsamtal för ökat socialt stöd. Vården kan ges i hemmet, 

på sjukhus eller särskilda boenden (Barnes, 2007; Ericson & Ericson, 2012 s. 307–309). 

Sjuksköterskor kan ha svårigheter vid vård av MS patienter då denna patientgrupp främst 

har kontakt med andra typer av vårdgivare (läkare, arbets- och fysioterapeuter etc.). 

Sjuksköterskan är framförallt aktuell i vården vid exempelvis injektioner eller andra 

behandlingar och den begränsade kontakten uppges kunna orsaka svårigheter i att ge 

personcentrerad vård till patientgruppen (Methley, Chew-Graham, Cheraghi-Sohi & 

Campbell, 2016).  

Livskvalitet vid multipel skleros 

Livskvalitet innebär individers välbefinnande och tillfredsställelse med livet (Petersson & 

Strang, 2016, s. 23). Världshälsoorganisationen (WHOQOL Group, 1995) definierar 

livskvalitet som: ”Individuals’ perceptions of their position in life in the context of the 

culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, 
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standards and concerns” (s. 1405). I litteraturen benämns livskvalitet med olika begrepp så 

som subjektivt välbefinnande, hälsouppfattning, hälsorelaterad livskvalitet och 

personcentrerad livskvalitet (Murrell, 1999).    

Många personer med kroniska sjukdomar utvecklar positiva coping-strategier för att främja 

livskvaliteten och god livskvalitet uppnås när skillnaden mellan individens mål och faktiska 

verklighet är liten (Johnston-Taylor, Jones & Burns, 1998). Coping handlar om förmågan att 

hantera livet med de situationer och krav det medför och innefattar strategier för att hantera 

stress och känslor som en viss situation orsakat samt strategier för att ändra på situationen 

som orsakar stressen (Medin & Alexanderson, 2000, s. 85–86). En form av coping är self-

efficacy, vilket innebär en individs tilltro till sin egen förmåga och förväntningar på att 

behärska genomförandet av en specifik handling i en specifik situation. Personer med 

starkare tilltro till sin egen förmåga att klara av att påverka olika beteenden, exempelvis 

motionsvanor, når bättre resultat än de med låg tilltro (Fossum, 2013, s. 203–204). 

Effekterna av MS påverkar de drabbades livskvalitet genom bland annat smärta, fysiska 

funktionshinder, psykologiska symtom och motoriska störningar som muskeltrötthet 

(Ericson & Ericson, 2012, s. 304; Spain, Tubridy, Kilpatrick, Adams & Holmes, 2007). Överlag 

försämras livskvaliteten vid MS, framförallt genom negativa effekter på fysisk funktion, 

autonomi och vardagsliv (Wennberg & Isaksson, 2014). Inverkan på framförallt den fysiska 

livskvaliteten är stor och personer med MS upplever en sämre hälsorelaterad livskvalitet än 

friska personer och personer med andra kroniska sjukdomar som epilepsi och diabetes 

(Hermann et al., 1996; Isaksson, 2007; McCabe, Stokes & McDonald, 2009; Wu, Minden, 

Hoaglin, Hadden & Frankel, 2007). En studie av 2156 personer med MS visade att ökad 

sjukdomstid och funktionsnedsättning gav sämre fysisk livskvalitet. Den mentala 

livskvaliteten ökade däremot med tiden och personer som haft MS i mer än 15 år upplevde 

bättre mental livskvalitet än de som varit sjuka en kortare tid (Wu et al., 2007).  

Det är endast individen själv som kan bedöma sin livskvalitet då vårdpersonal, anhöriga och 

patienter kan ha olika uppfattning om dess mening. Mätningar av livskvaliteten kan leda till 

upptäckande av nya symtom och är viktiga för att sjuksköterskan skall kunna upprätta en 



7 

vårdplan. Sjuksköterskan har även en viktig roll i dokumenteringen av förändringar i 

livskvaliteten, både positiva och negativa (Petersson & Strang, 2016, s. 23–27).  

Teoretisk referensram 

Myra Levines (1967) omvårdnadsteori om en bevarandemodell användes som teoretisk 

referensram i litteraturöversikten. Modellen handlar om anpassning, bevarande och 

integritet där anpassning anges vara den process ur vilken bevarande av integritet kan 

uppnås. Patienternas förmåga till anpassning varierar mellan alla individer och baseras på 

deras livserfarenheter. Det är därför nödvändigt att identifiera varje patients egna 

anpassningsförmågor. Sjuksköterskan måste upprätthålla en god planering av omvårdnaden 

och tillåta utveckling och förändring för att uppnå bevarande. Med bevarande menas att 

”hålla ihop”, vilket för sjuksköterskan innebär att finna en balans mellan omvårdnad med 

patientmedverkan och gränserna för patientens förmågor. Balans och därmed bevarande kan 

endast uppnås då den aktuella patientens behov mäter sig med de variabler som 

individualiserar dess specifika sjukdomssituation (Levine, 1967).   

I modellen beskrivs fyra principer för bevarande: bevarande av energi, strukturell integritet, 

personlig integritet och social integritet. Energi behöver alla individer för att fungera. 

Kronisk sjukdom medför en förändring av individens struktur, förmåga att anpassa sig till 

sin miljö och den energiresurs som individen har tillgänglig. Exakt hur sjukdomen påverkar 

individen beror på hur individens resurser mäter sig mot de krav sjukdomen ställer på dess 

funktion. Bevarande av energi genom omvårdnadsåtgärder som bidrar till att finna en balans 

mellan individens energiresurser och energiutgifter är därför ett försvar mot sjukdom och en 

källa till välmående (Levine, 1967).  

Problemformulering  

Att drabbas av MS innebär betydande förändringar av livet och det finns ännu inget 

botemedel mot sjukdomen. MS har stor påverkan på drabbade personers livskvalitet, bland 

annat genom att orsaka fysiska och mentala funktionsnedsättningar, fatigue och smärta. Ett 

antal olika åtgärder används i vården för att minska symtomen, exempelvis fysioterapi, 

läkemedelsbehandlingar och främjande av individuella faktorer.  
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Omvårdnadsansvaret ligger hos sjuksköterskan och innefattar samordnande av insatser som 

kan hjälpa patienter att hantera sin livssituation och därmed förbättra sin livskvalitet. Vissa 

sjuksköterskor upplever dock svårigheter med att ge en personcentrerad omvårdnad vid MS 

då de har en begränsad roll i vården av dessa personer. Denna litteraturöversikt avser därför 

öka kunskapen om olika faktorer som personer med MS upplever kan främja deras 

livskvalitet. Detta för att bidra till att förbättra sjuksköterskors personcentrerade omvårdnad 

och därmed öka förutsättningarna för att fler personer kan hantera sin MS och uppleva 

förbättrad livskvalitet.  

Syfte 
Syftet med litteraturöversikten var att ur ett patientperspektiv belysa olika faktorer som 

främjar livskvaliteten vid multipel skleros.  

Metod 

Design 

Studien är en litteraturöversikt vilket är en forskningsmetod där målet är att skapa en 

översikt inom ett specifikt forskningsområde. Forskaren läser tidigare forskning och 

sammanfattar resultat som är adekvata för den frågeställning de har. Det är forskaren som 

bestämmer vilket material som är relevant att ta med och vad som ska exkluderas (Polit & 

Beck, 2016[2017], s. 87–89). Syftet med att sammanställa forskningen inom ett ämne är att 

undersöka hur det blivit eller inte blivit studerat (Segesten, 2017, s. 108). Det innebär att ta 

ställning till bland annat hur resultat, metod samt teoretisk anknytning använts och hur 

forskarna kommit fram till resultatet (Friberg, 2017b, s. 142).  

Inklusions- och exklusionskriterier 

I litteraturöversikten inkluderades originalartiklar skrivna på svenska eller engelska. Endast 

studier där personer som varit diagnostiserade med MS i minst 6 månader inkluderades, 

detta för att säkerställa att de har erfarenheter av sjukdomen. Ett krav för inklusion var att 

studierna undersökt personer med MS upplevelser av faktorer eller åtgärder som främjat 

livskvaliteten vid sjukdomen. Artiklar av kvalitativ, kvantitativ eller mixad design, 

medelhög till hög kvalitet samt med ett etiskt godkännande eller etiskt resonemang 

inkluderades. Ingen begränsning gjordes gällande årsintervall. Exkluderades gjordes de 
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studier som handlat om läkemedel då författarna inriktade sig på omvårdnad. Ytterligare 

exklusion gjordes av studier där deltagarna varit för sjuka för att föra sin egen talan, då det 

ansågs öka risken för misstolkning av deltagarnas upplevelse, samt resultat från deltagare 

≤18 år, eftersom att det är ovanligt med MS hos så unga personer. 

Litteratursökning 

Sökningar efter vetenskapliga originalartiklar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl, 

med hjälp av MeSH-termer, Cinahl Headings och fritextord. Inledningsvis anlades ett 

helikopterperspektiv, se Friberg (2017b, s. 146), för att ge en helhetsbild av området och 

undersöka om det fanns ytterligare sökord som kunde bidra till sökningarna. Utifrån de 

resultat som nåddes i de inledande sökningarna valdes sökord som gav så relevanta 

sökresultat som möjligt. En översikt över de sökord som efter de inledande sökningarna 

bedömdes ge relevanta sökträffar återfinns i Bilaga 1.  

Meningsbärande ord från syftet som användes i sökningarna var multipel skleros (multiple 

sclerosis), livskvalitet (quality of life) och upplevelse (experience). För att vidga sökningarna 

användes även synonyma ord för 

upplevelse, se tabell 1. Avgränsningar 

gjordes gällande ålder och språk. En 

översikt av sökord, avgränsningar samt 

sökresultat presenteras i Bilaga 2.  

För att få fram ytterligare vetenskapliga artiklar genomfördes en sekundärsökning, se 

Östlundh (2017, s. 78). I de artiklar som efter litteratursökningen inkluderades i 

litteraturöversikten fanns ett urval av referenser till ytterligare vetenskapliga artiklar inom 

ämnesområdet. Därför studerades artiklarnas referenslistor och manuella sökningar gjordes 

på de referenser som bedömdes relevanta. Resultatet av sökningarna presenteras i Bilaga 2. 

Anteckningar relaterade till sökprocessen fördes kontinuerligt och sparades tillsammans 

med artiklar som inte bedömts användbara i resultatet men som ansågs ha eventuell 

användbarhet senare i arbetet. Detta arbetssätt rekommenderas av Friberg (2017a, s. 87) där 

Tabell 1.   

Översikt av synonymer till upplevelse 

Mesh Cinahl Heading Fritextord 

Life change events 

Patient preference 

Patient satisfaction 

Attitude 

Nurse-patient relations 

Life change events 

Patient satisfaction 

Attitude 

Perspective 

Patient preference 
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det beskrivs vara till nytta dels genom att tekniska beskrivningar inte riskerar att glömmas 

bort, men även genom att det bevarar de reflektioner som format sökprocessen.  

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

I urvalet av artiklar följdes den process som rekommenderas av Östlundh (2017, s. 76). Först 

lästes artiklarnas titel, de artiklar som inte ansågs relevanta i förhållande till 

litteraturöversiktens syfte eller som redan bedömts vid tidigare sökning valdes bort. Sedan 

lästes och relevansbedömdes kvarvarande artiklars abstrakt och därefter hela de artiklar som 

ansetts relevanta. För en översikt av urvalsprocessen, se Bilaga 2.  

De vetenskapliga artiklar som bedömts relevanta och föll inom ramen för inklusion och 

exklusion kvalitetsgranskades med hjälp av Fribergs (2017c, s. 187–188) mallar för 

granskning av vetenskapliga studiers kvalitet. Granskningen resulterade i 17 inkluderade 

artiklar, 2 av kvalitativ design, 13 av kvantitativ design och 2 av mixad design. En översikt 

av inkluderade artiklar samt resultatet av kvalitetsgranskningen presenteras i Bilaga 3. 

Analys  

Artiklar som bedömdes relevanta och av tillräcklig kvalitet analyserades systematiskt i tre 

steg enligt Fribergs (2017b, s. 148–150) mall för analys av studier. Artiklarna lästes i det första 

steget upprepade gånger för att generera en övergripande förståelse för studiernas innehåll 

och identifiera de resultat som var relevanta för litteraturöversikten. Alla beslut fattades 

gemensamt och båda författarna gick igenom samtliga artiklars resultat för att säkerställa 

korrekta tolkningar.  

I analysens andra steg dokumenterades materialet i en tabell utifrån de likheter som sågs i 

artiklarna, se Bilaga 4. Syftet efterfrågade olika faktorer som inverkar på livskvaliteten och 

materialet sorterades därför in under preliminära rubriker gällande liknande faktorer. Till 

exempel samlades allt material gällande fysisk aktivitet under rubriken fysisk aktivitet. Varje 

artikel gavs en egen siffra och material tillhörande respektive artikel gavs samma siffra. 

Materialet analyserades sedan i det tredje steget ytterligare genom fortsatt jämförelse, 

tolkning och sortering. Utifrån detta framkom att materialet kunde sorteras in under fyra 



11 

kategorier innehållande olika faktorer som främjar livskvaliteten. Material tillhörande 

respektive kategori skrevs ihop till en brödtext och lades i en passande följd.  

Etiska överväganden 

Under arbetet användes ett objektivt tillvägagångssätt och författarna lade så långt som 

möjligt sin förförståelse åt sidan. Enligt inklusionskriterierna inkluderas endast studier som 

hade etiskt godkännande eller förde ett etiskt resonemang. Ytterligare etisk granskning 

genomfördes i samband med kvalitetsgranskningen av artiklarna. Författarna var också 

noggranna med översättningen av det lånade materialet för att undvika misstolkningar. De 

citat som tagits med överfördes ordagrant på originalspråk. 

Resultat 
I analysen framkom fyra kategorier av faktorer som främjar livskvaliteten hos personer med 

MS. Dessa var ”att vara fysiskt aktiv”, ”att anpassa dagliga aktiviteter”, ”att ha en god social 

funktion” samt ”kämpaglöd och positiva attityder”. Viktiga livskvalitetsfrämjande faktorer 

var bland annat fysisk vardagsaktivitet och fysioterapi, att anpassa aktiviteter utifrån 

funktionsförmåga, hantering av energiresurser i vardagen, utbildning i att spara energi, att 

ha socialt stöd och sociala relationer samt att ha en kämpande och positiv attityd. 

Att vara fysiskt aktiv 

Vid studier av 913 personer med MS sågs vardaglig fysisk aktivitet ha ett signifikant direkt 

positivt samband med livskvalitet och livskvalitetsmätinstrumentet SF-36:s underskalor 

fysisk funktion, emotionell rollfunktion, fysisk rollfunktion, vitalitet, generell mental hälsa, 

social funktion och generell hälsa (se Bilaga 5 för beskrivning av SF-36). Detta indikerade att 

högre fysisk aktivitet medförde bättre livskvalitet (Motl & McAuley, 2014; Motl, McAuley & 

Snook, 2007; Motl, McAuley, Snook & Gliottoni, 2009; Motl & Snook, 2008). Sambandet var 

särskilt starkt mellan fysisk aktivitet och fysisk funktion, emotionell rollfunktion, vitalitet 

samt social funktion. Personer som över sex månader rapporterade förändringar i nivåerna 

av fysisk aktivitet angav signifikant sammanhängande förändringar i dessa faktorer (Motl & 

McAuley, 2014).  
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Vid beaktande av faktorerna self-efficacy, socialt stöd och funktionsnedsättningar hade 

fysisk aktivitet inte något signifikant direkt samband med livskvalitet. Fysisk aktivitet hade 

däremot ett positivt signifikant direkt samband med self-efficacy och funktionsnedsättning. 

Högre grad av fysisk aktivitet gav en ökad self-efficacy vilket i sin tur förbättrade den 

mentala, fysiska och generella livskvaliteten (Motl et al., 2007; Motl et al., 2009; Motl & 

Snook, 2008). Bättre self-efficacy gav också minskad funktionsnedsättning vilket hade ett 

positivt signifikant samband med livskvalitet. Högre grad av funktionsnedsättning innebar 

signifikant lägre nivåer av fysisk aktivitet och sämre livskvalitet, men med ökad self-efficacy 

kunde den fysiska aktiviteten ökas, funktionsnedsättningarna minskas och livskvaliteten 

förbättras (Motl et al., 2007; Motl & McAuley, 2014). Signifikanta samband sågs även mellan 

högre fysisk aktivitet och lägre nivåer av depression, fatigue och smärta, samt högre nivåer 

av socialt stöd. Dessa faktorer hade i sin tur signifikanta samband med högre livskvalitet, 

vilket ytterligare indikerade att fysisk aktivitet hade ett positivt signifikant indirekt samband 

med livskvalitet (Motl et al., 2009). 

Fysioterapi var en vårdinsats som personer med MS gärna ville ha tillgång till och något som 

sågs vara en nyckelaspekt för livskvaliteten (MacLurg et al., 2005; Riazi, Bradshaw & 

Playford., 2012). Flera personer med MS (n=21) som bosatt sig på ett särskilt boende beskrev 

att för dem var detta det bästa stället att vara på för att hantera sjukdomen. Att bo på ett 

särskilt boende ökade tillgängligheten till fysioterapi och fick deltagarna att känna sig 

omhändertagna och trygga (Riazi et al., 2012).  

Två former av fysioterapi som sågs förbättra livskvaliteten var styrketräning och progressiv 

muskelrelaxerande teknik (PMRT) (Ghafari et al., 2009; Giacobbi, Dietrich, Larson & White, 

2012; Moriya & Ikeda, 2013). Styrketräning främjade livskvaliteten genom förbättringar av 

övergripande fysisk funktion, känslor och deltagande i vardagsaktiviteter. Åtta personer 

med MS som med hjälp av handledning genomförde styrketräning tre dagar i veckan under 

fyra månader hade efter träningsprogrammet i medel förbättrat gångförmågan med 13%. 

Styrketräningen förbättrade även den fysiska och mentala livskvaliteten via förbättrad 

balans hos tre deltagare, ökad förmåga att stå hos fem deltagare, förbättrad fysisk kapacitet 

med inverkan på vardagssysslor hos sex deltagare, minskad fatigue och förbättrad energi 
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hos fyra deltagare, förbättrad social förmåga hos sju deltagare och ökat självförtroende hos 

sex deltagare (Giacobbi et al., 2012).  

Effekterna av PMRT på livskvalitet testades i två studier där övningarna gick ut på att lära 

sig kontrollera andningen och att medvetet spänna och slappna av i olika muskelgrupper 

(Ghafari et al., 2009; Moriya & Ikeda, 2013). I den ena studien undersöktes effekten genom att 

personer med MS (n = 33) med hjälp av handledare tränade på PMRT under 16 dagar och 

därefter med hjälp av en instruktions-CD fortsatte träna i sina hem varje dag under 8 veckor 

(Ghafari et al., 2009). I en andra studie testades effekten genom att fyra individer med MS 

varje dag under tre månader tränade på PMRT i sina hem med hjälp av en instruktions-CD 

(Moriya & Ikeda, 2013). 

Endast hembaserad träning ökade den fysiska livskvaliteten hos en av fyra deltagare, medan 

resterande tre uppgav lägre eller oförändrad fysisk livskvalitet. Den mentala livskvaliteten 

ökade hos två av deltagarna och minskade hos de andra två (Moriya & Ikeda, 2013). 

Kombinerad handledd och hembaserad träning ökade den fysiska och mentala livskvaliteten 

med medel 44% respektive 43% och förbättringen beräknades vara statistiskt signifikant i 

fysisk, mental och generell livskvalitet (Ghafari et al., 2009). Hembaserad PMRT förbättrade 

även sömnen och en av deltagarna upplevde minskad fatigue (Moriya & Ikeda, 2013).  

Att anpassa dagliga aktiviteter  

Det fanns ett behov av att klarlägga personliga ambitioner för att hantera osäkerhet inför 

framtiden och hot som MS skapade mot aktiviteter som tidigare tagits för givna. 

Pensionering från jobb på grund av hälsorelaterade orsaker kunde upplevas som ett hot mot 

identiteten. Detta gjorde upptäckandet av alternativa meningsfulla sysselsättningar centrala 

för livskvaliteten då meningsfulla sysslor var av vikt både för en positiv självbild och 

livskvalitet. Genom att prioritera och fokusera på aktiviteter som fortfarande var möjliga att 

genomföra och lämna bakom sig de aktiviteter som inte längre var möjliga kunde livskvalitet 

bibehållas (Reynolds & Prior, 2003). Engagemang i hälsofrämjande aktiviteter så som 

utbildning om MS, fysioterapi, yoga och god kosthållning maximerade hälsa, styrka och 

kondition, vilket i sin tur gjorde att MS-symtomen kunde kontrolleras bättre. Även 
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deltagande i aktiviteter som resor, hobbys och konversationer sågs vara viktigt för 

livskvaliteten (Reynolds & Prior, 2003; Riazi et al., 2012).  

Styrketräning resulterade i ökad uthållighet och styrka. Behovet av att vila mitt på dagen 

upplevdes inte längre och orken att utföra aktiviteter flera dagar i rad hade ökat (Giacobbi et 

al., 2012). I intervjuer med MS-sjuka kvinnor (n=27) beskrev flertalet utmaningen med att 

hantera dagliga aktiviteter när energin och rörligheten var begränsad. För att hantera sina 

energi- och rörlighetsresurser försökte kvinnorna fördela energin bättre genom att ta hjälp 

med vardagssysslor, ändra tempot i aktiviteter och introducera viloperioder i de dagliga 

rutinerna. Anpassningarna möttes med ett visst emotionellt motstånd då det kunde upplevas 

som att ge efter för sjukdomen, men flera såg det som ett positivt livsstilsbeslut som 

medförde att viktiga roller och aktiviteter kunde bibehållas (Reynolds & Prior, 2003).  

Beslutsamhet i valet att öka livskvaliteten genom omdömesgillt användande av tid och 

energi kunde ge en bättre fördelning och anpassning av aktiviteter som ledde till att så 

mycket nöje som möjligt kunde fås för minsta möjliga energiförbrukning (Reynolds & Prior, 

2003). Under en sex veckor lång utbildning i att spara energi övade personer med MS på att 

prioritera sin energiförbrukning, skapa balans och tid för vila, kommunicera behov, använda 

kroppen ergonomiskt, använda energieffektiva hjälpmedel, utvärdera vardagsbeteenden, ta 

kontroll och sätta kort- och långtidsmål. I utbildningen deltog 131 personer vid minst fem av 

sex utbildningstillfällen och hos dessa sågs en statistiskt signifikant positiv inverkan på den 

generella livskvaliteten och vitaliteten (Mathiowetz, Finlayson, Matuska, Chen & Luo, 2005; 

Mathiowetz, Finlayson, Matuska, Luo & Chen, 2007).  

Efter utbildningen sågs även förbättringar i underkategorierna fysisk funktion, fysisk 

rollfunktion, kroppslig smärta, generell hälsa, social funktion, emotionell rollfunktion och 

generell mental hälsa, men ej statistiskt signifikanta (Mathiowetz et al., 2005). Ett år efter 

utbildningen bestod fortfarande de goda effekterna som uppmätts efter kursen och vid 

jämförelse mellan livskvaliteten före och ett år efter utbildningen sågs att den generella 

livskvaliteten, samt underkategorierna fysisk rollfunktion, vitalitet, social funktion och 

generell mental hälsa förbättrats signifikant (Mathiowetz et al., 2007). Utbildningen 

påverkade även deltagarnas upplevelse av fatigue och self-efficacy. Att lära sig spara energi 
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gav en statistiskt signifikant reducerad fatigue och ökad self-efficacy under minst ett år efter 

avslutad utbildning (Mathiowetz et al., 2005; Mathiowetz et al., 2007). 

Att ha en god social funktion  

Socialt stöd och sociala relationer hade signifikanta samband med livskvalitet, särskilt 

mental och generell livskvalitet (Goretti et al., 2009; Johnson, Terrell, Sargent & Kaufman, 

2007; Motl et al., 2007; Reynolds & Prior, 2003). Det sociala stödet rapporterades av bland 

annat vara en viktig motiverande faktor till att styrketräna. Brist på socialt stöd var enligt två 

deltagare anledningen till att de, trots att träningen bidragit till upplevelser av förbättrad 

livskvalitet, slutat träna (Giacobbi et al., 2012). 

Sociala relationer var viktiga för upplevelsen av livskvalitet, vare sig det handlade om att få 

kärlek, stöd och bekräftelse av jaget eller om att ta hand om andra (Reynolds & Prior, 2003; 

Riazi et al., 2012). För personer med MS på ett särskilt boende var en bra relation till 

vårdpersonalen och andra på boendet viktig och beskrevs som en källa till socialt stöd. Att 

kommunicera och interagera med vårdpersonalen gav en känsla av att bli respekterad som 

individ och att ha en vänskaplig relation till vårdpersonal med förståelse för MS var viktigt 

för alla deltagare (Riazi et al., 2012). En ledande strategi för att öka livskvaliteten var att 

bibehålla ömsesidighet i relationer, vilket innebar att själv få stöd men även att ge andra 

stöd. Att exempelvis hjälpa andra i ett volontärsammanhang medförde självkänsla och 

stolthet, och ibland ökade det livskvaliteten bara genom att det strukturerade upp 

veckorutinerna (Reynolds & Prior, 2003).  

Livskvalitet hade även ett positivt samband med de sociala faktorerna finansiella resurser, 

utbildning, positiva livshändelser och ett tryggt boende (Johnson et al., 2007; Riazi et al., 

2012). Mer utbildning, finansiella resurser och fler positiva livshändelser ökade 

sannolikheten för en bättre livskvalitet (Johnson et al., 2007). Att bo på ett särskilt boende 

gav deltagarna en känsla av trygghet genom tillgång till hjälp vid behov och känslan av 

personalen såg efter dem. Detta genererade en ökad autonomi och självständighet och var en 

källa till livskvalitet genom förbättrade familjerelationer och en känsla av att inte längre vara 

en börda för familjen (Riazi et al., 2012).  



16 

Kämpaglöd och positiva attityder 

Kämpaglöd var ett viktigt förhållningssätt för att hantera utmaningar som MS för med sig, 

maximera funktion, motstå depression och återupprätta en tillfredsställelse med livet. En 

kognitiv och emotionell coping-strategi så som att anta en ”kämpande attityd” kunde öka 

livskvaliteten genom att ge självförtroendet att börja med tillfredsställande fritidsaktiviteter. 

Att återuppta fritidsintressen och återta familjeroller var viktigt för att uppnå livskvalitet då 

det kunde ge nöje men också en värdefull känsla av kontroll över nuet och den nära 

framtiden (Reynolds & Prior, 2003). Mindfulness var ett annat förhållningssätt som hade ett 

positivt samband med livskvalitet. Att uppleva en högre nivå av mindfulness gav signifikant 

bättre mental och generell livskvalitet (Senders, Bourdette, Hanes, Yadav & Shinto, 2014; 

Schirda, Nicholas & Prakash, 2015).  

Mindfulness var också en del i stresshanteringen genom att en högre nivå av mindfulness 

signifikant ökade sannolikheten för lägre nivåer av upplevd stress och negativa coping-

strategier samt högre nivåer av positiva coping-strategier och förmåga att hantera utmanade 

situationer (Senders et al., 2014). Statistiskt signifikanta samband återfanns även mellan 

mindfulness, känslohantering och livskvalitet där högre nivå av mindfulness indirekt ökade 

livskvaliteten genom att förbättra känslohanteringen som i sin tur ökade livskvaliteten. En 

form av känslohantering som upplevdes förbättra livskvaliteten var att målmedvetet fullfölja 

personliga mål och ambitioner för framtiden istället för att låta livet begränsas fullständigt 

på grund av sjukdomen. Detta bidrog till hanteringen av den ovisshet MS innebar och 

bibehållandet av självkänsla (Reynolds & Prior, 2003; Schirda et al., 2015): 

I have dreams. Some of them are unrealistic dreams I know but some of the dreams I have I want to do 

and I don’t see why I shouldn’t. My MS is a part of my life. I can’t get rid of it. I know it’s there. It knows 

I’m there. But I will not let it blight my life. I just will not. Sometimes, because of the nature of the illness, 

it does. And it does have an effect. I’m a woman and I am going to enjoy that life, even though it is a bit 

tough sometimes. That is basically what life is about. (Reynolds & Prior, 2013 s.1238-1239). 

 

Livskvaliteten främjades även signifikant av positiva attityder som tillsammans med att 

bevara humor motverkade känslor av tragedi och självömkan som annars riskerade 

överväldiga personen (Goretti et al., 2009; Reynolds & Prior, 2003). En positivare och mer 

kämpande attityd kunde erhållas genom utbildning i hälsofrämjande. Personer med MS 

(n=34) utbildades genom gruppträffar tre timmar i veckan under åtta veckor i fysisk aktivitet, 
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hantering av fatigue, stresshantering, kosthållning, livsstilsanpassning och hälsoövningar. 

Efter utbildningen hade deltagarna en ökad tro på sin förmåga att utföra hälsofrämjande 

aktiviteter, ett ökat engagemang för hälso- och livskvalitetsfrämjande aktiviteter och bättre 

livskvalitet. Förbättringen av livskvaliteten var signifikant i fysisk livskvalitet och 

underkategorierna generell mental hälsa och generell hälsa. Tre månader efter utbildningen 

hade den fysiska livskvaliteten förbättrats ytterligare genom att generell mental hälsa och 

generell hälsa fortsatt öka, samt att den fysiska rollfunktionen förbättrats och smärta sjunkit 

(Ennis, Thain, Boggild, Baker & Young, 2006).  

Livskvalitet associerades även med attityder och strategier med mål att aktivt uppskatta och 

sporra positiva livserfarenheter på en daglig basis. Att göra det bästa av sin situation och 

värdera positiva händelser i det dagliga livet istället för att ta dem för givna gjorde att 

sjukdomen inte hindrade upplevelser av positiva stunder utan istället ökade nöjet med livet 

(Reynolds & Prior, 2003; Riazi et al., 2012): 

My quality of life is ok, compared to my past life it's as best as it could be really. . . I could be sleeping 

under a bush somewhere. So it's better, there is no comparison really because I got a nice warm, dry bed 

to crawl in to so everything is fine, I got food and that´s fine, you know I got I got ehmm. . . my cd 

player and a TV and everything I need so I'm quite happy and that´s it really. (Riazi et al., 2012, s. 2099). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningar gjordes endast i två databaser och författarna är medvetna om att detta kan vara 

en svaghet då ytterligare relevanta artiklar i andra databaser kan ha missats. Anledning till 

att fler sökningar i andra databaser inte gjordes var att datamättnad upplevdes uppnådd. Att 

endast två sökningar gjordes, en i respektive databas, berodde även det på att datamättnad 

uppnåtts och att nya sökningar inte gav några nya relevanta sökresultat. Inga nya 

kombinationer av sökord gjordes då författarna ansåg att detta inte var möjligt med det syfte 

som skulle besvaras. Noggrann genomgång av sökorden gjordes av författarna för att 

säkerställa att inga viktiga ord eller synonymer blev bortglömda. Detta rekommenderas även 

av Friberg (2017b, s. 146–147). Sökningen i Pubmed resulterade i ett stort antal artiklar. 

Författarna ansåg dock att ytterligare avgränsning eller tillägg av sökord inte var möjlig och 

att sökningar med samma sökord men med till exempel AND eller OR gav samma fynd.  
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Ingen begränsning angående årsintervall gjordes då författarna ansåg att upplevelsen av 

livskvalitet inte förändrats över åren. Detta anser författarna även kan vara till en nackdel då 

mätinstrumenten och forskningen kan ha utvecklats på senare år, dock inkluderades i 

slutändan ingen forskning äldre än 15 år.  Ingen begränsning angående länder gjordes heller 

då författarna ansåg att det var en styrka i litteraturöversikten att ha med deltagare med 

olika bakgrunder och kulturer för att undvika att kulturskillnader kan ha påverkat resultatet. 

Studier där deltagarna varit så sjuka att de inte kunnat föra sin egen talan exkluderades 

eftersom att författarna eftersökte ett patientperspektiv och ansåg att det kunde ligga 

tolkning i svaren då någon annan person fört deltagarens talan. Att endast information som 

kommit direkt från personer med MS inkluderas i litteraturöversikten anses vara en styrka.  

Tanken i början av litteratursökningen var att endast inkludera kvinnor då de drabbas av MS 

i större utsträckning än män (Ericson & Ericson, 2012, s. 303). Efter att ett antal artiklar lästs 

valde författarna dock att ta bort detta inklusionskriterium då få artiklar särskilde på resultat 

mellan kvinnor och män. En studie som endast inkluderade kvinnor inkluderades dock i 

denna litteraturöversikt. Författarna var medvetna om att detta kunde innebära en 

försämrad generaliserbarhet (Polit & Beck, 2016[2017], s. 560) än om den inkluderat både 

kvinnor och män. Dock ansågs de resultat som togs med vara av tillräcklig könsneutral och 

generaliserbar karaktär för att vara relevanta för litteraturöversiktens syfte. 

Under granskningsprocessen upptäcktes att ett flertal studier av framförallt läkemedel 

saknade etiska resonemang, vilket författarna ansåg var viktigt. Detta innebar att samtliga av 

dessa artiklar exkluderades från litteraturöversikten. Kvar blev endast en artikel om 

läkemedel, vilken behandlade ett specifikt läkemedel samt var publicerad i en medicinsk 

tidskrift och inte en omvårdnadstidskrift. Författarna tog därför beslutet att exkludera alla 

artiklar om läkemedel trots att dessa artiklar hade potential att stärka resultatet av olika 

faktorers inverkan på livskvaliteten. 

Studierna som inkluderades var av blandade designer vilket gav arbetet en bredd eftersom 

att olika insamlingsmetoder ansågs ge ett större perspektiv på ämnet. Vissa av de 

inkluderade studierna hade få deltagare men godkändes ändå tack vare att de 

kompletterades med större studier. Studier med en i övrigt hög kvalitet men med ett stort 
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bortfall av deltagare exkluderades då författarna ansåg att det sänkte kvaliteten och gjorde 

resultatet mindre pålitligt. Enligt Polit och Beck, (2016[2017], s. 225) kan ett stort bortfall leda 

till att skillnader i en beroende variabel uppstår på grund av förändringar i 

undersökningsgruppernas egenskaper snarare än den oberoende variabel som undersöks. 

Detta beskrivs innebära att risken för en partisk studie generellt ökar (Polit & Beck, 

2016[2017], s. 225).  

De inkluderade studierna använde olika skalor för upplevelse av livskvalitet, se Bilaga 5 för 

beskrivningar. I och med olika skalor presenteras olika uppfattningar av livskvalitet så som 

hälsorelaterad och personcentrerad livskvalitet. Författarna anser att detta kan vara en fördel 

då det ger flera vinklar av livskvaliteten, men att det också kan ses som en svaghet då det 

kan ha inneburit att studierna hade olika uppfattningar om vad livskvalitet innebär. 

Författarna anser dock att synen på innebörden av livskvalitet är svår att kontrollera oavsett 

vilken bedömningsskala som används, eftersom att den baseras på olika individuella 

erfarenheter och kan skilja sig mycket från person till person.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att en anpassning till livssituationen genom olika coping-strategier, 

behandlingar och utbildningar var viktig för upplevelsen av livskvalitet hos personer med 

MS. Några förbättrade livskvaliteten generellt medan andra specifikt förbättrade den 

mentala livskvaliteten men inte den fysiska och vice versa. Vissa hade indirekt inverkan på 

livskvaliteten medan andra var direkt kopplade till en förbättrad livskvalitet. Starkast positiv 

inverkan på livskvaliteten hade fysisk aktivitet i form av vardagsaktiviteter eller fysioterapi, 

att spara energi genom olika former av anpassningar av livet, att ha ett gott socialt stöd samt 

att hantera stress och medvetet kämpa och fokusera på positiva aspekter av livet. 

Fysisk aktivitet är inte sjuksköterskans huvudämne, men enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) ingår det i sjuksköterskerollen ”att initiera och främja insatser 

som tillgodoser allmänhetens, och i synnerhet sårbara befolkningsgruppers, hälsa och sociala 

behov” (s. 4). Att genom att ha god kunskap om fysiska aktiviteters positiva inverkan på 

livet kunna motivera patienten till att vara fysiskt aktiv och initiera kontakter med andra 

vårdinstanser som kan hjälpa patienten med olika former av fysioterapi kan därför tolkas 
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som en viktig del av sjuksköterskans roll. Särskilt eftersom att resultatet tyder på att 

bevarande av energi samt strukturell, personlig och social integritet som beskrivs i Levines 

(1967) omvårdnadsteori kan åstadkommas genom fysisk aktivitet. 

Resultatet visar att fysisk aktivitet har stor positiv inverkan på den mentala, fysiska och 

generella livskvaliteten hos personer med MS. Dock framkom resultat som antydde att den 

fysiska aktivitetens positiva inverkan på livskvaliteten inte är direkt utan snarare indirekt. 

Detta genom att personer med en högre grad av fysisk aktivitet upplevde mindre fatigue, 

depression, smärta och funktionsnedsättningar samt mer socialt stöd och self-efficacy. 

Samtliga faktorer som i sin tur främjade livskvalitet. Liknande resultat har setts vid studier 

av nervsystemssjukdomar som Parkinsons, där personer med sjukdomen utövat fysisk 

aktivitet i form av dans och boxning. Båda aktiviteterna gav en indirekt positiv inverkan på 

deltagarnas livskvalitet (Combs et al., 2011; Foster, Golden, Duncan & Earhart, 2013).  

Högre grad av fysisk aktivitet hade tillsammans med energisparande utbildning en positiv 

inverkan på self-efficacy. En stärkt self-efficacy gav en förbättrad mental och fysisk 

livskvalitet samt en ökad funktionsförmåga. Den ökade funktionsförmågan var sedan i sig 

en främjande faktor för livskvalitet. Detta stärks av en studie som fann att self-efficacy 

bidrog till bättre fysisk funktion och rörlighet samt minskad depression. Även här sågs en 

tydlig koppling mellan self-efficacy och förbättrad livskvalitet (Schmitt, Goverover, DeLuca 

& Chiaravalloti, 2014). Detta tyder på att utbildning i self-efficacy hos personer med MS är 

viktigt för att främja livskvaliteten och därmed bidra till god hälsa och förebyggande av 

ohälsa vilket är en del av omvårdnadsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763, 2 §). 

Fysioterapi var en hälsofrämjande aktivitet som enligt resultatet var en nyckelaspekt för 

livskvalitet. Specifikt styrketräning ökade den generella, fysiska och mentala livskvaliteten 

genom att ge ökat självförtroende, förbättrad fysisk funktion och ökat deltagande i 

vardagsaktiviteter. I andra studier av fysioterapi hos personer med MS har det framkommit 

att träningsprogram utförda i hemmet har gett en svag försämring alternativt mycket liten 

effekt på livskvaliteten. Träning inom öppenvård bidrog däremot till en ökad livskvalitet och 

en minskad fatigue (Finkelstein, Lapshin, Castro, Cha & Provance, 2008; Patti et al., 2002). 
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Resultatet av träning i muskelavslappning gav liknande indikationer. Att träna 

muskelavslappning på egen hand gav liten effekt på livskvaliteten medan en mer 

omfattande instruktörsledd gruppträning och därefter fortsatt träning i hemmet gav en stark 

positiv effekt.  

Skillnaderna mellan att träna hemma och att träna med handledning kan för både fysioterapi 

och muskelavslappning tänkas bero på typen av träning men även på vilken miljö träningen 

utfördes i. En miljö med större tillgång till stöd kan ha varit en bidragande faktor till att 

livskvaliteten förbättrades hos vissa. Detta kan tolkas som att vikten av socialt stöd och 

interaktion med andra människor är en minst lika viktig del i främjandet av livskvalitet som 

själva behandlingen. Levine (1967) menar att socialisering och känsla av gemenskap kan göra 

att personer upplever välbefinnande. Det kan tänkas vara just detta som visade sig i de 

studier där bättre resultat uppnåtts genom mer socialt stöd i samband med träningen.  

I resultatet sågs energi kunna bevaras genom bättre energifördelning i form av anpassade 

aktiviteter och att göra mycket aktiviteter de dagar då energinivån var hög. Styrketräning 

bidrog också tillsammans med utbildning i energisparande till minskad fatigue. Reducerad 

fatigue innebar mer energi, mindre behov av dagvila samt mer ork för aktiviteter flera dagar 

i rad och var en bidragande faktor till livskvalitet. Att anpassa sig till sina energiresurser och 

fysiska funktioner var inte alltid enkelt men det bidrog till att behålla meningsfulla roller och 

aktiviteter och därmed livskvalitet. Liknande resultat sågs i en intervjustudie där personer 

med MS beskrev att deras mål var att uppnå en livskvalitet som inkluderade en rimlig nivå 

av lycka och att vara så socialt aktiv som de ville. Att ändra prioriteringar, acceptera sin 

ändrade funktionsnivå och anpassa sin aktivitetsnivå var strategier som bidrog till att uppnå 

denna subjektivt acceptabla nivå av livskvalitet (Somerset, Sharp & Campbell, 2002). 

Levine (1967) menar att bevarande av energi är ett försvar mot sjukdom och påpekar vikten 

av omvårdnadsåtgärder som balanserar individens energiinkomster med dess utgifter. Vid 

sjukdom kan individen ha svårt att anpassa sig till sin miljö och veta hur den skall fördela 

energiförrådet. Sjuksköterskor bör då tillsammans med patienten göra en omvårdnadsplan 

för att se till att energin fördelas lämpligt och att onödig energiförbrukning undviks (Levine, 
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1967). Detta visar tillsammans med resultatet att personer med MS har stor nytta av att få 

hjälp med att strukturera upp sin energiförbrukning för att främja livskvaliteten. 

En god social funktion gällande både relationer, resurser och stöd var enligt resultatet en 

viktig aspekt för livskvaliteten och då framförallt den mentala livskvaliteten. Utbildning i 

både hälsofrämjande och energisparande hade en signifikant positiv inverkan på den 

generella livskvaliteten samt vissa aspekter av både den mentala och den fysiska 

livskvaliteten. Den energisparande utbildningen ökade tillsammans med styrketräning, 

humor och boende på ett särskilt boende den viktiga sociala funktionen. Levine (1967) menar 

att sociala relationer är mycket viktiga för bevarande av patientens sociala integritet och att 

även interaktioner mellan sjuksköterskor och patienter innebär en social relation. Hon 

betonar att relationen är mer än bara ett uppfyllande av omvårdnadsbehov och att den bör 

ge både patienten och sjuksköterskan en känsla av integritet (Levine (1967). 

Den sociala rollen var även en källa till trygghet, autonomi, självkänsla, struktur i vardagen 

och en känsla av kontroll över nuet och den nära framtiden. Känslan av kontroll påverkades 

även av utövande av omtyckta fritidsaktiviteter och kan ses som mycket viktig för 

livskvaliteten hos personer med MS. Att uppleva en bristande kontroll kan tolkas som ett hot 

mot den personliga identiteten och självrespekten, vilka enligt Levine (1967) utgör basen för 

den personliga integriteten. Just osäkerhet inför framtiden är vanlig vid MS och ovetskapen 

innebär ofta en större stress än att ha vetskap om nedsatt funktionsförmåga eller andra 

negativa faktorer. Att eliminera osäkerheten kan vara svårt men det är viktigt att lindra den 

så mycket som möjligt genom att ge information och stöd gällande sjukdomen (Somerset et 

al., 2002). Sjuksköterskan har en viktig roll i att erbjuda stöd, acceptans och sympati för att 

stärka patientens självförtroende, trygghet och personliga integritet (Levine, 1967). 

Stresshantering sågs som en hälsofrämjande åtgärd och utbildning i hälsofrämjande var i sin 

tur en källa till förbättrad stresshantering. Även mindfulness hade en positiv inverkan på 

stresshanteringen och bidrog till att fler positiva coping-strategier användes. Något som 

ökade förmågan att hantera utmanande situationer och känslor samt den mentala och 

generella livskvaliteten. Ytterligare studier av personer med MS eller hjärnskada har visat att 

känslorelaterade coping-strategier och mindfulness har en direkt och en indirekt positiv 
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inverkan på livskvaliteten genom förbättrad hantering av stress, ångest, sömnproblem och 

fatigue (Brands, Bol, Stapert, Köhler & van Heugten, 2018; Cavalera et al., 2018) 

Att medvetet fokusera på möjligheter, positiva händelser och humor samt att göra det bästa 

av sin situation var viktiga positiva faktorer som tillsammans med en kämpande attityd var 

viktiga för livskvaliteten. Detta stärks av en studie som visat att positiva attityder påverkar 

hanteringen av sjukdom. För att upprätthålla positivt tänkande var fysisk aktivitet viktig och 

fysisk träning bidrog i sig till positivt tänkande (Hall-McMaster, Treharne & Smith, 2016).  

Socialstyrelsen (2014) rekommenderar att vårdpersonal använder någon form av 

samtalsmetod för att hjälpa personer förhindra ohälsosamma levnadsvanor. Motiverande 

samtal är en metod som innebär att stödja personer vid förändring och genom denna typ av 

samtal kan personer erhålla verktyg för att stärka motivationen till förändring samt få hjälpa 

vid stresshantering (Ortiz, 2015, s. 13 & 115). Författarna anser därför att sjuksköterskor kan 

använda motiverande samtal för att hjälpa personer med MS att hitta egna lösningar, genom 

uppmuntran till förändring för att uppnå bland annat kämpaglöd och positiv attityd. 

Slutsats 

Syftet med denna litteraturöversikt var att identifiera olika faktorer som kan främja 

livskvaliteten hos personer med MS. Detta för att bidra till kunskapen om hur sjuksköterskor 

kan lindra lidande och hjälpa dessa individer att ha ett gott liv trots sin sjukdom. Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) beskriver i sin etiska kod att sjuksköterskans ansvarsområden 

är att ”främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande” (s. 3). Genom att 

föra vidare kunskapen om de faktorer som främjar livskvaliteten hos personer med MS anser 

författarna av denna litteraturöversikt att hälsa kan främjas och lidande lindras.  

Genom litteraturöversikten har det framkommit att livskvaliteten hos personer med MS kan 

främjas av många olika faktorer och åtgärder. Författarna anser att detta kan bidra till ökad 

kunskap inom ämnet och medvetandegöra för både nya och erfarna sjuksköterskor vad som 

kan främja livskvaliteten vid MS. Denna patientgrupp kan mötas oberoende av var 

sjuksköterskan arbetar och därför är det av vikt att denna forskning kommer fram och 

möjliggör ett införande av nya åtgärder i vården av dessa personer. Det blev också tydligt att 
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sjuksköterskor bör se vikten av att involvera fysio- och arbetsterapeuter i vården av dessa 

patienter då många av de livskvalitetsfrämjande faktorerna hamnar på deras kunskapsbord. 

Under arbetet blev det tydligt att mycket forskning finns inom ämnet men att mer kvalitativ 

forskning behövs för att belysa patienternas upplevelser tydligare och inte bara lyfta fram att 

vissa åtgärder främjar livskvaliteten utan även hur de främjar livskvaliteten. Det framkom 

även att ett antal av de vanliga symtom som beskrivs i bakgrunden ej bearbetats i studierna 

som återfunnits genom litteratursökningen, något som ytterligare bidrar till behovet av mer 

forskning inom området. Ännu ett behov som uppmärksammades var mer forskning om 

åtgärder för att förbättra livskvaliteten hos personer som lever med MS men inte är i behov 

av vårdinsatser. Exempelvis forskning på hur gruppträffar där deltagarna kan ta del av och 

ge stöd åt varandra kan främja hälsa och förebygga det lidande som en försämrad 

livskvalitet kan leda till.  
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Bilaga 1. Översikt av inledande sökningar 
Databas Sökord Antal träffar 

Cinahl MH "Multiple Sclerosis" 10 873 st 

MH "Quality of Life" 55 067 st 

MH "Multiple Sclerosis" AND MH "Quality of Life" 602 st 

MH "Multiple Sclerosis" AND MH "Quality of Life" AND experienc*  100 st 

MH "Multiple Sclerosis" AND MH "Quality of Life" AND perspective* 22 st 

MH "Multiple Sclerosis" AND MH "Quality of Life" AND MH "Life Change Events"  2 st 

MH "Multiple Sclerosis" AND MH "Quality of Life" AND Patient preference* 5 st 

MH "Multiple Sclerosis" AND MH "Quality of Life" AND MH "Patient Satisfaction"  22 st 

(MH "Multiple Sclerosis") AND (MH "Quality of Life") AND (MH "Attitude") 285 st 

MH "Multiple Sclerosis" AND MH "Quality of Life" AND MH "Nurse-Patient Relations" 3 st 

MH "Multiple Sclerosis" AND MH "Quality of Life" AND (experienc* OR perspective* OR MH "Life Change Events" OR "Patient preference*" OR MH "Patient Satisfaction" 

OR MH "Attitude" OR MH "Nurse-Patient Relations") 

134 st 

Pubmed 

 

 

 

 

 

 

 

"Multiple Sclerosis"[Mesh] 51 766 st 

"Quality of Life"[Mesh]  157 400 st 

"Multiple Sclerosis"[Mesh] AND "Quality of Life"[Mesh]  1 534 st 

"Multiple Sclerosis"[Mesh] AND "Quality of Life"[Mesh] AND experienc*  225 st 

"Multiple Sclerosis"[Mesh] AND "Quality of Life"[Mesh] AND perspective*  76 st 

"Multiple Sclerosis"[Mesh] AND "Quality of Life"[Mesh] AND "Life Change Events"[Mesh]  8 st 

"Multiple Sclerosis"[Mesh] AND "Quality of Life"[Mesh] AND "Patient Preference"[Mesh]  7 st 

"Multiple Sclerosis"[Mesh] AND "Quality of Life"[Mesh] AND "Patient Satisfaction"[Mesh]  40 st 

"Multiple Sclerosis"[Mesh] AND "Quality of Life"[Mesh] AND "Attitude"[Mesh]  167 st 

"Multiple Sclerosis"[Mesh] AND "Quality of Life"[Mesh] AND "Nurse-Patient Relations"[Mesh]  6 st 

"Multiple Sclerosis"[Mesh] AND "Quality of Life"[Mesh] AND (experienc* OR perspective* OR "Life Change Events"[Mesh] OR "Patient Preference"[Mesh] OR "Patient 

Satisfaction"[Mesh] OR "Attitude"[Mesh] OR "Nurse-Patient Relations"[Mesh]) 

405 st 
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Bilaga 2. Översikt av litteratursökningar 
Databas 

Datum  

Sökord Avgränsningar Antal träffar Urval* 1 Urval* 2 Urval* 3 Urval* 4 

PubMed 

180208 

"Multiple Sclerosis"[Mesh] AND "Quality of Life"[Mesh] AND (experienc* OR perspective* OR 

"Life Change Events"[Mesh] OR "Patient Preference"[Mesh] OR "Patient Satisfaction"[Mesh] OR 

"Attitude"[Mesh] OR "Nurse-Patient Relations"[Mesh]) 

English, Swedish, 

Adult: 19+ years 

 

289 95 22 14 8 

Cinahl 

180208 

MH "Multiple Sclerosis" AND MH "Quality of Life" AND (experienc* OR perspective* OR MH 

"Life Change Events" OR "Patient preference*" OR MH "Patient Satisfaction" OR MH "Attitude" 

OR MH "Nurse-Patient Relations") 

English, All adult 87 45 20 

 

10 6 

Manuell 

sökning 

- - 3 3 3 3 3 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna kvalitetsgranskades. 
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Bilaga 3. Översikt av inkluderade artiklar 
Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Ennis et al. 

2006. 

Storbritannien 

Att utvärdera effektiviteten 

av ett hälsofrämjande 

utbildningsprogram för 

personer med MS när det 

gäller att öka nivån på 

hälsofrämjande verksamhet 

som genomförs, förbättra 

självverkan och förbättra 

livskvaliteten. 

Kvantitativ 

RCT 

64 (3) För-test-efter-test 

Enkäter*: 

- HPLP 

- SRAHP 

- SF-36 

Icke-parametrisk analys 

Shapiro-Wilks Scores 

Mann-Whitney-test 

En utbildning i hälsofrämjande åtgärder kan göra att personer med MS upplever 

bättre livskvalitet genom förbättring av fysisk (p=.03), mental & generell hälsa 

(p=0.01) Dock visade bara mental & generell hälsa förbättring på 3 månader. Den 

totala hälsofrämjande livsstilsprofilen ökade från 117.8+/- 13.2 till 139.8+/- 18.4 

efter programmet i hälsofrämjande, även kontroll-gruppen visade en ökning från 

116.6+/-21.3 till 121.8+/- 23.7 efter 8v. Patienter visade efter utbildningen högre self-

efficacy för hälsofrämjande aktiviteter (p<.01). 

Hög 

Ghafari et al. 

2009. Iran. 

Att undersöka och fastställa 

progressiv 

muskelrelaxerande tekniks 

(PMRT) effekt på 

livskvaliteten hos patienter 

med MS. 

Kvantitativ  

Kvasi-experimentell 

66 (0) För-test-efter-test 

Checklista 

Enkäter*: 

- SF-8 

T-test 

ANOVA 

Innan studien var det ingen skillnad mellan studiegrupperna avseende livskvalitet 

(SF-8), enligt PCS-8, MCS-8 och totala poäng på livskvalitet (p>.05) efter 

interventionen var skillnaden signifikant mellan de två grupperna (p<.0001, 

p<.0001, p<.0004 respektive).  Ett samband mellan ålder och lägre livskvalitet 

upptäcktes samt hur länge personen har sjukdomen (p<.05). 

Hög 

Giacobbi et al. 

2012. 

USA. 

Att använda mixad metod för 

att bedöma den upplevda 

effekten på livskvalitet av ett 

4 månaders progressivt 

motståndstränings-program 

för 8 kvinnor med MS, samt 

att undersöka faktorer som 

underlättade eller hindrade 

motionsbeteendet direkt efter 

och 8 månader efter 

avslutandet av 

träningsprogrammet. 

Mixad metod 

Experimentell 

Integrerad metod 

med kvalitativ 

dominans 

8 (0) Öppna intervjuer  

För-test-efter-test: 

- Gå 25 fot  

- Gå 100 fot 

- Gå 6 minuter 

Deduktiv 

jämförelseanalys 

Öppen-/fokuserad 

kodning 

Kategorier/teman  

Efter träningsprogrammet hade gångförmågan enligt gångtesten i medel ökat med 

13,08% (SD=7.11). Utifrån intervjuerna identifierades två teman associerade till 

livskvalitet: fysiska och mentala gensvar. Kategorier urskildes i respektive tema, 

samtliga kategorier nämndes inte av alla deltagare (8). Av de som nämnde 

respektive kategori angavs positiva effekter på fysiska förmågorna: förmågan att 

stå (5 av 8), gångförmågan (6/8), balans (3/8), uthållighet (8/8), styrka (8/8), fysisk 

kapacitet som påverkar vardagssysslor (6/8); och mentala förmågorna: social 

förmåga (7/8), energi (4/8), emotionell respons (6/8) och självförtroende (6/8). 

 

Medel-

hög 
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Goretti et al. 

2009. 

Italien 

Att bedöma effekterna av 

psykologiska egenskaper vid 

valet av coping-strategier hos 

MS-patienter och deras 

påverkan på livskvalitet. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

104 (0) Enkäter*: 

- BDI 

- STAI-Y 

- MSQOL-54 

- EPQ 

- COPE-NVI 

- FSS 

T-test 

Mann Whitney-test 

Chi-square test 

Spearman 

Bonferroni 

Linjär regressions-analys 

MS patienter använde mer strategier för att undvika (p=.023) och använde sig 

mindre av positiv attityd (p=.001) och problemlösning, de visade också lägre 

poäng på planering/aktivitet (p<.001). MS-patienter av gruppen progressiv MS 

visade sig ha lägre socialt stöd än de patienterna med recidiverande remitterande 

MS (24.4+/-7.7 vs 28.3+/- 7.9 p=0.02) Lika vid mätning av livskvalitet där skillnaden 

var 55.8 +/- 15.9 vs 62.8 +/- 15.6; p=.047. 

Medel-

hög 

Johnson et al. 

2007. 

USA. 

Att undersöka inflytandet av 

sociala stressorer och resurser 

på etniska skillnader i MS-

förloppet, samt att undersöka 

i vilken utsträckning 

symtomsvårighetsgrad samt 

sociala stressorer och resurser 

är relaterade till livskvalitet 

hos MS-patienter. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

52 (8) Telefonintervju 

Enkäter*: 

- LISRES-A 

- FAMS 

- TSI 

ANOVA 

Pearsons chi-square 

Ingen signifikant skillnad (p<.01) sågs i livskvalitet (p=.93) eller 

symtomsvårighetsgrad (p=.48) mellan europeiska amerikaner och afroamerikaner. 

En signifikant korrelation återfanns mellan TSI och FAMS (p=.001), de som 

rapporterade svårare symtom rapporterade även lägre livskvalitet, oavsett etnisk 

status. Stressorer som signifikant korrelerade med försämrad livskvalitet var 

finansiella (p=.01) och fysisk hälsa (p=.01). Tre sociala resurser korrelerade 

signifikant med högre livskvalitet, finansiella (p=.01), familj (p=.001) och positiva 

livshändelser (p=.01). Livskvalitet hade en signifikant positiv korrelation med 

inkomstnivå (p=.01) och år av utbildning (p=.01). 

Medel-

hög 

MacLurg et al. 

2005. 

Storbritannien 

Att beskriva ett 

representativt urval av 

kliniskt bestämda MS-

patienter när det gäller 

demografiska och 

sjukdomskarakteristika, 

serviceassocierade och 

upplevda behov och utforska 

hur resultaten relaterar till 

välmående. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

 

149 (0) Enkäter*: 

- Demografisk 

- Well-being 

- EDSS 

x2-test 

ANOVA 

Primärvård är den service som flest MS patienter har tillgång till (19% av 149) och 

behovet av fysioterapi (21%), ångestvård (12%), fotvård (8%) och hemhjälp (8%) är 

det dessa personer saknar mest. Det var viktigt för patienternas välmående att få 

hjälp med de vårdmöjligheter de saknade, speciellt primärvård, hemhjälp samt 

vårdpersonal (p<.0005). 

Hög 

Mathiowetz, 

et al.  

2005.  

USA. 

Att bedöma korttidseffekt 

och verkan av en sex veckor 

lång kurs i energibesparing 

på fatigue, livskvalitet och 

self-efficacy hos personer 

med MS 

Kvantitativ  

RCT 

Intent-to-

treat 

169 (0) 

Compliers  

131 (1) 

Enkäter*: 

- FIS 

- SF-36 

- SE-PECSA 

(före/efter kurs) 

T-test 

Pearsons chi-square 

ANOVA 

LOCF 

Interventionsgruppen skiljde sig signifikant (p<.01667)  från kontrollgruppen 

genom alla tre analyser i alla skalor gällande fatigue utom förbättring av kognitiva 

funktioner. Gällande livskvalitet skiljde sig interventionsgruppen signifikant 

(p<.00625) från kontrollgruppen genom alla tre analyser i vitalitet, genom två 

analyser i fysisk roll och genom en analys i mental hälsa. Ett resultat som till större 

delen gav stöd åt hypotes 1. Self-efficacy var efter kursen signifikant högre (p<.05) 

än före kursen.  

Medel-

hög 
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Mathiowetz, 

et al.  

2007.  

USA. 

Att rapportera vilken effekt 

en sex veckor lång kurs i 

energibesparing efter ett år 

hade på fatigue och 

livskvalitet hos personer med 

MS. 

Kvantitativ  

RCT 

Intent-to-

treat 

169 (0) 

Compliers  

131 (5) 

Enkäter*: 

- FIS 

- SF-36 

ANOVA 

Post-hoc analysis 

LOCF 

Effekterna var för gruppen inte signifikant annorlunda ett år efter kursen än direkt 

efter kursen (p<.05). Vid analyser av enkäternas subskalor visades endast en 

signifikant skillnad (p<.05) genom förbättring i skalan kognitiv fatigue, från direkt 

efter kursen till ett år efter kursen. Samtliga skalor visade efter ett år en bestående 

effekt av de förbättringar som setts direkt efter kursen.: Ett år efter kursen sågs för 

gruppen signifikant skillnad i minskad påverkan av fatigue och ökad livskvalitet 

jämfört med baslinje (p<.05). I enkäternas subskalor sågs efter ett år signifikanta 

förbättringar i alla skalor gällande fatigue (p<.05) och i 4 av 8 livskvalitetsskalor 

(p<.05) (fysisk roll, vitalitet, social funktion och mental hälsa). I 

interventionsgrupperna sågs av följsamma deltagare att 82 (62.6%) upplevde nytta 

gällande fatigue efter kursen och 90 (68.7%) fortsatt nytta efter 1 år. 

Medel-

hög 

Moriya & 

Ikeda 

2013. 

Japan. 

 

Att undersöka effekten av 

progressiv muskelrelaxering 

(PMR) på fatigue hos 

personer med MS, och att 

undersöka problemen dessa 

personer upplevde under 

utförandet av PMR. 

Mixad metod 

Experimentell 

Integrerad med 

kvantitativ 

dominans 

4 (0) Enkäter*: 

- VAS-skala 

- SF-8 

- POMS 

Induktiv analys 

3 av 4 patienter upplevde minskad fatigue och bättre sömn efter att utfört PMR 

under 3 månader. Spänning-ångest och depression/känna sig låg minskade eller 

förblev 0 hos 3 deltagarna. PCS och MCS ökade hos hälften av deltagarna.  

Medel-

hög 

Motl et al. 

2007.  

USA. 

Att undersöka vilka roller 

self-efficacy och 

funktionsnedsättningar 

spelar i förhållandet mellan 

fysisk aktivitet och 

livskvalitet vid MS, efter att 

ha kontrollerat för 

upplevelsen av socialt stöd. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

196 (2) Enkäter*: 

- SPS 

- EXSE 

- BSE 

- LL-FDI 

- SWLS 

Observationer: 

- Stegräknare 

- Accelerometer 

Tvåstegs - 

kovariansmodell 

Chi-square 

x2-test 

RMSEA 

SRMR, CFI 

Studien visade ett statistiskt signifikant (p<.05) samband mellan: fysisk aktivitet 

och variablerna socialt stöd, self-efficacy, funktionsnedsättningar och livskvalitet; 

socialt stöd och self-efficacy, funktionsnedsättningar och livskvalitet; self-efficacy 

och funktionsnedsättningar och livskvalitet; funktionsnedsättningar och 

livskvalitet. Detta indikerade att det fanns relationer mellan dessa variabler. 

Vidare analys visade att self-efficacy och fysisk aktivitet inte hade en signifikant 

(p<.05) direkt inverkan på livskvalitet. Efter att ha räknat av påverkan av socialt 

stöd på respektive variabel sågs en statistiskt signifikant (p<.05) direkt inverkan av 

fysisk aktivitet på self-efficacy, self-efficacy på funktionsnedsättningar och 

funktionsnedsättningar på livskvalitet.  

Medel-

hög 

Motl & Snook.  

2008. 

USA. 

 

Att undersöka hur self-

efficacy och fysisk aktivitet 

korrelerar med livskvalitet 

hos personer med MS. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

133 (0) Enkäter*: 

- GLTEQ 

-MSSE 

-MSIS-29 

Kovariansmodell 

Sambandsanalys 

X2-test 

CFI, SRMR 

Ett statistiskt signifikant (p<.05) samband sågs mellan: fysisk aktivitet och self-

efficacy kontroll (p=.002), self-efficacy funktion ( p=.001) och fysisk livskvalitet 

(p=.02); self-efficacy kontroll och mental livskvalitet (p=.001) och fysisk livskvalitet 

(p=.001); self-efficacy funktion och fysisk livskvalitet (p=.001). Detta indikerade att 

fysisk aktivitet korrelerade med fysisk och mental livskvalitet och att dessa 

relationer influerades av self-efficacy. Mer fysisk aktivitet gav högre self-efficacy, 

vilket i sin tur associerades med bättre fysisk och mental livskvalitet.  

Medel-

hög 
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Motl et al.  

2009.  

USA. 

Att undersöka vilka roller 

variablerna funktionshinder, 

fatigue, sinnesstämning, 

smärta, self-efficacy och 

socialt stöd spelar i 

förhållandet mellan fysisk 

aktivitet och livskvalitet hos 

personer med MS. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

292 (8) Enkäter*: 

- GLTEQ 

- LMSQOL 

- SWLS 

- PDDS 

- FSS 

- HADS 

- SF-MPQ 

- MSSE 

- EXSE 

- SPS 

Observationer: 

- Accelerometer 

Kovariansmodell 

Sambandsanalys 

X2-test, SRMR, CFI 

Styrkan i sambandet mellan variablerna fysisk aktivitet och livskvalitet var 

statistiskt signifikant (p <.05), vilket indikerade att högre fysisk aktivitet hade 

positiv inverkan på livskvalitet. Även sambandet mellan högre fysisk aktivitet och 

lägre nivåer av funktionsnedsättning, depression, fatigue och smärta samt högre 

nivåer av socialt stöd, self-efficacy till MS och self-efficacy till fysisk aktivitet var 

statistiskt signifikant (p <.05). Ytterligare statistiskt signifikant (p <.05) samband 

sågs mellan högre livskvalitet och lägre nivåer av depression, oro, fatigue och 

smärta samt högre nivåer av socialt stöd, self-efficacy till MS. Detta visade att 

relationen mellan fysisk aktivitet och livskvalitet var indirekt och influerades av 

depression, fatigue, smärta, socialt stöd och self-efficacy för MS. 

Hög 

Motl & 

McAuley 

2014. 

USA. 

 

Att undersöka huruvida 

förändring i vardaglig fysisk 

aktivitet var förknippad med 

förändring av variabler hos 

hälsorelaterad livskvalitet i 

överensstämmelse med en 

hierarkisk modell. 

Kvantitativ 

Kohort 

292 (16) Enkäter*: 

- GLTEQ 

- SF-36 

- PDDS 

Linjär panelanalys 

FIMLs kovariansmodell 

X2-test 

SRMR 

CFI 

 

Ett statistiskt signifikant samband sågs mellan fysisk aktivitet och variablerna 

fysisk funktion (p<.0001), fysisk roll (p<.005), emotionell roll (p<.05), vitalitet 

(p<.0001), mental hälsa (p<.05), social funktion (p<001) och generell hälsa (p<0001) 

dock inte kroppslig smärta (p<.21). Deltagare med högre nivå av fysisk aktivitet 

upplevde alltså bättre hälsorelaterad livskvalitet i 7 av 8 SF-36 faktorer. Ingen 

signifikant skillnad sågs från baslinje till uppföljning mellan fysisk aktivitet och 

fysisk funktion (p=.86) emotionell roll (p=.94), vitalitet (p.33), mental hälsa (p=.83), 

kroppslig smärta (p=.66) social funktion (p=.95) och generell hälsa (p=.66). Ett 

signifikant samband sågs mellan uppföljande fysisk aktivitet och uppföljande 

fysisk funktion sågs (p<.005). Detta indikerade att deltagare som upplevt 

förändring i fysisk aktivitet samtidigt upplevt förändring i 4 punkter av 

livskvalitet. Den enda variabel som vid baslinje visade signifikant effekt på fysisk 

aktivitet och livskvalitet var funktionsnedsättning (p<.0001). Det var dock ingen 

signifikant skillnad mellan funktionsnedsättning och fysisk aktivitet (p=.17) vid 

uppföljningen. 

Medel-

hög 
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Reynolds & 

Prior. 2003. 

Storbritannien

. 

Att utforska upplevelsen av 

leva med MS, med fokus på 

kvinnors individuella 

strategier för att uppnå en 

acceptabel livskvalitet. 

Kvalitativ  

Tolkande 

fenomenologi 

27 (0) Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Fenomenologisk  

Kodning 

Teman 

Samtliga deltagare ansåg sig ha utvecklat positiva strategier för att leva med MS 

och större delen ansåg sig ha god livskvalitet. Teman som återfanns delades i två 

kategorier: 1. Vanliga funktions-nedsättande upplevelser & 2. Möjliggörande 

strategier för att leva med MS. I kategori 1: MS-symtom, förlust av funktion, 

värderade roller och sysselsättningar, förändrade relationer, säkerhet och hot mot 

”för givet tagna” antaganden och meningar, social diskriminering, etikettering, 

fördomar, barriär för att få tillgång till offentliga platser och förlust av ”normal” 

vuxenstatus samt dominerande av okontrollerbara, oönskade upplevelser. I 

kategori 2: hantera sjukdomen och begränsa dess påverkan på vardagslivet, 

bevara och utöka meningsfulla sysselsättningar och roller, anpassa ”före-

sjukdoms-färdigheter” till nuvarande funktionsnivå, etablera och förhöja 

ömsesidiga relationer, prioritera familjebehov, hjälpa andra, klargöra personliga 

övertygelser och ambitioner, hantera begränsande sociala barriärer samt medvetet 

värdera och främja positiva aspekter av livet.  

Medel-

hög 

Riazi et al. 

2012. 

Storbritannien

. 

Att undersöka hur 

vårdhemsbosatta personer 

med MS uppfattar deras 

livskvalitet på vårdhem och 

att utveckla en modell för 

livskvalitet för 

vårdhemsbosatta med MS. 

Kvalitativ 

Grounded theory 

 21 (0)  Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Jämförelseanalys 

WINMAX 

En modell för livskvalitet för MS patienter boende i vårdhem utformades genom 

kodning. 4 huvudfaktorer återfanns: Vad vårdhemmet har för betydelse för de 

bosatta, jaget, miljö och relationer. Deltagarna i studien beskrev att vårdhem var 

det bästa stället att hantera sin sjukdom på och trots saknad av sitt hem upplevdes 

en känsla av att bli omhändertagen. Det rådde dock delade meningar kring detta 

och några patienter hade en stark önskan om att få lämna sitt boende, delvis på 

grund av att de ej ansåg sig höra hemma där. Deltagarna uppgav att smärta, 

fatigue, nedsatt rörlighet och hantering av sjukdom hade negativ påverkan på 

deras liv. Någon uppgav avsaknad av aktiviteter och vilket påverkade 

livskvaliteten. Miljön hade stor påverkan på deltagarna, faktorer som engagemang 

i aktiviteter och känsla av trygghet var viktiga och att känna sig fast på hemmet 

eller att vara uttråkad hade en negativ påverkan på livskvaliteten. Relationer med 

både andra på boendet och familjen var viktiga för livet på boendena.  

Medel-

hög 

Schirda et al. 

2015. 

USA. 

Att bedöma sambandet 

mellan känslor/dålig kontroll 

av känslors kännetecken vid 

mindfulness och livskvalitet 

hos individer med MS och att 

samla normativa data om 

hälsorelaterade affektiva 

stimuli 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

95 (0) Enkäter*: 

- FFMQ 

- DERS 

- WHOQoL 

- BDI-2 

- EDSS 

Kologorov-Smirnov 

Medlingsanalys 

Pearson & Spearman 

Z-score 

Hayes’s index 

Effekten av egenskaper av mindfulness på dålig kontroll av känslor var signifikant 

(p<.001) även relationen mellan dålig känslokontroll och livskvalitet var 

signifikant (p=.02), då resultatet visade på att bättre känslokontroll gav bättre 

livskvalitet. Hypotes: Att depressiva symtom kan spela en roll i sambandet mellan 

egenskaper av mindfulness och dålig känslokontroll. Sambandet mellan 

egenskaper av mindfulness och depressiva symtom för att förutsäga livskvalitet 

(p=.80) och dålig känslokontroll med depressiva symtom för att förutsäga 

livskvalitet (B=-.003, t=-.133, p=.89) var inte signifikant. Depressiva symtom var 

bara en del av egenskaper av mindfulness och dålig känslokontroll.  

Hög 
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Senders et al. 

2014. 

USA. 

Att utvärdera associationen 

mellan mindfulness, upplevd 

stress, coping-strategier och 

förmåga att hantera 

utmanande situationer. 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

150 (31) Enkäter*: 

- PSS 

- FFMQ 

- CD-RISC 

- B-COPE 

- SF-36 

Pearsons chi-square 

Linear regression 

analysis 

Bonferroni  

STATA 12 

Det återfanns en statistiskt signifikant (p <.008) relation där deltagare som 

upplevde högre nivåer av mindfulness hade ökad sannolikhet för lägre nivåer av 

upplevd stress (25%, p <.0001) och negativa coping-strategier (29%, p <.0001) samt 

högre nivåer av positiva coping-strategier (11%, p <.0001), förmåga att hantera 

utmanande situationer (44%, p <.0001) och mental hälsorelaterad livskvalitet (20%, 

p <.0001). Detta oavsett ålder, kön, utbildning, typ av MS, läkemedels-behandling, 

stressande livshändelser och grad av funktionsnedsättning. 

Medel-

hög 

*Enkäter: B-COPE = Brief Coping Orientation for Problem Experiences; BDI = Beck Depression Inventory; BDI-2 = Beck Depression Inventory 2; BSE = Barriers Self-Efficacy scale; CES-D-10 = 10-item 

Center for Epidemologic Studies Depression Scale; CD-RISC = Connor-Davidson Resilience Scale; COPE-NVI = Coping Orientation for Problem Experiences-New Italian Version; Demografisk = 

Demografisk undersökning; DERS = The Difficulties in Emotion Regulation Scale; EDSS = Kurtzke’s Expanded Disability Status Scale; EXSE = exercise Self-Efficacy scale; EPQ = The Italian version of 

the Eysenck Personality Questionnaire; FAMS = Functional Assessment of Multiple Sclerosis; FFMQ = Five-Facet Mindfulness Questionnaire; FIS = Fatigue Impact Scale; FSS = Fatigue Severity Scale; 

VAS = Visual Analog Scale; GLTEQ = Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire; HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale; HPLP = The Health Promoting Lifestyle Profile 2; LISRES-A = Life 

Stressors and Social Resources Inventory-Adult form; LL-FDI = Late-Life Function and Disability Inventory; LMSQOL = Leeds Multiple Sclerosis Quality of Life Scale; LOT-R = Life Orientation Test-

Revised; MSIS-29 = Multiple Sclerosis Impact Scale; MSQOL-54 = The Multiple Sclerosis Quality of Life 54; MSSE = Multiple Sclerosis Self-Efficacy; PANAS = Italian validation of the Positive Affect 

Negative Affect Schedule; PDDS = Patient Determined Disease Steps scale; POMS = Profile of Mood, shortened version; PSS = Perceived Stress Scale; SE-PECSA = Self-Efficacy for Performing Energy 

Conservation Strategies Assessment; SF-12 = medical outcome study Short Form-12; SF-36 = medical outcome study Short Form-36; SF-8 = medical outcome study Short Form-8; SF-MPQ = Short Form 

– McGill Pain Questionnaire; SRAHP = The Self-Rated Abilities for Health Practices Scale; SPS = Social Provisions Scale; STAI-Y = State Trait Anxiety Inventory; SWLS = Satisfaction With Life Scale; 

TSI = The Symptom Inventory; Well-being = Sense of Fulfilment and Quality of Life; WHOQoL = World Health Organisation Quality of Life-BREF 
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Fysisk 

aktivitet 

Vardagsmotion  

 

Direkt 

påverkan 

1. Vid en första analys hade vardaglig fysisk aktivitet ett signifikant samband med livskvalitet (p<.05). 2. Fysisk aktivitet hade ett 

signifikant samband med self-efficacy kontroll (p=.002) och self-efficacy funktion (p=.001). Fysisk aktivitet sågs även ha ett signifikant 

direkt samband med fysisk livskvalitet (p=.02). 3. Modell 1 visade att det fanns ett signifikant direkt positivt samband mellan fysisk 

aktivitet och livskvalitet (p<.005) vilket indikerade att de som var mer fysiskt aktiva rapporterade högre livskvalitet. 4. Personer som vid 

baslinje rapporterade högre fysisk aktivitet hade också en statistiskt signifikant högre livskvalitet i: fysisk funktion (p<.0001), emotionell 

roll (p<.05), fysisk roll (p<.005), vitalitet (p<.0001), mental hälsa (p<.05), social funktion (p<.001) och generell hälsa (p<.0001). Vid 

uppföljning (6 mån) återfanns ett signifikant samband mellan fysik aktivet och fysisk funktion (p<.005), emotionell roll (p<.01), vitalitet ( 

p<.001) och social funktion (p<.05). Detta indikerade att personer som rapporterade en förändring (minskad eller ökad) i nivåerna av 

fysisk aktivitet över sex månader angav en samtidig förändring (försämrad respektive förbättrad) livskvalitet i fyra av åtta SF-36 skalor. 

1. Motl, 2007 

 

2. Motl, 2008 

 

3. Motl, 2009 

 

4. Motl, 2014 

 

Indirekt 

påverkan  

 

1. Vid en andra analys där faktorerna self-efficacy, socialt stöd och funktionsnedsättningar togs i beaktande sågs fysisk aktivitet ej ha 

något signifikant direkt samband med livskvalitet (p>.05), men fysisk aktivitet sågs ha ett direkt samband med self-efficacy (p<.05) och 

funktionsnedsättningar (p<.05). Self-efficacy sågs i sin tur ha ett direkt samband med funktionsnedsättningar (p<.05) och 

funktionsnedsättningar hade ett signifikant samband med livskvalitet (p<.05). 3. Modell 2 visade ett signifikant samband (p<.05) i 

relationen mellan att mer fysiskt aktiva rapporterade lägre nivå av depression, fatigue och smärta samt signifikant högre nivåer av socialt 

stöd, self-efficacy för att hantera MS och self-efficacy för regelbunden fysisk aktivitet. Ett signifikant samband (p<.05) återfanns även där 

de som rapporterade lägre nivåer av depression, fatigue och smärta samt högre nivåer av socialt stöd och self-efficacy för att hantera MS 

rapporterade högre livskvalitet. Detta gav ett statistiskt signifikant indirekt samband (p<.05) mellan fysisk aktivitet och livskvalitet som 

influerades av depression, fatigue, smärta, socialt stöd och self-efficacy för att hantera MS. 4. Den enda utomstående variabeln som hade 

signifikant inverkan på fysisk aktivet och livskvalitet var funktionsnedsättning. Personer som vid baslinje uppskattade högre 

funktionsnedsättning rapporterade även lägre fysisk aktivitet (p<.0001) och sämre hälsorelaterad livskvalitet genom samtliga 8 faktorerna: 

fysisk funktion (p<.0001), fysisk roll (p<.0001), emotionell roll (p<.01), vitalitet (p<.0001) mental hälsa (p<.05), kroppslig smärta (p<.0001), 

social funktion (p<.0001) och generell hälsa (p<.0001). Vid uppföljning hade funktionsnedsättning inte längre någon statistiskt signifikant 

inverkan på fysisk aktivitet (p=.17), generell hälsa (p=.74) eller mental hälsa (p=.82), men en fortsatt signifikant inverkan på fysisk funktion 

(p<.0001), fysisk roll (p<.0001), emotionell roll (p<.0001), vitalitet (p<.05), kroppslig smärta (p<.05) och social funktion ((p<.0001). De som 

hade ökad funktionsnedsättning rapporterade alltså över tid större reduktion i sex av åtta livskvalitetsfaktorer. 

1. Motl, 2007 

 

3. Motl, 2009 

 

4. Motl, 2014 

 

Fysioterapi Styrketräning 5. Styrketräning främjade livskvalitet inom områdena övergripande fysisk funktion, känslor och deltagande i vardagsaktiviteter. Efter ett 

fyra månaders styrketräning med tre träningar/vecka hade gångförmågan enligt gångtesten ökat med i medel 13,08%. Positiva effekter på 

fysiska förmågor associerade till livskvalitet efter träningsprogrammet: Av deltagarna nämnde 37,5% förbättrad balans, 62,5% förbättrad 

förmåga att stå, 75% ökad gångförmåga samt fysisk kapacitet som inverkar på vardagssysslor och 100% ökad uthållighet och styrka. 

Positiva effekter på mental förmågor efter programmet: Av deltagarna nämnde 50% ökad energi/vigör, 75% ökad positiv emotionell 

respons och ökat självförtroende samt 87,5% en förbättrad social förmåga. 

5.Giacobbi, 

2012 

Tillgång till 

fysioterapi  

 

17. Många deltagare upplevde fysioterapi som en nyckelaspekt för livskvalitet om de hade möjlighet att få tillgång till det. Att bo på 

vårdhem beskrevs av en deltagare innebära större tillgång till fysioterapi än i hemmet, vilket upplevdes som en fantastisk möjlighet. 18. 

Tillgång till fysioterapi var svagt signifikant relaterat till funktionsnedsättning (p=.017). Fysioterapi var deltagarnas (n = 149) mest 

frekvent önskade behov, 13 % gick redan i fysioterapi men 16% av resterande upplevde även de ett behov av fysioterapi.  

17. Riazi, 

2012 

18.MacLurg, 

2005 
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Spara energi Följsamhet 6 v kurs 6+7. I en randomiserad kontrollstudie där interventionsgrupperna deltog i en 6 veckor lång kurs i energisparande aktiviteter deltog 169 

personer med MS. Kursen bestod i 6 träffar där deltagarna bland annat övade på att prioritera sin energiförbrukning, skapa balans, hitta 

tid åt vila, kommunicera sina behov, använda kroppen på ett bra/ergonomiskt sätt, använda energieffektiva hjälpmedel, utvärdera 

prioriteringar och tillvägagångssätt i vardagen, ta kontroll samt kort- och långtidsmålsättning. Av de 169 deltagande räknades 131 som 

följsamma genom att delta vid minst 5 interventionstillfällen. Övriga 38 deltagare deltog endast vid 1–4 av tillfällena och räknades 

därmed in analysen av hela gruppen (n=169), sk. intent-to-treat (avsikt att behandla). Här presenteras resultatet från de 131 följsamma 

deltagarna.  

6.Mathiowet

z, 2005 

7.Mathiowet

z, 2007 

Fatigue 6 v kurs 6. Interventionsgrupperna skiljde sig signifikant (p<.01667) från kontrollgruppen i sammanslagningen av de 3 fatigueskalorna (p=.0039) 

och separat i skalorna fysisk fatigue (p=.0004) och social fatigue (p=.0028). Detta indikerade att interventionen signifikant minskade 

deltagarnas upplevelse av fatigue genom signifikant reducering av fysisk och social fatigue. Effekten beräknades hos följsamhetsgruppen 

vara måttlig till stor i skalorna kognitiv och social fatigue, samt stor i skalan fysisk fatigue. Slutsatsen var att resultatet gav stöd åt 

hypotesen att alla som deltog i kursen skulle rapportera signifikanta reduceringar i påverkan av fatigue efter kursen jämfört med 

kontrollgruppen. 7. Följsamhetsgruppen hade störst minskning av fatigue direkt efter kursen och hade sedan fortsatt men mindre 

minskning upp till ett år efter kursen. Skillnaden i effekten direkt efter kursen och ett år efter kursen nådde inte statistisk signifikans 

(p=.0474). Vid separat analys av de 3 fatigue-skalorna framkom dock en signifikant minskning i kognitiv fatigue (p=.0061) från direkt efter 

kursen till ett år efter kursen. Samtliga analyser visade att de goda effekterna av kursen åtminstone fortfarande bestod ett år efter kursen 

vilket gav stöd åt hypotesen att deltagarna skulle behålla minskningen i fatigue ett år efter kursen. Skillnader mellan fatigue före och ett 

år efter kursen visade statistiskt signifikanta minskningar i den totala fatigue-skalan (p<.0001), samt i alla tre separata fatigue-skalorna 

kognitiv fatigue (p<.0001), fysisk fatigue (p<.0001) och social fatigue (p<.0001). Detta gav starkt stöd åt hypotesen att deltagarna skulle ha 

signifikanta minskningar i fatigue ett år efter kursen jämfört med före. 5. 50% av deltagarna uppgav förbättring av deras energi efter att 

ha utfört träningsprogrammet, bland annat så uppgav de att behovet av att vila mitt i dagen inte behövdes längre samt att orken att göra 

aktiviteter flera dagar i rad numera var möjligt. 11. Livskvaliteten kan förbättras genom bra fördelning av energi. Detta kan göras genom 

att t.ex. ta hjälp av med vardagssysslor. 

6.Mathiowet

z, 2005 

7. 

Mathiowetz, 

2007 

5. Giacobbi, 

2012. 

11. 

Reynolds, 

2003. 

 

Maktkamp 11. Många av deltagarna beskrev utmaningen med att hantera dagliga aktiviteter när energin och rörligheten var begränsad. Energi- & 

rörlighetsresurser var tvungna att hanteras genom att ändra tempot i aktiviteter och introducera viloperioder i de dagliga rutinerna. Detta 

möttes med viss emotionell svårighet eftersom att vissa upplevde det som att ge efter för sjukdomen snarare än ett positivt livsstilsbeslut 

som medförde att värderade roller och aktiviteter kunde bibehållas.  

11. 

Reynolds, 

2003 
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Livskvalitet 6 v kurs 6. Interventionsgrupperna skiljde sig signifikant (p<.00625) från kontrollgruppen i sammanslagningen av de 8 livskvalitetsskalorna 

(p=.0021) och separat i livskvalitetsskalan vitalitet (p<.0001). Skillnader sågs även i övriga skalor, om än ej signifikanta: fysisk funktion 

(p=.6259), fysisk roll (p=.0361), kroppslig smärta (p=.9365), generell hälsa (p=.6196), social funktion (p=.0451), emotionell roll (p=.01126) & 

mental hälsa (.0202). Effektstorleken av interventionen beräknades för respektive skala (8st) och bedömdes vara måttlig till stor i skalorna 

fysisk roll och mental hälsa, samt stor i skalan vitalitet. Slutsatsen var att resultatet till stor del gav stöd åt hypotesen att alla personer med 

MS som deltog i kursen skulle rapportera signifikanta ökningar i livskvalitet efter kursen jämfört med kontrollgruppen. 7. Summering av 

livskvalitetens skalor visade att livskvaliteten ej ändrats signifikant (p=.035) i följsamhetsgruppen från direkt efter kursen till ett år efter 

kursen. Vitaliteten hade störst ökning direkt efter kursen och hade sedan väldigt små, men ej statistiskt signifikanta (p=.0144) 

minskningar upp till ett år efter kursen. Inte heller vid separata analyser av de 8 livskvalitetsskalorna sågs några signifikanta skillnader 

mellan direkt efter kursen och ett år efter kursen. Samtliga analyser visade att de goda effekterna av kursen åtminstone fortfarande bestod 

ett år efter kursen, vilket gav stöd åt hypotesen att deltagarna skulle behålla ökningen av livskvaliteten ett år efter kursen. Skillnader 

mellan livskvalitet före och ett år efter kursen visade en statistiskt signifikant ökning i den totala livskvaliteten (p=.0004), samt i 4 av de 8 

livskvalitetsskalorna: fysisk roll (p=.0001), vitalitet (p<.0001), social funktion (p<.0001) och mental hälsa (p=.0061). Detta gav starkt stöd åt 

hypotesen att deltagarna skulle ha signifikanta ökningar i vissa aspekter av livskvalitet (vitalitet, social funktion & mental hälsa) ett år 

efter kursen jämfört med före. 

6.Mathiowet

z, 2005 

7.Mathiowet

z, 2007 

Self-efficacy 6 v kurs 6. Self-efficacy för att var hos följsamhetsgruppen efter kursen signifikant högre än före kursen (p<.0001). Effektstorleken bedömdes 

mycket stor med ett värde av 1.92. Slutsatsen var att resultatet gav stöd åt hypotesen att personer med MS skulle öka signifikant i sin 

upplevelse av self-efficacy i att genomföra energisparande aktiviteter efter att ha deltagit i kursen. 

6.Mathiowet

z, 2005 

Upplevd nytta 6 v kurs 7. En analys av hur många av deltagarna som upplevde en nytta av kursen visade att av 131 följsamma deltagare upplevde 82 (62,6%) en 

nytta direkt efter kursen och 90 (68,7%) en nytta ett år efter kursen. 

7.Mathiowet

z, 2007 

Muskelavslap

pning 

Progressiv 

muskel-

avslappning 

Intervention 8. I en kvasi-experimentell studie testades effekten av en intervention genom jämförelser mellan en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Interventionsgruppen tränades i progressiv muskelavslappnande teknik (PMRT) under 16 dagar. Därefter bads deltagarna 

i interventionsgruppen att i sina hem med hjälp av en instruktions-CD fortsätta med PMRT varje dag under 8 veckor (60 dagar). Under 

studien angavs att 92% av interventionsgruppen (n = 33) genomförde PMRT regelbundet i hemmet. 9. I en pilotstudie testades effekten av 

PMRT på fyra individer med MS. Under tre månader tränade individerna generellt varje dag på PMRT med hjälp av en 28 min 

instruktions-CD med övningar i andningskontroll samt i att spänna och slappna av i 16 olika muskelgrupper. 

8. Ghafari. 

2009 

9. Moriya, 

2013 

Fysisk 

komponent 

(PCS) 

8.Efter två månaders PMRT sågs en ökning av PCS (29.16–42.07) hos interventionsgruppen, kontrollgruppen visade däremot lägre PCS 

efter 2 månader (29.64–26.95). 9. Vid baslinje hade tre deltagare PCS under det för den japanska befolkningen standardvärdet 50.0 

(47.9/49.9/46.6). Den fjärde deltagaren uppgav PCS 57.1 vid baslinje. PCS ökade efter tre månaders PMRT i ett av fyra fall (49.9 till 55.6). I 

resterande tre fall uppgav deltagarna lägre eller oförändrad PCS (47.9–48.0/57.1–43.0/46.6–41.5). Alla deltagare utom en uppgav lägre PCS 

än standardvärdet efter interventionen. 

8. Ghafari. 

2009 9. 

Moriya, 2013 

Mental 

komponent 

(MCS) 

8.En ökning i MCS sågs i interventionsgruppen efter 2 månader med PMRT (28.54–40.74), hos kontrollgruppen såg däremot en minskning 

av MCS (28.45–25.79). 9. Vid baslinje hade två deltagare MCS över standardvärdet (50.0) och två hade MCS under standardvärdet 

(54.4/56.6/32.0/49.0). MCS ökade efter PMRT hos två deltagare (54.4–58.5 & 32.0–51.9) och minskade hos två deltagare (56.6–55.1 & 49.0–

43.8). Hos tre av fyra deltagare var MCS över standardvärdet efter 3 månader med PMRT. 

8. Ghafari. 

2009 9. 

Moriya, 2013 

Direkt 

påverkan 

8. Vid baslinje sågs inga skillnader i livskvalitetsskalorna mellan interventions- och kontrollgrupp. 4 veckor in i träningen sågs dock en 

statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna i fysisk livskvalitet (PCS-8) (p<.0001), mental livskvalitet (MCS-8) ( p<.0001) och total 

livskvalitet (p<.004). Efter 8 veckor sågs fortsatt signifikant skillnad i samtliga skalor (p<.0001). Den markanta ökningen i PCS och MCS 

hos interventionsgruppen talade för att PMRT hade en god effekt på livskvaliteten hos undersökningsgruppen.  

8. Ghafari. 

2009 

Indirekt 

påverkan 

9. Redan första veckan med träningsprogrammet upplevde deltagarna bättre sömn, en av deltagarna upplevde minskad fatigue efter 3 

månader, resterande uppgav en förändring under de 3 månaderna men totalt samma poäng efter 3 månader som vid start. 

9. Moriva, 

2013 
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Hantera 

funktionsneds

ättningar 

Minska 

begränsningar 

Direkt 

påverkan på 

livskvalitet 

1. Funktionsnedsättningar sågs i en första analys ha ett signifikant samband med livskvalitet (p<.05). Även i en andra analys där 

faktorerna fysisk aktivitet, socialt stöd och self-efficacy togs i beaktande hade funktionsnedsättningar ett signifikant samband med 

livskvalitet (p<.05). Minskade funktionsnedsättningar innebar alltså ökad livskvalitet och ökade funktionsnedsättningar innebar minskad 

livskvalitet. 

1. Motl, 2007 

Hälsofrämjande Maximera hälsa 

& fysik 

11. Nästan samtliga 27 kvinnor i studien engagerade sig i hälsofrämjande aktiviteter, inkluderat: utbilda sig om MS, fysioterapi, yoga, 

simning, syrgasterapi och god kosthållning. Detta eftersom att de ansåg att om de maximerade sin hälsa, styrka och kondition kunde MS-

symtomen kontrolleras bättre. 

11.Reynolds, 

2003 

Hälsofrämjande 

utbildning 

19. I en randomiserad kontrollstudie med deltagare behandlades en interventionsgrupp (n = 34) med en hälsofrämjande utbildning och 

jämfördes med en kontrollgrupp (n= 30). Interventionen pågick under 8 veckor då en session á 3 timmar genomfördes 1gång/vecka. 

Gruppsessionerna bestod av individuellt anpassad utbildning inom områdena motion och fysisk aktivitet, livsstilsanpassning/fatigue 

hantering, stresshantering, medveten kosthållning samt ansvarsfulla hälsoövningar. Efter 8 veckors behandling så visade resultatet att 

interventionsgruppen hade högre medelpoäng än kontrollgruppen i samtliga mätskalor som användes i studien. Deltagarna i 

interventionsgruppen upplevde enligt HPLP högre engagemang för aktiviteter som ämnar bibehålla och/eller förbättra nivån av hälsa och 

välbefinnande, enligt SRAHP högre tro på sin förmåga att utföra hälsofrämjande övningar och enligt SF-36 en bättre hälsorelaterad 

livskvalitet. För HPLP och SRAHP var interventionsgruppens förändring från baslinje till 8 veckor i medel statistiskt signifikant (p<.05) 

högre än kontrollgruppens förändring (p<.01 för båda). Skillnaden mellan de två grupperna var statistisk signifikant även för ett antal av 

de 7 underskalorna i HPLP: hälsoansvar (p<.01), fysisk aktivitet (p<.01), utveckling (p<.01) och stresshantering (p<.01). Även i några av SF-

36 underskalor var interventionsgruppens förändring från baslinje till 8 veckor i statistiskt signifikant högre än kontrollgruppens: fysisk 

livskvalitet (p=.03), mental hälsa (p<.01) och generell hälsa (p<.01). Förbättringarna i interventionsgruppen som observerades i HPLP och 

SRAHP efter programmet kvarstod vid uppföljning efter tre månader med en skillnad på mindre än +/- en poäng i respektive skala. Inom 

SF-36 var variationen större från 8 veckor till tre månader. Mental och generell hälsa ökade ytterligare (+3/+8) och fysisk roll samt smärta 

sjönk (-1.8/-3.8), medan övriga underskalor höll sig inom en variation av +/- en poäng. 53 deltagare (även kontrollgruppen erbjöds 

utbildningen efter en tid) skattade efter genomförd utbildning hur nöjda de var med programmet: 83% upplevde att 

utbildningsprogrammet var mycket användbart, 15% upplevde det som ganska användbart och 2% som användbart. 

19. Ennis, 

2006 

Anpassning Självkänsla 11. Göra aktiviteter, anpassa sig efter sin nuvarande funktionsförmåga gav bibehållen kontinuitet i jaget och identiteten. 11.Reynolds, 

2003 

Self-efficacy  Direkt 

påverkan på 

livskvalitet 

1. Self-efficacy hade i första analysen ett signifikant samband med livskvalitet (p<.05). 2. Self-efficacy hade signifikant direkt samband 

med fysisk aktivitet, se ”fysisk aktivitet”. Self-efficacy kontroll hade ett statistiskt signifikant samband med mental livskvalitet (p=.001) 

och fysisk livskvalitet (p=.001). Self-efficacy funktion hade ett statistiskt signifikant samband med fysisk livskvalitet (p=.001). 

1. Motl, 2007 

2. Motl, 2008 

Indirekt 

påverkan på 

livskvalitet 

1. Vid en andra analys där faktorerna fysisk aktivitet, socialt stöd och funktionsnedsättningar togs i beaktande sågs self-efficacy ej ha 

något signifikant direkt samband med livskvalitet (p>.05), men self-efficacy sågs ha ett direkt samband med funktionsnedsättningar 

(p<.05) som i sin tur hade ett signifikant samband med livskvalitet (p<.05). 

1. Motl, 2007 

Coping Social funktion  Socialt stöd 1. Socialt stöd hade ett signifikant samband med livskvalitet (.55, p<.05). 5. Socialt stöd var enligt 3 av 8 deltagare viktiga faktorer för att 

känna motivation till att styrketräna och 2 av 8 deltagare angav att anledningen till att de, trots upplevelser av förbättrad livskvalitet, 

slutat träna efter avslutad intervention var bristen på socialt stöd. 13. Socialt stöd visade sig ha en signifikant påverkan på mental och 

generell livskvalitet enligt skalorna MSQOL-54M (p=0.02) respektive MSQOL-540 (p=.001). 

1.Motl, 2007 

5.Giacobbi, 

2012 

13.Goretti. 

2009 
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Sociala 

relationer 

11. Sociala relationer ansågs av nästan alla vara centrala för att uppleva livskvalitet, vare sig det handlade om att få kärlek, stöd, 

bekräftelse av jaget eller om nöjet med att ta hand om andra. En central strategi för att öka livskvalitet var att bibehålla ömsesidighet i 

relationer, där deltagarna beskrev vikten av att både ge andra stöd och att själv få stöd. Att hjälpa andra i ett volontärsammanhang gav en 

källa till självkänsla och stolthet, och ibland hjälpte det till att öka livskvalitet genom att strukturera upp veckorutinerna. 17. Vissa 

deltagare beskrev att flytten till vårdhem innebar att deras familjerelationer förbättrades och att det gav dem en känsla av att inte längre 

vara en börda för sina familjemedlemmar. Att känna sig tillfreds med vården som erbjöds samt att ha en bra kommunikation med 

vårdpersonalen uppgav deltagarna vara viktigt. Att interagera med vårdpersonalen gav deltagarna en känsla av att bli respekterad som 

individer och att ha en vänskaplig relation till vårdpersonal som hade förståelse för MS var viktigt för alla deltagare. Att interagera med 

övriga patienter på vårdhemmet var en källa till socialt stöd. 

11.Reynolds, 

2003 

17. Riazi, 

2012 

 

Sociala resurser 12. Tre sociala resurser som korrelerade signifikant med högre livskvalitet återfanns: finansiella resurser (r = .40, p=.01), familj (r =.49, 

p=.001) och positiva livshändelser (r =.42, p=.01). Livskvalitet hade även en signifikant positiv korrelation med inkomstnivå (r=.38, p=.01) 

och år av utbildning (r=.49, p=.01). Mer utbildning och finansiella resurser, högre inkomstnivå, fler familjerelationer och fler positiva 

livshändelser ökade alltså sannolikheten för att deltagarna skulle uppleva en bättre livskvalitet. 

12. Johnson, 

2007 

 

Coping-

strategier 

Stress 11. Många av deltagarna ansåg att stress förvärrade MS-symtomen och såg därför stresshantering som en form av hälsofrämjande. 19. 

Stresshanteringen förbättrades efter 8 veckors efter hälsofrämjande utbildning, skillnaden mellan gruppen som fick utbildning och 

kontrollgruppen var statistisk signifikant [3.22 (+/-3.36) vs 0.33 (+/-3.08), p<.01] 

11.Reynolds, 

2003 

19. Ennis, 

2006 

Motstånd och 

kämpaglöd  

11. Kämpaglöd viktigt förhållningssätt för att hantera utmaningar med MS, maximera funktion, motstå depression och återupprätta en 

tillfredsställelse med livet. Att återta kontakt med fritidsintressen och familjeroll var viktigt för att uppnå livskvalitet. Ett stort utbud av 

positiva strategier för att främja hälsa och livskvalitet identifierades, men de pågick ofta i en samtidig kontext av kämpande eller 

förhandling med sjukdomens negativa krafter. En kognitiv och emotionell coping-strategi så som att anta en kämpande attityd till MS kan 

öka livskvaliteten genom att ge självförtroendet att börja med tillfredsställande fritidsaktiviteter. Sådana aktiviteter kan i sin tur ge både 

nöje och en värdefull känsla av kontroll över nuet och den nära framtiden. 

11. 

Reynolds, 

2003 

Meningsfulla 

roller och 

sysselsättningar 

11. Upplevelsen av ett hot mot identiteten vid tidig pensionering från jobb p.g.a. hälsorelaterade orsaker och effekten av MS på moderliga 

ansvarsområden gjorde upptäckandet av alternativa meningsfulla sysselsättningar centrala för att etablera livskvalitet. Att engagera sig i 

meningsfulla sysslor var viktigt för livskvalitet och en positiv självbild. Vissa använde sig av de färdigheter de införskaffat under sin 

karriär i nya aktiviteter. Exempelvis beskrevs tidigare affärskunskaper ha nyttjats för att samla in pengar till välgörenhet. En annan 

deltagare berättade om hur hon med tekniska hjälpmedel anpassade tidigare omtyckta fritidssysslor till nuvarande 

funktionsnedsättningar, vilket gjorde att hon bibehöll sin självkänsla och sin livskvalitet. Vissa beskrev också hur de uppehöll sig med 

livslånga passioner (ex. trädgårdsarbete, textilarbete) som de inte haft tid med under sitt arbetande liv, medan andra provade helt nya 

saker, ex. ridning, yoga, målning, krukmakeri, datakunskap, rådgivning, litet smyckesföretag, släktforskning. 17. Att delta i aktiviteter så 

som resor, andakt, hobbys, konversation med andra samt att involveras i beslutsfattanden inom boendet angavs vara viktigt för 

livskvaliteten.   

11. 

Reynolds, 

2003 

17. Riazi, 

2012 

 

Personliga 

övertygelser 

och ambitioner 

11. Många av deltagarna talade om ett behov av att klarlägga personliga övertygelser och ambitioner för att hantera osäkerhet inför 

framtiden och de hot som sjukdomen skapade mot övertygelser och mening som tidigare tagits för givet. Ett återkommande tema i 

intervjuerna var vikten av att ha beslutsamheten att fullfölja högt skattade personliga mål och ambitioner för framtiden istället för att låta 

livet bli fullständigt inskränkt på grund av sjukdomen. Detta ansågs vara hjälpande i hanterandet av den stora ovissheten MS innebär och 

i bibehållandet av självkänsla.  

11. 

Reynolds, 

2003 

Fokus på 

framtiden 

11. Livskvalitet ansågs kunna bibehållas genom att omprioritera och fokusera på vad som fortfarande kan göras och lämna bakom sig 

aktiviteter som inte längre är möjliga.  

11.Reynolds, 

2003 
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Medvetet 

positiv attityd 

11. De flesta av deltagarna associerade livskvalitet med ett brett utbud av värderingar och strategier, alla fokuserade på att aktivt 

uppskatta och sporra åtminstone några positiva livserfarenheter på en daglig basis. Detta hjälpte deltagarna att stå emot att domineras av 

okontrollerbara, oönskade erfarenheter associerade med sjukdomen. Att värdera positiva händelser i det dagliga livet istället för att ta 

dem för givet gjorde att sjukdomen inte hindrade deltagarna från att uppleva positiva stunder och livsnöjet beskrevs öka genom att 

medvetet njuta av dessa välgörande upplevelser. Några deltagare var ståndaktiga i sitt val att öka sin livskvalitet genom ett omdömesgillt 

användande av tid och energi. Deltagarna anpassade sina aktiviteter så att de fick ut så mycket nöje som möjligt för en så liten 

energiförbrukning som möjligt, samt att passa på att göra mycket aktiviteter under de dagar då deras fysiska funktion var som bäst. Att 

hitta fördelar med MS gav upphov till positiva erfarenheter som de ansåg sig ha missat om de inte hade drabbats av sjukdomen. 

Tillsammans med att bevara sin humor ansågs detta motverka känslor av tragedi eller självömkan som annars riskerade överväldiga 

personen, och bidrog till livskvalitet. Humor hjälpte även till att förbättra sociala relationer, vilket i sin tur spelade sin egen roll i 

bidragandet till livskvalitet. 13. Positiv attityd visade sig ha en signifikant påverkan på generell livskvalitet enligt MSQOL-54O (p=.007). 

17. För att uppnå belåtenhet med livet angav många deltagare vikten av att göra det bästa av sin situation. 

11. 

Reynolds, 

2003 

13. Goretti. 

2009 

17. Riazi, 

2012 

 

Mindfulness Direkt 

påverkan 

 14. Mindfulness hade signifikanta (p<.0008) korrelationer med alla SF-36 skalor gällande mental livskvalitet (p<.0001) men ej med de 

gällande fysisk livskvalitet (p=.181). Detta oberoende av deltagarnas ålder, kön, utbildning, typ av MS, läkemedelsbehandling, stressande 

livshändelser och grad av funktionsnedsättning. Mindfulness stod för och 20% av variationerna i mental livskvalitet (p <.0001). Det 

återfanns alltså statistiskt signifikanta (p <.008) relationer där högre nivåer av mindfulness ökade sannolikheten för högre nivåer av 

mental livskvalitet. 15. Studien fann bevis för en signifikant association mellan högre mindfulness och högre livskvalitet (p≤.01).  

14.Senders, 

2014 

15.Schirda, 

2015 

Indirekt 

påverkan 

 14. Mindfulness hade signifikanta (p<.0008) korrelationer med alla skalor (p<.0001) förutom SF-36 skalor gällande fysisk livskvalitet 

(p=.181). Detta oberoende av deltagarnas ålder, kön, utbildning, typ av MS, läkemedelsbehandling, stressande livshändelser och grad av 

funktionsnedsättning. Mindfulness stod för 25% av variationerna i upplevd stress (p <.0001), 29% av variationerna av negativa coping-

strategier (p <.0001), 11% av variationerna av positiva coping-strategier (p <.0001) och 44% av variationerna i förmåga att hantera 

utmanande situationer (p <.0001). Det återfanns alltså statistiskt signifikanta (p <.008) relationer där högre nivåer av mindfulness ökade 

sannolikheten för lägre nivåer av upplevd stress och negativa coping-strategier samt högre nivåer av positiva coping-strategier, förmåga 

att hantera utmanade situationer. 15. Studien fann bevis för en signifikant association mellan högre mindfulness och lägre nivåer av dålig 

känslohantering (p<.001), vilket indikerade att högre nivå av mindfulness gav lägre nivå av dålig känslohantering. Även sambandet 

mellan dålig känslohantering och livskvalitet var signifikant (p=.02), vilket indikerade att lägre nivåer av dålig känslohantering 

resulterade i bättre livskvalitet. Dålig känslohantering beskrevs därför ha en liten effekt på den indirekta relationen mellan mindfulness 

och livskvalitet. 

14. Senders, 

2014 

15. Schirda, 

2015 

 

Omvårdnad Vårdhem Miljö 17. Några deltagare beskrev vårdhemmet som det bästa stället att vara på för att hantera sjukdomen. De framhävde positiva aspekter så 

som att känna sig omhändertagen. Att känna sig trygg på vårdhemmet nämndes av alla deltagare och var en av de främsta fördelarna 

med att bo på vårdhem. Deltagarna uppgav sig känna sig säkrare genom att de nu hade tillgång till hjälp om de behövde det, bland annat 

på grund av fallrisk, men även känslan av att personalen såg efter dem. Detta fick dem att känna mer autonomi och självständighet. 

17 Riazi, 

2012 

 

Primärvård Tillgång/ behov 18. Kommunsjuksköterskor var den vård som flest deltagare hade tillgång till (19% av 149). De behov som saknades mest var; fysioterapi 

(16%), avlastningsvård (12%), fotvård (8%) och hemhjälp (8%). Det var viktigt för patienternas välmående att få hjälp med den 

vårdservice de upplevde ett behov av, speciellt primärvård, hemhjälp samt vårdpersonal (p<.0005). 

18.MacLurg, 

2005 
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Bilaga 5. Översikt av mätinstrument för livskvalitet 
LMSQOL = 

Leeds Multiple 

Sclerosis Quality of 

Life Scale 

MSQOL-54 =  

The Multiple 

Sclerosis Quality of 

Life 54 

WHOQoL =  

World Health 

Organisation Quality 

of Life 

SF-36 =  

Medical Outcome Study Short Form–36 

FAMS =  

Functional Assessment of 

Multiple Sclerosis  

SWLS =  

Satisfaction with Life Scale  

En skala framtagen för 

att mäta livskvalitet hos 

personer med MS, 

skalan innehåller en 16-

punkts skala för att 

mäta deltagarnas 

välmående (Ford et al., 

2001). 

 

 

En skala baserad på 

SF-36, som utvecklats 

för att specifikt mäta 

livskvalitet på 

personer med MS. 

Skalan innehåller 52 

objekt fördelade på 12 

skalor och två 

enskilda objekt 

(Vickrey, Hay, 

Harooni, Myers & 

Ellison 1995). 

Ett instrument 

framtaget av WHO som 

består av 15 punkter för 

att mäta livskvalitet 

(Världshälsoorganisatio

nen, 2012) 

Ett mått på hälsorelaterad livskvalitet som grundar sig på en 

skala som undersöker 8 kategorier: 

1) Fysisk funktion - Begränsningar av fysiska aktiviteter  

2) Fysisk rollfunktion - Begränsningar av jobb och andra 

dagliga aktiviteter p.g.a. fysiska hälsoproblem 

3) Social funktion - Begränsningar av sociala aktiviteter p.g.a. 

fysiska och/eller känslomässiga problem  

4) Kroppslig smärta  

5) Generell mental hälsa  

6) Emotionell rollfunktion - Begränsningar av jobb och andra 

dagliga aktiviteter p.g.a känslomässiga problem  

7) Vitalitet - energi  

8) Generell hälsa (Ware & Sherbourne 1992). 

Ett instrument för att 

mäta livskvalitet hos 

personer med MS. Skalan 

innehåller 59 punkter där 

deltagarna skattar från 0 

(inte alls) till 4 (mycket). 

Ju högre poäng, desto 

bättre välmående (Cella et 

al., 1996). 

En 5-punkt skala för att mäta 

tillfredställelse med livet. 

Deltagarna skattar från 1 

(starkt oense) till 7 (starkt 

överens) hur väl de håller 

med ett visst påstående 

(Diener, Emmons, Larsen & 

Griffin, 1985). 
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