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Abstrakt   

Bakgrund: Multipel Skleros (MS) är en kronisk neurologisk, autoimmun sjukdom som 

främst drabbar unga vuxna. MS kommer oftast i skov men kan i ett senare skede övergå till 

stegvis försämring. Att leva med sjukdomen MS ställer stora krav på en person. Sjukdomens 

symtom påverkar personen fysiskt, psykiskt och kognitivt. Sjukdomsförloppet är 

individuellt och nyckfullt vilket medför en ovisshet inför framtiden. Sjuksköterskan behöver 

kunskap och förståelse för att kunna stötta och bemöta personer med MS på bästa sätt.  

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att, med stöd av Antonovskys begrepp 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet, beskriva hur personer med MS hanterar sina 

dagliga liv. Metod: En litteraturöversikt med en deduktiv ansats genomfördes med 

Antonovskys teori känsla av sammanhang (KASAM) som utgångspunkt för att se om det 

fanns ett samband mellan dessa begrepp och hur en person hanterar sitt dagliga liv. 

Resultatet baserades på kvalitativa studier med deltagare mellan 19-64 år. Resultat: 

KASAMs begrepp var viktiga faktorer för att lära sig leva med sjukdomen MS. Under dessa 

tre huvudteman framkom även sex subteman. Dessa var: En förändrad livssyn, Bristande 

vägledning, Vardagsstrategier, Anpassning, En positiv attityd och En oförutsägbar framtid. 

Diskussion: Trots de symtom som följer med sjukdomen kunde en person genom olika 

egenskaper, strategier, socialt stöd och acceptans upprätthålla ett betydelsefullt liv.  
Slutsats: Denna litteraturöversikt möjliggör för sjuksköterskor att kunna stödja personerna 

med MS genom deras liv med en kronisk sjukdom, så att de uppnår de tre komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
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strategier. 
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1. Introduktion 

Sammanlagt finns det cirka 17500 personer som lever med den kroniska autoimmuna 

inflammatoriska sjukdomen Multipel Skleros (MS) i Sverige. Den drabbar dubbelt så många 

kvinnor som män. Personer i alla åldrar kan drabbas men det är vanligast att insjukna i unga 

år eller medelåldern (Ericson & Ericson, 2012, s. 302-303).  

 

2. Bakgrund  

Kroppens nervsystem består av nervceller samt ledningar (nervtrådar) som förmedlar 

impulser mellan nervcellerna. Nervtrådarna omges av myelin, ett fetthölje, vilket ökar 

impulsens hastighet. Vid MS åstadkommer det egna immunförsvaret en inflammation i det 

centrala nervsystemet (CNS) där myelinet skadas. Detta leder till försämrad eller helt 

blockerad ledningsförmåga i nervtrådarna. Symtomen en person får är beroende av vart i 

CNS skadorna uppstår vilket gör det svårt att förutsäga förloppet. Exempel på funktioner 

som ofta drabbas är känsel i huden (beröring, smärta, temperatur), viljemässig tömning av 

urinblåsan, samt synen. Myelinet återuppbyggs när inflammationen avtar och 

ledningsförmågan återupptas oftast. En period av försämrad funktion kallas för skov och är 

karakteristisk för MS, speciellt i det tidiga stadiet av sjukdomen. I ett senare skede kan 

sjukdomen ändra karaktär så att symtomen gradvis tilltar och funktionsnedsättningar bli 

bestående vilket kallas för en progressiv fas (Fagius, Andersen, Hillert, Olsson & Sandberg, 

2006, s. 38-42).  

 

Världshälsoorganisationen (WHO) utförde år 2008 en global kartläggning av MS. Det 

framkom att sjukdomen är mest förekommande i höginkomstländer, främst Europa och är 

sparsamt förekommande i underutvecklade länder. Någon förklaring till detta finns ännu 

inte (WHO, 2008). 
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2.1 Vanliga symtom 

Kognitiva nedsättningar kan uppstå i början av sjukdomen, innan de fysiska symtomen 

framträder och kan förvärras när sjukdomen fortskrider (Crayton & Rossman, 2006). För 

personer med denna typ av begränsning som påverkar minnet finns det hjälpmedel för att 

hantera situationen som exempelvis påminner personen att ta sin medicin och att ringa sin 

närstående (Blake & Bodine, 2002). Hanterbarhet definieras som konstruktiv hantering av 

situationer och uppgifter (Egidius, 2002, s. 35).  

 

Ett annat vanligt symtom som förknippas med sjukdomen är blåsdysfunktion. Det uppträder 

redan tidigt i sjukdomsförloppet och blir vanligare ju längre sjukdomen fortskrider. För att 

klara av symtomet var det viktigt att tömma blåsan på regelbundna tider, reglera sitt 

vätskeintag och minska på konsumtionen av produkter som retade urinblåsan såsom koffein 

och aspartam (Crayton & Rossman, 2006). Symtomet påverkade exempelvis sömn, rutiner, 

resor och sexuellt umgänge. På grund av blåsdysfunktion kunde det kännas osäkert att 

lämna hemmet. Det kunde kännas nervöst att besöka nya platser och det fanns en oro över 

urinläckage på offentliga platser. Symtomet upplevdes som intimt och genant vilket gjorde 

att få sökte hjälp trots dess påverkan på det dagliga livet (Browne, Salmon & Kehoe, 2015).  

 

Ytterligare ett vanligt symtom av att leva med MS är kronisk sorg. Tillståndet kan beskrivas 

som att frustration och ledsamhet är ständigt närvarande och är i perioder överväldigande. 

Sorgen orsakas av de förluster och begränsningar som sjukdomen medför exempelvis att 

förlora kontrollen över sin egen kropp eller att inte längre kunna utföra de aktiviteter som 

tidigare varit självklart på grund av bristande energi, fatigue eller fysisk begränsning 

(Isaksson, Gunnarsson & Ahlstöm, 2006). 

 

Fatigue är ett symtom som kan involvera hela kroppen. Det beskrivs av personer med MS 

som en överväldigande trötthet som gör det svårt att tänka klart. Känslan är inte densamma 

som att vara trött utan kräver omedelbar vila. Dagarna behöver därför anpassas för att spara 

energi och styrka (Olsson, Lexell & Söderberg, 2004). Anpassning definieras som förändring 
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av egenskaper och beteenden så att de passar omständigheterna (Egidius 2002, s. 16). Fatigue 

kan involvera hela kroppen eller delar av den och energin kan försvinna snabbt, från en 

minut till en annan, vilket gör att personen blir beroende av andra (Flensner, Ek & 

Söderhamn, 2003). Medicinerna som används vid MS exempelvis läkemedel som motverkar 

spasticitet och immunosuppressiva läkemedel kan medverka till att förvärra symtomet 

fatigue. Symtomet kan öka sjukdomskänslan genom att den begränsar personens energi 

(Crayton & Rossman, 2006).   

2.2 Medicinsk behandling 

I sjukdomens första skede behandlas akuta skov med kortison för att påskynda 

återhämtningen, främst i droppform (metylprednisolon) för att hämma den inflammation 

som orsakar skoven. För att möjligtvis bromsa utvecklingen av funktionsnedsättningar ges 

immunhämmande läkemedel (Interferon). Genom att ge sjukdomsmodifierande behandling 

i ett tidigt skede av sjukdomen skapar detta förutsättningar att påverka 

sjukdomsutvecklingen. I den degenerativa (progressiva) fasen sker nedbrytningen av 

nervsystemet utan inflammationer. Vad som orsakar nedbrytningen i detta skede är inte 

känt och det finns därför endast symtomlindrande behandling (Fagius et al., 2006, s. 80, 92-

95).   

2.3 Dagligt liv 

Dagligt liv definieras som förmågan att kunna utföra enkla uppgifter som att förflytta sig och 

att äta (Egidius, 2002, s. 9). Det kan även vara att åka till affären och köpa mjölk, skriva under 

barnets hemläxa, kasta en boll och prata med sin partner i telefon. Dessa vardagssituationer 

kan försvåras av sjukdomen. Hjälpmedel som erbjuds och finns tillgängliga kan underlätta 

vardagen men de kan aldrig ersätta funktioner som är förlorade (Blake & Bodine, 2002). 
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2.4 Sjuksköterskans roll  

Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är sjuksköterskans 

fyra grundläggande ansvarsområden. All omvårdnad ska ges med respekt för den enskilda 

individen och sjuksköterskan ska ta hänsyn till människors värderingar, tro och vanor. 

Information som ges till patienter ska vara korrekt, tillräcklig och lämplig så att patienten 

förstår och kan ta ställning till sin vård. Sjuksköterskan ska bedöma sin egen och andras 

kompetens vid delegering och egna åtaganden och detta ska göras med gott omdöme. En 

sjuksköterska ansvarar även för att vägleda sina medarbetare till att ha en hög etisk 

medvetenhet samt att arbeta för en hållbar miljö (International Council of Nurses, 2012).  

 

För den nydiagnostiserade patienten med MS är det viktigt med saklig information om 

sjukdomen samt råd och stöd. Omhändertagandet av patient och anhöriga är viktigt under 

denna tid och tyvärr saknas ofta kunskap bland den sjukvårdspersonal som finns tillgänglig 

(Fagius et al., 2006, s. 120). När sjuksköterskan möter en patient med MS bör hen först göra 

en bedömning av vad denna enskilda person behöver utifrån sina förutsättningar vad gäller 

egna styrkor och tillgängligt stöd från omgivningen. En viktig del av omvårdnaden är även 

att använda humor och att ha en positiv attityd (Gulick, 2001). Lohne, Aasgaard, Caspari, 

Slettebo och Nåden (2010) påvisar att personer i deras studie lever mellan hopp och 

förtvivlan där deras största hopp var att inte bli sämre, samtidigt som de var rädda för 

framtiden. I Gulick (2001) och Lohne et al. (2010) beskrivs vikten av att sjuksköterskan inger 

tro och hopp när individen inte längre tror på sig själv.  

 

Även i WHO´s kartläggning framkom att det krävs bättre kunskap bland vårdpersonal. 

Dessutom behöver diagnostiseringsprocessen förbättras och behandling måste göras 

tillgänglig för alla MS sjuka. WHO efterlyser mer forskning för ökad kunskap i MS och bättre 

stödfunktioner i samhället för de som lever med MS (WHO, 2008). 
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2.5 Teoretisk anknytning 

Den amerikanska professorn i medicinsk sociologi, Antonovsky grundade under senare 

delen av 1900-talet en salutogen modell där han söker svar på vad som kännetecknar att en 

person har hälsa. Hans forskning ledde fram till grundandet av teorin känsla av 

sammanhang (KASAM). Han talar om tre teman som har betydelse för KASAM, dessa är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet beskrivs som kärnkomponenten 

då en hög hanterbarhet och meningsfullhet inte kan uppnås utan denna. Den handlar om 

hur inre och yttre stimuli upplevs som begripbart av en person. En person som upplever en 

hög begriplighet kommer vid en överraskande situation kunna ordna och förklara händelsen 

så den går att göra (be)gripbar. Däremot skulle en person med låg begriplighet ha svårare att 

genomföra detta. Den andra komponenten hanterbarhet handlar om de resurser en person 

upplever sig ha för att kunna möta krav från omgivningen. Vid motgångar kommer en 

person med hög hanterbarhet inte känna sig som ett offer utan tänka att olyckliga saker 

händer i livet. Den sista komponenten meningsfullhet som även kallas 

motivationskomponenten handlar om hur en person känner att livet har en känslomässig 

innebörd och att engagera sig i och söka en mening i sitt liv. De personer som har en hög 

KASAM kan känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet medans de personer som 

har låg KASAM har svårare att uppleva dessa tre komponenter (Antonovsky, 1987/2005, s. 

42-50).   

 

Antonovsky beskriver hur alla dessa komponenter är sammanflätade i varandra och att de är 

beroende av varandra. En hög hanterbarhet är starkt beroende av hög begriplighet då en 

person som upplever sitt liv kaotiskt och oförutsägbart (obegripligt) kan ha svårt att tro att 

allt kommer bli bra (hanterbarhet). Den viktigaste komponenten anses vara meningsfullhet. 

När meningsfullhet upplevs känner personen tillfredställelse. Detta behövs för att hög 

begriplighet och hög hanterbarhet skall bestå. Den näst viktigaste komponenten anses vara 

begriplighet då det förutsätter att en person har förståelse för att kunna känna hanterbarhet. 

Hanterbarhet är ändå viktig och alla komponenterna behövs för att uppnå KASAM 

(Antonovsky, 1987/2005, s. 42-50).  
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3. Problemformulering 

MS är en kronisk neurologisk autoimmun sjukdom där den sjuke kan behöva tät kontakt 

med sjukvården för rådgivning, inställning av medicin, träning, psykiskt mående eller i 

samband med sjukdomsskov. I WHOs kartläggning av MS var ett av huvudfynden att 

förbättring av omhändertagandet av MS patienter var nödvändigt (WHO, 2008). 

Sjukdomsbilden är individuell och symtomen är till en början osynliga vilket gör att 

sjuksköterskan måste vara uppmärksam på patientens behov. Därför är studier kring hur 

enskilda personer hanterar sin tillvaro viktiga. Genom denna litteraturöversikt lyfts resultat 

fram från studier som analyserat personers upplevelse av att leva med sjukdomen MS. 

Denna litteraturöversikt kan bidra till att öka sjuksköterskors förståelse för hur sjukdomen 

kan påverka en persons dagliga liv och därmed ge grundläggande kunskap för att på bästa 

sätt bemöta och stödja dessa personer. 

4. Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att, med stöd av Antonovskys begrepp begriplighet, 

hanterbarhet samt meningsfullhet, beskriva hur personer med MS hanterar sina dagliga liv.  

5. Metod 

5.1 Design 

En litteraturöversikt genomfördes baserad på kvalitativa vetenskapliga originalartiklar. En 

litteraturöversikt är en sammanställning av resultat från publicerade artiklar inom ett visst 

område. Litteraturöversiktens syfte är att skapa en överblick av ett avgränsat område, 

beskriva och sammanställa detta samt skapa underlag för kritisk granskning (Friberg, 2017, 

s. 141-146). Antonovskys teori KASAM (1987/2005) och dess begrepp: begriplighet, 



7 

hanterbarhet och meningsfullhet användes för att se om det fanns ett samband mellan dessa 

begrepp och hur en person hanterar sitt dagliga liv.  

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för de artiklar som ingick i resultatet var att de skulle vara vetenskapliga 

originalartiklar och skrivna på engelska eller svenska. Deltagarna skulle ha diagnosen MS 

och vara mellan 19-64 år. Endast artiklar med kvalitativ design med en medelhög eller hög 

kvalitet inkluderades. Det gjordes inga begränsningar gällande ålder på studierna som 

inkluderades. Artiklar som exkluderades var artiklar som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna eller som bedömdes vara av låg kvalitet i kvalitetsgranskningen.  

5.3 Litteratursökning 

Artikelsökningarna genomfördes i databaserna Pubmed, Cinahl och Swepub. Sökorden 

“multiple sclerosis”, “MS”, “adaptation, psychological”, “nurs*”, “coping”, “experience”, 

“quality of life”, “activities of daily living” ,”Multip* skleros*” och “multip* scleros*” 

användes. Dessa sökord framkom genom att utgå från litteraturöversiktens syfte där de 

meningsbärande orden var MS (Multiple sclerosis), hantera (coping) och dagligt liv 

(activities of daily living). MeSH-termer, Cinahl Headings och fritextord användes vid 

sökningarna. Data samlades in genom att kombinera de sökord som beskrivits ovan. För att 

styra sökningarna mot artiklar som besvarade syftet användes boolesk söklogik med 

operatorerna AND och OR. Utöver dessa sökningar som utfördes i databaserna har manuella 

sökningar gjorts, vilka resulterade i tre artiklar som ingår i resultatet. Sökningarna 

presenteras i en sökordsöversikt (se tabell 1).  

För att få en överblick av ämnet användes först ett helikopterperspektiv. Detta gjorde det 

möjligt att se studiernas karaktär (Friberg, 2017, s. 146). Samtliga artiklar är vetenskapligt 

granskade. För att kontrollera detta användes avgränsningen peer reviewed i databasen 

Cinahl. I Swepub användes avgränsningen referee granskad och i Pubmed kontrollerades 

vetenskaplig granskning via Ulrichsweb. Avgränsningarna språk och ålder på deltagarna 

användes bara i Cinahl och Pubmed då dessa ej fanns att tillgå i Swepub. Artiklar som inte 
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bedömdes vara användbara till resultatet men som eventuellt kunde användas i någon 

annan del av litteraturöversikten sparades kontinuerligt och anteckningar fördes parallellt 

med sökprocessen. Denna typ av arbetssätt bevarar de reflektioner som format sökprocessen 

(Friberg, 2017 s. 87).  

5.4 Relevansbedömning/Kvalitetsgranskning/Urval 

De artiklar som bedömts besvara syftet och som uppfyllde inklusionskriterierna 

kvalitetsgranskades med stöd av SBUs granskningsmall (SBU, 2017). I mallen kunde en 

artikel uppnå en låg, medelhög eller hög kvalitet. För att en artikel skulle få ett medelhögt 

betyg krävdes utöver SBUs granskningsmall att resultatet var överförbart och tydligt samt 

att analysförfarandet var väl beskrivet så att tillvägagångssättet kunde följas. För artiklar 

som fick en hög bedömning krävdes dessutom att artikeln var lättöverskådlig där 

problemformulering och syfte framgick på ett tydligt sätt. När granskningen var klar 

resulterade den i 14 inkluderade artiklar med kvalitativ design. Dessa artiklar presenteras i 

en översiktstabell (se tabell 2).   

5.5 Analys 

En deduktiv ansats med Antonovskys teori KASAM användes som utgångspunkt. Enligt 

Polit och Beck (2012, s. 86) har en deduktiv ansats en teori som utgångspunkt och författarna 

frågar sig om teorin är giltig. Studierna som valdes lästes flera gånger för att förstå helheten. 

Utifrån teorin ringades det som var väsentligt i varje enskild studie in. Sedan 

sammanfattades och färgkodades innehållet enligt begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Därefter skapades en struktur och överskådlighet i arbetet med hjälp av en 

översiktstabell. I nästa steg identifierades likheter och skillnader i de olika studierna kopplat 

till teorin som ett underlag för resultatet. Slutligen sorterades resultatet under tre olika 

huvudteman enligt KASAM. När resultatets sammanställts synliggjordes även sex subteman 

som framgår i resultatet.  
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5.6 Etiska överväganden 

Materialet som användes i resultatet bearbetades med ett objektivt förhållningssätt och 

förförståelsen lades så långt som möjligt åt sidan för att få ett sanningsenligt resultat. Eget 

tyckande undveks och fakta styrktes med referenser. Enligt Polit och Beck (2012, s. 121) är 

eget tyckande endast lämpligt i samband med kvalitetsbedömning. Medvetenhet fanns om 

att vid översättning från engelska till svenska kunde det ursprungliga ordet betydelse 

komma att förändras då det till viss del tolkades och därför bearbetades artiklarna noggrant 

för att inte förvränga resultatet. Artiklarna som användes hade fört ett tydligt etiskt 

resonemang eller var godkända av en etisk kommitté. 

6. Resultat 

Antonovskys tre begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet användes som 

huvudteman. Under dessa tre huvudteman framkom även sex subteman som var: En 

förändrad livssyn, Bristande vägledning, Vardagsstrategier, Anpassning, En positiv attityd 

och En oförutsägbar framtid (se figur 1).

 

 

Figur 1. Huvudteman och subteman  
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6.1 Begriplighet 

6.1.1 En förändrad livssyn 

När en person fått sin MS-diagnos fanns en tendens att förneka sjukdomen eller se den som 

en fiende. Så småningom insåg personerna med MS att kriget mot sjukdomen inte gick att 

vinna utan anpassade sig efter den vilket minskade frustrationen (Dennison, Yardley, 

Devereux, Moss-Morris, 2010; Irvine, Davidsson, Hoy & Lowe-Strong, 2008; Kirkpatrick 

Pinson, Ottens & Fisher, 2008). En kvinna berättade att hon blev helt förkrossad när hon fick 

sin diagnos och trodde inte att någon skulle märka något. Hon erkände inte sjukdomen för 

sig själv och inte ens för sina barn förrän de själva upptäckte det (Irvine et al., 2008). Känslan 

efter att ha fått sin diagnos kunde vara en lättnad då det inte var något livshotande (Irvine et 

al. 2008 & Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoody, 2007)  

 

Kirkpatrick Pinson et al. (2008) fann även att egenskaper hos en person som exempelvis 

medvetenhet, problemhantering och vilja till förändring avgjorde hur väl anpassningen 

fungerade. Egenskaperna förändrades och utvecklades efter insjuknandet till att underlätta 

tillvaron. En kvinna beskrev sjukdomen som en vän, ingen kär vän men en accepterad vän 

och för acceptans krävdes kunskap och medvetenhet om MS (Kirkpatrick Pinson et al., 2008).  

 

Sjukdomens oförutsägbarhet skapade en stor oro inför framtiden och vad som skulle komma 

(Flensner & Rudolfsson, 2015; Irvine et al., 2008; Malcomson et al. 2007; Olsson, Lexell & 

Söderberg, 2007; Reynolds & Prior, 2003). Personerna kunde ha svårt att acceptera hotet 

sjukdomen utgjorde och de vägrade att låta sjukdomen styra dem och deras liv (Olsson et al., 

2007). En kvinna uttryckte att i början hade hon haft ett starkt behov av att få veta vad som 

skulle hända med hennes MS och hur länge hon skulle kunna fortsätta att arbeta. Efter ett tag 

kunde hon acceptera den ovisshet det innebär att leva med sjukdomen MS (Kirkpatrick 

Pinson et al., 2008).  
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6.1.2 Bristande vägledning  

Bemötandet i sjukdomens början upplevdes inte främja personernas förhållningssätt till 

sjukdomen. Brist på ärlighet och allvarliga samtal gjorde att trovärdigheten avtog 

(Kirkpatrick Pinson et al., 2008; Malcomson et al., 2007; Olsson et al., 2007). Det kunde 

innebära en chock att få diagnosen och det kunde vara svårt att ta till sig information. Att få 

diagnosen MS innebar en emotionell berg och dalbana och många upplevde att de fick 

diagnosen och inget mer. Deras läkare fokuserade endast på fysiska symtom och individerna 

fick ingen information om exempelvis MS-grupper1, copingstrategier2 eller 

livsstilsförändringar. En deltagare fick inte veta att hon hade MS trots att ryggmärgsprov 

gjorts och fick inte besked om sin diagnos förrän flera år senare (Malcomson et al., 2007). I 

brist på omhändertagande sökte personerna information på egen hand och upplevde 

frustration och ledsamhet över att vara drabbade (Olsson et al., 2007). Det fanns ett behov 

hos personer med MS av att någon hade tid och utrymme att lyssna samt vägleda i processen 

att hitta information, kunskap, sin inre styrka samt att försonas med sin kropp. Denna 

vägledning kunde öka chansen att de var delaktiga i vården och tidigt förstod vidden av sin 

diagnos. Dessutom kunde rädsla och oro minska (Flensner & Rudolfsson, 2015; Kirkpatrick 

Pinson et al., 2008). 

6.2 Hanterbarhet 

Hur väl personer med progressiv MS hanterade sitt dagliga liv skiljde sig markant mellan 

individer (Kirkpatrick Pinson et al., 2008; Olsson, Skär & Söderberg, 2010). Enligt Olsson et 

al., (2010) var inte graden av fysisk funktionsnedsättning avgörande för hur väl de hanterade 

tillvaron utan andra faktorer som hur väl rustad personen var för förändring och anpassning 

till en kronisk sjukdom.  

 

                                                           
1  Med MS-grupper menas i denna litteraturöversikt en sammankomst där personer med likartade 

problem träffas. 
 
2 Med copingstrategier avses i denna litteraturöversikt ett sätt att underlätta hanterandet av en 

situation. 
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6.2.1 Vardagsstrategier 

Förloppet att lära sig leva med en kronisk sjukdom beskrevs som att lära sig flyga på nytt, 

med trasiga vingar och det krävdes tid och styrka att känna sig hemma i den nya kroppen 

(Flensner & Rudolfsson, 2015). Kämpaglöd var en egenskap som var viktig för att hantera 

sjukdomen. De hade ett val, att låta sjukdomen ta över eller att kämpa (DalMonte, Finlayson 

& Helfrich, 2004; Ghafari, Khoshknab, Nourozi & Mohammadi, 2014; Reynolds & Prior, 

2003). De personer som hade bra förutsättningar att hantera sin vardag trots progressiv MS 

hade skaffat sig kunskap och medvetenhet genom eget arbete. Därmed upplevde de sig inte 

vara lika rädda för sjukdomens förlopp (Kirkpatrick Pinson et al., 2008).  

 

Att acceptera det faktum att energin är begränsad och anpassa arbetsuppgifter efter det var 

avgörande för att uppnå balans i livet (DalMonte et al., 2004; Flensner & Rudolfsson, 2015; 

Matuska & Erickson, 2008; Olsson et al., 2007; Olsson et al., 2010). Att dra ner på takten och 

ge sig själv vila uppfattades ibland som att man låtit MS styra tillvaron. Ett annat sätt att se 

på den situationen kunde vara att genom att ge sig själv vila kunde MS finnas i bakgrunden i 

stället för att ta över. En kvinna beskrev sin strategi att hantera fatigue: 

 

“I must admit I’ve found that it took a long time to accept because I’ve always hated not 

finishing a job. I’ve always wanted to get to the end of the job but now I have learnt that you 

might as well pace yourself because otherwise you probably won’t finish the job anyway. 

That’s how I work it’’. (Reynolds & Prior, 2003, s. 1233) 

   

På så vis kontrollerade hon sjukdomen i stället för att sjukdomen kontrollerade henne 

(Reynolds & Prior, 2003). Personer som levde med MS beskrev att kroppen gav 

varningssignaler när energin började tryta. Att inte lyssna på sin kropp då var som att simma 

motströms (Yorkston et al., 2003). Genom att hitta strategier och planera dagen kunde 

energin användas till det som var värdefullt (Irvine et al., 2008; Olsson et al., 2007; Yorkston 

et al., 2003). En kvinna beskrev hur var sak har sin plats i hennes hem för att undvika att 

slösa energi på att leta saker (Yorkston et al., 2003). En annan strategi var att införa 

vilopauser som rutin för att hantera symtomet fatigue (Reynolds & Prior, 2003; Yorkston et 
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al., 2003). Att göra saker och ting i sin egen takt och steg för steg samt ta emot hjälp från 

andra var ytterligare strategier för att klara det dagliga livet (Olsson et al., 2007).  

6.2.2 Anpassning   

Kirkpatrick Pinson et al. (2008) fann att villighet och kraft till förändring var en avgörande 

faktor för att hantera sjukdomen MS. DalMonte et al. (2004) och Matuska & Erickson (2008) 

beskrev ett sätt att anpassa sig till sjukdomen genom att förändra miljön. Exempelvis genom 

att flytta till ett hus utan trappor. Matuska & Erickson (2008) beskrev vidare att en förändrad 

livsstil för att gynna hälsan och säkerheten prioriterades högt och tog tid och energi. Det 

kunde vara att börja en ny träningsform, vara delaktig i utprovning av medicin eller ta reda 

på fakta om sjukdomen. Att känna lugn och harmoni samt att känna sig behövd och förstådd 

var centralt för dessa personers välbefinnande.  

 

Att fortsätta arbeta var något en del personer värdesatte högt. Arbetet anpassades för att det 

skulle fungera bättre med MS relaterade symtom som fatigue och kognitiva förändringar 

(Malcomson et al., 2007; Yorkston et al., 2003). En lärare använde lunchrasten i vilorummet 

för en välbehövlig vila och fick därmed prioritera bort social samvaro med kollegor för att 

orka med arbetsdagen. Att sluta arbeta kunde medföra att världen krympte till att innefatta 

familj och ett fåtal vänner (Yorkston et al., 2003). Andra kunde däremot tycka att arbetet tog 

för mycket energi och i stället för att använda kvällen till matlagning, städning, relationer 

med närstående och någon egen aktivitet stupade de i säng. En kvinna beskrev att hon blev 

tvungen att sluta sitt arbete som innebar tunga lyft. I stället för att älta det som inte längre 

kunde utföras valde hon att lägga fokus på det hon kunde. Hon och hennes man hade alltid 

varit intresserade av friluftsliv och kunde fortsätta med det genom att anpassa aktiviteterna 

och exempelvis köpa elcykel åt henne (Matuska & Erickson, 2008). 
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6.3 Meningsfullhet  

6.3.1 En positiv attityd   

Att känna sig behövd, förstådd och stöttad av familjen var betydelsefullt vid MS (Ghafari et 

al., 2014; Irvine et al., 2008; Kirkpatrick Pinson et al., 2008; Malcomson et al., 2007; Matuska & 

Erickson, 2008; Olsson et al., 2007; Olsson et al., 2010; Reynolds & Prior, 2003). Nära 

relationer upplevdes som ännu viktigare än innan sjukdomen för att klara av de 

påfrestningar den medförde (Matuska & Erickson, 2008; Reynolds & Prior, 2003). En kvinna 

beskrev det så här:  

 

 ‘’ I have always been fairly resourceful but I think that I have become more aware of the 

importance of building up things that will give joy as an individual and as a family. I really, 

really appreciate the days when it’s good, the days when there is a bit of sunshine . . . There 

was one day I forced myself to walk to the park with the boys and we played some football 

and that was so special. On the way back, my boys said this is a memory day. And I thought 

yes. And that has become like a motto.’’ (Reynolds & Prior, 2003, s.1237).  

 

Genom att personerna hade en positiv attityd till livet, undvek att sörja det som inte fanns 

och istället var tacksamma blev det enklare att hantera sjukdomen (DalMonte, Finlayson & 

Helfrich 2004; Dennison, Yardley, Devereux & Moss-Morris, 2010; Malcomson et al., 2007; 

Matuska & Erickson, 2008; Olsson et al., 2010). En tro på Gud kunde för vissa vara ett stöd 

och bidra till att ha en positiv attityd och ett hopp för framtiden. Genom tron att allt händer 

av en anledning och att bara Gud vet anledningen kände de troende sig trygga (DalMonte et 

al., 2004; Ghafari et al., 2014; Irvine et al., 2008). En annan typ av hopp som identifierades var 

hoppet för ett botemedel eller medicinskt genombrott (Kirkpatrick Pinson et al., 2008; Olsson 

et al., 2007).  

 

Att acceptera sjukdomen och lära sig att leva med den gjorde det enklare att uppskatta de 

små sakerna i livet (Flensner & Rudolfsson, 2015; Irvine et al., 2008; Olsson et al., 2010; 

Reynolds & Prior, 2003) En av kvinnorna i studien beskrev det såhär: 
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 ‘’And you know, in a way it [illness] has made us think of things in a deeper way because we 

really, really value the moments when we can just relax, kick off, have a laugh. It’s made life 

in a way deeper.’’ (Reynolds & Prior, 2003, s. 1238). 

 

Även att leva i nuet och att ta dagen som den kommer var viktiga faktorer för att inte låta 

sjukdomen ta över (DalMonte et al., 2004; Flensner & Rudolfsson., 2015; Irvine et al., 2008; 

Malcomson et al., 2007). Trots att de dagliga sysslorna tog längre tid att genomföra med 

sjukdomen var personerna tacksamma för att de kunde genomföra små saker som att klä sig 

fint eller att äta middag med familjen (Irvine et al., 2008; Olsson et al., 2010). Att få vara en 

bra mamma var också betydelsefullt (Olsson et al., 2007; Olsson et al., 2010; Reynolds & 

Prior, 2003). En kvinna berättade att hon inte kunde delta i sin sons lek men att hennes 

närvaro var viktig och gav dem båda tillfredsställelse (Olsson et al., 2010).   

 

Det var viktigt att fokusera på meningsfulla aktiviteter istället för något som sjukdomen tagit 

bort och hitta alternativa sysselsättningar för att behålla sin identitet (Matuska & Erickson, 

2008; Reynolds & Prior, 2003). Att få hjälpa andra människor kunde också kännas som en 

viktig sysselsättning (Flensner & Rudolfsson., 2015; Olsson et al., 2010; Reynolds & Prior, 

2003). Det kunde även vara att fortsätta med ett livslångt intresse eller någon helt ny aktivitet 

som kändes meningsfull (Reynolds & Prior, 2003). En annan sak som bidrog till att vardagen 

upplevdes som meningsfull var att träffa människor i samma situation (DalMonte et al., 

2004; Flensner & Rudolfsson., 2015; Ghafari et al., 2014; Olsson et al., 2007; Olsson et al., 

2010). Att tillhöra ett sammanhang med andra i samma situation tillförde en känsla av 

samhörighet, djup förståelse och närhet, en plats där alla förstod och ingen ifrågasatte 

(Olsson et al., 2010). Att träffa andra med MS kunde också göra att personerna jämförde sig 

med de som hade mer fysiska symtom vilket fick dem att känna sig lyckligt lottade (Preston, 

Ballinger & Gallagher, 2013). 
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6.3.2 En oförutsägbar framtid 

I samband med förlust av aktiviteter, sammanhang och roller som varit en del av vardagen 

kunde det vara svårt att behålla identiteten (Matuska & Erickson, 2008; Preston et al., 2013). 

Att inte längre uppleva att man kunde vara någon att lita på involverade känslor som att 

förlora en del av sig själv (Olsson et al., 2007). För att inte förlora självkänslan var det viktigt 

att bli sedd som mer än en person med MS (Lexell, Lund & Iwarsson, 2009; Reynolds & 

Prior, 2003).  Personerna jobbade hårt med de negativa effekterna MS hade på självkänslan 

och identiteten. Tidigare kollegor och en del vänner kunde ha svårt att hantera den nya 

situationen som kom med sjukdomen och försvann därför ur personernas liv (Reynolds & 

Prior, 2003).  

 

Sjukdomen upplevdes särskilt svår för kvinnorna när den började påverka deras kapacitet 

att vara en bra mamma (Reynolds & Prior, 2003). En deltagare som hade diagnosen 

progressiv MS berättade att symtomen hon hade skulle försämras gradvis och att det var en 

kamp varje dag (Irvine et al., 2008). En rädsla över att inte ha tillräckligt med pengar, att bli 

en börda och att få bo på ett anpassat boende påverkade personernas sätt att se på och 

planera för framtiden. Vissa deltagare pratade om att resa nu, innan de blev så 

rörelsehindrade att resa skulle bli för svårt eller omöjligt att genomföra. Rädslan över att bli 

mer rörelsehindrad och att förlora självständigheten var viktiga komponenter för att forma 

framtidsplaner (DalMonte et al., 2004).  

 

7. Metoddiskussion 

För att besvara syfte och frågeställningar genomfördes en litteraturöversikt. Enligt Friberg 

(2017 s. 143) innebär förfarandet vid en litteraturöversikt träning i att arbeta systematiskt. En 

risk vid detta förfarande är att ett selektivt urval görs eftersom en begränsad mängd 

forskning används och författaren kan medvetet välja studier som stödjer den egna 

ståndpunkten. Detta förfarande är en oundviklig del av datainsamlingen vid deduktiv ansats 

men en öppenhet fanns att överge teorin. Alla inkluderade artiklar lästes enskilt och 
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tillsammans. Artiklarna granskades kritiskt för att få ett rättvist resultat. Enligt Polit och Beck 

(2012, s. 123) måste författarna säkerställa att de sammanställt resultatet på ett sätt som 

korrekt speglar verkligheten. Alla artiklars innehåll diskuterades för att säkerhetsställa att 

resultatet uppfattats korrekt då artiklarna var skrivna på engelska. Dock kvarstod en risk för 

felöversättning och att resultatet kan ha påverkats. Citat valdes att bibehållas på artikelns 

ursprungsspråk då resultatet inte skulle förvränga deltagarnas upplevelser.  

 

En svaghet i arbetet var att endast artiklar publicerade på engelska eller svenska valdes som 

inklusionskriterium. Att inte andra språk inkluderades kan ha påverkat andelen träffar när 

data samlades in. Inklusionskriterierna för åldern på deltagarna var 19-64 år. 

Åldersbegränsningen sattes eftersom fokus låg på vuxnas upplevelser. Ämnet som valdes 

krävde inte nyligen publicerade studier då det fokuserades på upplevelser och därför 

begränsades inte studiernas ålder. Några studier bestod endast av kvinnor och de resterande 

studierna bestod i övervägande del av kvinnor vilket kan tyckas ha vinklat resultatet. Trots 

detta kan resultatet anses tillförlitligt då det främst är kvinnor som drabbas av denna 

diagnos. Artiklar oberoende av dess ursprung valdes då Sverige är ett mångkulturellt land.  

 

Antonovskys teori KASAM och dess begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

användes som utgångspunkt för att se om det fanns ett samband mellan dessa begrepp och 

att hantera en kronisk sjukdom. Detta arbetssätt skulle överges om ett samband ej fanns. En 

styrka i arbetet var att dessa begrepp användes för att tolka och redovisa resultatet som 

därmed blev lättöverskådligt. 

 

8. Resultatdiskussion 

Resultatet visar att Antonovskys teori KASAM som utgår från de tre komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är viktiga faktorer för att lära sig leva med 

sjukdomen MS. Trots de symtom som följer med sjukdomen kan en person genom olika 

egenskaper, strategier, socialt stöd och acceptans upprätthålla ett betydelsefullt liv.  
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Begriplighet 

Hur en person upplevde att få en diagnos som MS är som framgår i resultatet individuellt. 

Variationerna berodde främst på personliga egenskaper och närvaro av socialt stöd. 

Förmågan att acceptera sjukdomen och inse att livet skall komma att påverkas var 

grundläggande för att uppleva en meningsfull tillvaro. En studie fann att den psykiska stress 

en diagnos innebär för en person minskar med stigande ålder. Äldre personer förväntar sig 

inte på samma sätt som yngre att kroppen skall bibehålla sina funktioner. Dessutom har 

äldre genom erfarenhet utvecklat fler sätt att hantera motgångar i livet (Jones & Amtmann, 

2014). Det ligger ett ansvar på sjuksköterskan att fånga upp de individer som inte har de 

egenskaper eller det sociala nätverk som kan vara avgörande för personen i början av 

sjukdomsförloppet. Att begripa sin situation och acceptera sjukdomen är grundläggande för 

att personen skall kunna gå vidare i processen och anpassa sig till sin nya livssituation. Detta 

är i linje med Antonovskys teori om att personer har olika förutsättningar att göra en 

situation (be)gripbar beroende på deras förmåga att ordna och förklara en oförutsägbar 

situation (cf. Antonovsky, 1987/2005).  

 

Enligt resultatet är MS en sjukdom som påverkar en person fysiskt, psykiskt och kognitivt. 

Det är därför viktigt att personen får stöttning från sjukvården för alla dessa delar. Enligt 

Cullberg kan ett sjukdomsbesked som MS utlösa en traumatisk kris. En krisreaktion är inte 

en sjuklig företeelse utan ett läge där personens grundvalar skakas och ifrågasätts. 

Samhörighet, självkänsla och meningsfullhet kan då inte upplevas av en person. I denna 

första krisfas är den drabbades inre i kaos vilket inte alltid märks på ytan. Personen kan ha 

det svårt att ta till sig information och det bör undvikas. Information om sjukdomen skall ges 

när personen är mogen och anpassas utifrån individens förutsättningar (Cullberg 2003, s. 

123, 143-146). Läkaren som gett diagnosen har ingen möjlighet att ge den information som 

behövs då diagnosen kan innebära en traumatisk chock. Sjuksköterskans roll förstärks därför 

ytterligare då denne får ansvaret att alla frågor blir besvarade i rätt tid. 

 

Hanterbarhet 

Enligt resultatet fanns ett behov hos personer med MS av att någon hade tid och utrymme att 

lyssna samt vägleda i processen att hitta information, kunskap, sin inre styrka samt att 
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försonas med sin kropp. I en studie framkom att det var viktigt att använda personcentrerad 

vård med ett holistiskt synsätt.  Det var viktigt att patienten fick träffa samma läkare och 

sjuksköterska eftersom symtom som urininkontinens kunde vara genant att prata om med 

någon de aldrig träffat. Patienter beskrev hur viktigt det kändes för dem att 

sjukvårdspersonalen förutom att ta ansvar för en bra vård också visade intresse för deras 

person. Sjukvården skall även säkerställa att patienten har ett nätverk som stöd omkring sig 

(Methley, Chew‐Graham, Cheraghi‐Sohi & Campbell, 2017). Osynliga symtom kan vara 

speciellt svåra för patienten att hantera eftersom de kan känna att omgivningen inte förstår. 

Sjuksköterskan kan utgöra den person som patienten behöver för att uttrycka sin frustration, 

sorg och saknad efter den friska kroppen. 

 

I resultatet framkom att fatigue var ett symtom som hade stor inverkan på individers dagliga 

liv. Hemmet, Holmes, Barnes och Russell (2004) fann att 96 procent av MS sjuka upplevde 

detta varav 88 procent (n=2265) beskrev symtomet som måttligt eller allvarligt. Symtomet 

genomsyrade personens vardag och begränsade vad som kunde göras och i hur stor 

utsträckning. I Turpin et als. (2017) studie framgick att fatigue var något personer med MS 

blev tvungna att acceptera. När de hade accepterat symtomet kunde de inkludera det i sin 

planering av dagen. Ibland kunde det dock vara värt att betala det pris det innebar att delta i 

exempelvis en släktträff som prioriterades högt.  

 

De komponenter som visade sig mest betydelsefulla för att hantera vardagen med MS var 

personliga egenskaper såsom kämpaglöd, förmåga att inhämta kunskap, medvetenhet och 

anpassningsförmåga. Detta styrks av Schmitt, Goverover, De Luca och Chiaravalloti (2013) 

som fann att förmågan att hantera sin egen situation (self-efficacy) var den variabel som 

påverkade om en person upplevde livskvalitet. Tillhörighet och nära relationer underlättade 

också personers förmåga att hantera sin vardag. För personer som saknade dessa verktyg 

kunde sjuksköterskan spela en betydande roll. Detta stämmer överens med Antonovskys 

beskrivning av hanterbarhet: en person med hög hanterbarhet upplever sig ha resurser att 

hantera sin situation och kunna möta oförutsägbara händelser (cf. Antonovsky, 1987/2005).  
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Meningsfullhet 

Som framkom i resultatet var det viktigt att känna sig behövd, förstådd och stöttad av 

familjen och relationer var en betydelsefull faktor för att uppleva meningsfullhet. Enligt 

Antonovsky kan detta underlätta för en hög meningsfullhet men är inget krav för att det ska 

uppnås (cf. Antonovsky, 1987/2005). I studien av Isaksson et al. (2006) beskrivs det dock att 

personerna upplevde att relationer både privat och på arbetet inte längre fungerade samt att 

det var svårt att etablera nya kontakter på grund av bristande energi, vilket ledde till 

ensamhet. Detta kan enligt Antonovsky leda till en låg meningsfullhet och bristande 

engagemang (cf. Antonovsky, 1987/2005).  

 

I resultatet framkom även att vid förlust av aktiviteter, sammanhang och roller som varit en 

del av vardagen var det svårt att behålla sin identitet. I en studie framkom att förlust av sin 

identitet och självbild som frisk och stark individ kan innebära en känsla av att livet är 

orättvist och vara en orsak till ledsamhet och frustration. Att inte längre kunna vara spontan 

vad gäller aktiviteter utan vara begränsad kan också leda till ledsamhet (Isaksson et al., 

2006). Som sjuksköterska är det viktigt att ha förståelse för denna identitetsförlust och att 

stödja personen med MS i sina upplevelser av att vara annorlunda.   

 

Som beskrivs i resultatet var det välgörande för personer med MS att tillhöra ett 

sammanhang med andra i liknande situation. Detta kunde upplevas genom att delta i MS-

grupper. Detta styrks av Holmes, Ford, Yuill, Drummond och Lincolns studie (2012) där 

majoriteten av deltagarna tyckte att de fick stöttning för de mentala bitarna av sjukdomen 

genom att delta i MS-grupper. Enligt Kantor, Bright och Burtchell (2017) kunde sociala 

medier utgöra ett forum där dessa behov tillfredsställdes. Genom att deltagare i gruppen 

alltid fanns tillgängliga kunde personer få direkt svar eller bekräftelse på sina funderingar 

från personer i samma situation via sin telefon eller dator. Internet beskrevs som det i 

särklass starkaste verktyget för att hantera sjukdomen. 
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9. Slutsats  

I resultatet har det framkommit att MS är en komplex sjukdom som drabbar en person 

fysiskt, psykiskt, kognitivt, socialt och existentiellt. Den ställer stora krav på personen och 

sjukvården. De som har bra förutsättningar och som levt med sjukdomen en tid hittar olika 

strategier för att hantera sjukdomen, dock kan alla behöva stöd och hjälp med detta. 

Resultatet visar att i den tidiga fasen av sjukdomen var det viktigt att personen uppnådde 

begriplighet och hanterbarhet medans meningsfullhet var nästa steg att uppnå i den nya 

livssituationen. Sjuksköterskan kan hjälpa personerna att acceptera sjukdomen genom att 

stödja dem, finnas tillgänglig samt hjälpa dem att komma i kontakt med MS-grupper. 

Därmed kan personen komma igång med en förändringsprocess där MS får ta plats. 

Sjuksköterskan kan komma i kontakt med denna diagnos oberoende av arbetsplats och det 

är därför av vikt att detta belyses. Denna litteraturöversikt möjliggör för sjuksköterskor att 

kunna stödja personerna med MS genom deras liv med en kronisk sjukdom så att de uppnår 

de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Teorin är överförbar 

till andra kroniska sjukdomar och det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om sin 

möjlighet att påverka och stödja dessa personer.  

 

Då det i resultatet framkom bristande vägledning från sjukvården behövs ytterligare 

forskning kring sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med MS. 
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11. Bilagor 

 

11.1 Tabell 1 
 

Sökordsöversikt av databassökningar 
Databas 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

relevanta 

träffar 

Urval* 

1 
Urval* 

2 
Urval* 

3 
Urval* 

4 
Författare och årtal 

Swepub 180516 nurs* AND (''Multip* 

skleros*'' OR MS OR 

''multip* scleros*'') 

Refereegranskat 70   23 13 4 2 Flensner, G., & Rudolfsson, G. 

(2016). Olsson, M., Lexell, J., & 

Söderberg, S. (2007).  

Pubmed 180517 ("Activities of Daily 

Living"[Mesh] AND 

"Adaptation, 

Psychological"[Mesh]) 

AND "Multiple 

Sclerosis"[Mesh] 

English, 

Swedish age 19-

64 

79  50 25 10 2 Lexell, E. M., Lund, M. L., & 

Iwarsson, S. (2009). Yorkston, 

K., Johnson, K., Klasner, E., 

Amtmann, D., Kuehn, C., & 

Dudgeon, B. (2003).  

Cinahl 
180903 

(MH "Multiple 

Sclerosis") AND 

coping  
 

Peer Reviewed; 

Age: 19-64 
English  

148 120 30 10 5 DalMonte, J., Finlayson, M., & 

Helfrich, C. (2004). Ghafari, S., 

Fallahi-Khoshknab, M., 

Nourozi, K., & Mohammadi, E. 

(2014). Irvine, H., Davidson, C., 

Hoy, K., & Lowe-Strong, A. 

(2008). Kirkpatrick Pinson, D. 

M., Ottens, A. J., & Fisher, T. A. 

(2008). Malcomson, K. S., Lowe-

Strong, A. S., & Dunwoody, L. 

(2007).   
Cinahl  
180904 
 

(MH "Multiple 

Sclerosis") AND (MH 

"Quality of Life")  

AND experience  

Peer Reviewed; 

Age: 19-64 
English 
 

 50 45 30 10 2 Matuska, K. M., & Erickson, B. 

(2008). Reynolds, F., & Prior, S. 

(2003).  

Manuell sökning - - - - - - 3 Dennison, L., Yardley, L., 

Devereux, A., & Moss-Morris, R. 

(2010). Olsson, M., Skär, L., & 

Söderberg, S. (2010). Preston, J., 

Ballinger, C., & Gallagher, H. 

(2013) 
*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna 

kvalitetsgranskades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11.2 Tabell 2  

 

Översiktstabell av inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

  

Metod 

Datainsamling/  

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

DalMonte, J., Finlayson, M., & 

Helfrich, C. (2004), USA 
Att förstå och beskriva åldrande 

kvinnors strategier för att hantera 

MS. 

Kvalitativ 23 Intervju med öppna frågor som 

spelades in på band. Analys data 

program ATLAS/ti. 

Kvinnors attityd färgar hur de upplever sin självbild, hur de 

förhåller sig till MS och hur de använder sin tro. De strategier 

som används är. sökande, social stöttning, anpassa 

omgivningen och planera för framtiden. 

Hög 

Dennison, L., Yardley, L., 

Devereux, A., & Moss-Morris, R. 

(2010), Storbritannien 

Att utforska hur personer som 

lever med MS i ett tidigt stadie 

hanterar psykosociala svårigheter.  

Kvalitativ 30 Telefonintervjuer med öppna 

frågor.  
Tematisk analys 

Att hitta sin identitet och acceptera sjukdomen är en längre 

process för de som har lätta symtom och är yngre. Genom att 

undvika MS sammanhang kan sjukdomen ligga i bakgrunden 

i stället för att vara något som man fokuserar på eller 

processar. 

Medelhög 

Flensner, G., & Rudolfsson, G. 

(2015), Sweden 
Att förstå hur personer som lever 

med MS upplever sin kropp och 

hur de hanterar/finner sig till rätta 

med dessa upplevelser. 
 

Kvalitativ  10 Enskilda intervjuer med öppna 

frågor. Intervjuerna spelades in 

på band.  
Hermeneutik.  

Genom att försonas med sin nya kropp och fokusera på små 

ting som medför välbefinnande kan en meningsfull tillvaro 

skapas. Styrkan kommer inifrån men individen kan behöva 

vägledning i processen. En känsla av sammanhang med 

människor i samma situation gör tillvaron meningsfull. 

Hög 

Ghafari, S., Fallahi-Khoshknab, M., 

Nourozi, K., & Mohammadi, E. 

(2014), Iran  

Att utforska patienters 

erfarenheter av att anpassa sig till 

MS. 

Kvalitativ 25 Ostrukturerade intervjuer som 

spelades in. Innehållsanalys 
Livskvaliteten var försämrad för personer som lever med MS i 

Iran. Anpassningsstrategier såsom religion, 

informationssökning, yttre stöd, hopp och kämparglöd 

beskrivs. Om sjuksköterskan kan identifiera högriskpatienter 

som behöver stöttning för att anpassa sig till sjukdomen kan 

hen hjälpa dessa till att öka sin livskvalitet. 

Hög 

Irvine, H., Davidson, C., Hoy, K., 

& Lowe-Strong, A. (2008), 

Storbritannien 

Att utforska subjektiva upplevelser 

av att leva med och anpassa sig till 

MS. 

Kvalitativ 8 Halvstrukturerade 

fokusgrupper. Tolkande 

fenomenologi 

Att anpassa sig till den nya tillvaron är en påfrestande process 

som skiljer sig mellan individer. Anpassningen kan leda till en 

uppskattning av det som är viktigt i livet och små vardagliga 

sysslor och händelser kan värdesättas högt. Att anpassa sig till 

sjukdomen kan exempelvis handla om det praktiska som att 

handla tidigt på morgonen för att undvika folksamlingar eller 

Medelhög 



 
 

det emotionella som att känna att man har en plats i samhället 

och har en identitet. 
 

Kirkpatrick Pinson, D. M., Ottens, 

A. J., & Fisher, T. A.  
(2008), USA 

Att utforska varför vissa kvinnor 

med progressiv MS lyckas att 

hantera sjukdomen trots 

sjukdomens progression. 

Kvalitativ  
 

 10 Enskilda intervjuer i deltagarnas 

hem med 3 st förutbestämda 

öppna frågor. Intervjuerna 

spelades in på band.  

Kvinnor som är väl rustade för förändring och anpassning 

klarar av att hantera den kroniska sjukdomen MS bättre än 

andra. Graden av funktionsnedsättning är inte avgörande.  

Medelhög 

Lexell, E. M., Lund, M. L., & 

Iwarsson, S. (2009), Sverige 
Var att få en ökad förståelse av hur 

personer med MS upplever 

deltagande i dagliga sysslor.  

Kvalitativ 10 Intervjuer i deltagarnas hem. 

Grounded theory 
Personer med MS upplever att det är en daglig kamp att 

fortsätta delta i sysselsättningar. Denna ständiga kamp 

påverkar hur väl sysslorna utförs och deras identitet. Det 

påverkades även av sociala normer och andra människors 

attityder.  

Hög 

Malcomson, K. S., Lowe-Strong, A. 

S., & Dunwoody, L. (2007), Nord 

Irland och Storbritannien  

Var att utforska kvinnor med MS 

erfarenheter som klarar av det 

dagliga livet med sjukdomen och 

att använda denna information till 

hälso- och sjukvårdspersonal samt 

andra individer med MS för 

att kunna hitta strategier som gör 

att de uppnår livskvalitet.  

Kvalitativ 13 Fokusgrupp intervjuer.  
Tematisk analys 

Bemötandet i början av MS är ofta bristfälligt vad gäller den 

psykosociala delen. Individuellt anpassad information behövs 

för att hantera känslor och acceptera sjukdomen samt de 

anpassningar som krävs. Även information om alternativa 

behandlingsformer och stödorganisationer efterfrågas. 

Hög 

Matuska, K. M., & Erickson, B. 

(2008) USA 
 

Att utforska hur kvinnor som lever 

med MS upplever sin situation och 

om de upplever balans i livet. 

Kvalitativ 13 Fenomenologi. 
Fokusgrupp intervjuer. Analysen 

genomfördes i 2 faser med 

Grounded theory och Matrix 

analys.  

Kvinnor som lever med lätta till måttliga symtom av MS 

måste anpassa sig och hitta strategier som fungerar för att 

bibehålla en balans i livet.   

Medelhög 

Olsson, M., Lexell, J., & Söderberg, 

S. (2007), Sverige 
Att beskriva kvinnors upplevelse 

av MS. 
Kvalitativ  10 Berättande enskilda intervjuer 

som spelades in på band. 
Fenomenologisk hermeneutisk 

tolkning  

Genom att se möjligheter och använda sin energi på det som 

ger mening kan det dagliga livet upplevas som meningsfullt 

trots den utmaning det innebär att kroppen inte längre 

motsvarar tidigare förväntningar. 

Hög 

Olsson, M., Skär, L., & Söderberg, 

S. (2010), Sverige  
Att beskriva vad välmående 

innebär för kvinnor med MS 
Kvalitativ  15 Berättande enskilda intervjuer 

som spelades in på band. 
Fenomenologisk hermeneutisk 

tolkning  

Viktiga delar för att uppleva hälsa var att känna sig behövd 

och förstådd. Hälsa kan uppnås enbart genom närvaro och 

är oberoende av fysisk kapacitet.  

Hög 



 
 

Preston, J., Ballinger, C., & 

Gallagher, H. (2013), Skottland 
Att öka förståelsen hur förlust av 

exekutiva funktioner påverkar det 

dagliga livet hos individer som 

lever med MS. 

Kvalitativ 10 Fenomenologi. Tolkande 

fenomenologisk analys (IPA).  
Förlust av exekutiva funktioner kan leda till förlorad identitet 

och försämrad självkänsla då arbete och andra 

sysselsättningar inte kan utföras som tidigare. 

Medelhög 

Reynolds, F., & Prior, S. (2003), 

England  
Att utforska den levda 

erfarenheten av MS med fokus på 

kvinnornas individuella strategier 

för att uppnå en acceptabel 

livskvalitet. 

Kvalitativ 27 Halvstrukturerade intervjuer 

som spelades in på band.  
Tolkande fenomenologi 

 Att utöva ett intresse som inte hunnits med tidigare och 

bibehålla eller skapa nya relationer samt fylla en funktion i 

familjen är några viktiga strategier för att ha en acceptabel 

livskvalitet. 

Hög 

Yorkston, K., Johnson, K., Klasner, 

E., Amtmann, D., Kuehn, C., & 

Dudgeon, B. (2003), USA 

Att utforska hur individer som 

lever med lätta till måttliga 

symtom av MS upplever dagliga 

aktiviteter i hemmet och på 

arbetet. 

Kvalitativ 14 Fenomenologisk metod. 

Halvstrukturerade intervjuer 

med öppna frågor spelades in på 

band och skrevs ned ordagrant. 

Kodsystem och dataprogram för 

analys. Uppföljande intervjuer.  
 

Individer beskriver processen att prioritera på grund av 

begränsad tid och energi. De identifierar tillgång på energi 

och hittar lösningar som fungerar. Kontroll över sina planer i 

vardagen värdesätts. 

Hög 

 


