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Abstrakt 
 

Bakgrund: Sjukdomen multipel skleros (MS) ger många symtom, vilka leder till 

begränsningar i dagliga livets aktiviteter. Det finns ingen bot för sjukdomen och 

sjuksköterskan bör i mötet med denna patientgrupp arbeta i multidisciplinärt team för att ge 

patienten en god omvårdnad. Livsvärldsteorin kan användas för att få fördjupad förståelse 

för hur patienter upplever sin situation. Syfte: Syftet var att belysa vuxna patienters 

erfarenheter av att leva med MS i det dagliga livet. Metod: Detta arbete har utformats i form 

av en litteraturöversikt. Databaserna Cinahl och PubMed har använts för att söka artiklar. 

Resultat: Tolv kvalitativa samt en kvantitativ artikel har använts. Resultatet presenteras i 

fem teman som på olika sätt belyser MS-patienters erfarenheter av det dagliga livet. Dessa är: 

Den förändrade kroppen, Planering och anpassning i vardagen, Behov av stöd och interaktion med 

andra, Känslor av att leva med MS samt Tankar om framtiden. Diskussion: De fem temana som 

framkom i resultatet går att koppla till de fem faktorerna som finns i livsvärldsteorin. 

Patientens livsvärld är unik och omvårdnadsåtgärder för denna patientgrupp bör ges med 

patientens individuella förutsättningar och livssituation i åtanke. Slutsats: MS-patienter har 

erfarenheter från aktiviteter i det dagliga livet som går att relatera till faktorer beskrivna i 

livsvärldsteorin. Sjuksköterskan kan använda livsvärldsteorin för att få en ökad förståelse för 

MS-patienters upplevelser av aktiviteter i dagligt liv. Mer forskning om hur sjuksköterskan 

upplever hur det är att ge omvårdnad till denna patientgrupp samt mer forskning om hur 

livsvärldsteorin kan användas i omvårdnad behövs. 
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Introduktion 

Multipel Skleros (MS) är en kronisk sjukdom som i varierande omfattning och grad påverkar 

patientens dagliga liv. Som sjuksköterska är det troligt att i olika sammanhang komma att 

möta denna patientgrupp för att ge råd och stöd gällande hur det dagliga livet kan bli så 

optimalt som möjligt. 

Bakgrund 

Multipel Skleros 

MS är en kronisk autoimmun sjukdom som leder till inflammation i det centrala 

nervsystemet vilket bryter ned myelinet runt nervcellerna (Loma & Heyman, 2011). 

Beroende på vart inflammationen sitter vid MS kan patienter få olika symtom (Brownlee, 

Hardy, Fazekas & Miller, 2017). Enligt Socialstyrelsen (2016) är MS en sjukdom som kan 

drabba människor i alla åldrar men vanligast är ett insjuknande mellan 15-60 års ålder. I 

Sverige insjuknar ungefär 1000 patienter varje år och uppskattningsvis 17500-18500 lever 

med sjukdomen idag. Risken är nästan dubbelt så hög för kvinnor att drabbas som för män 

(ibid.). 

Symtom 

Majoriteten av alla patienter som är diagnostiserade med MS upplever en rad kroppsliga 

symtom. Fatigue, känselstörningar samt kognitiva svårigheter ett år efter diagnosen är 

vanliga (Kister et al., 2013). Symptom kan också inkludera krampliknande spänningar i 

musklerna, synrubbningar, neuropatisk smärta, problem med balansen och rörelseförmågan 

samt problem med urinblåsa och tarmtömning. Andra symtom är depression, sexuella 

problem samt yrsel (Strickland & Baguley, 2015). I början av sjukdomen kan patienten 

uppleva olika symtom beroende på var i det centrala nervsystemet inflammationen sitter 

(Brownlee et al., 2017). Det är inte känt vad som orsakar MS men forskning pekar på att 

miljöfaktorer, genetiska faktorer samt infektioner kan orsaka sjukdomen (Loma & Heyman, 

2011). Det finns fyra typer av MS. Det vanligaste är att patienten upplever skov vilket är en 

förvärring av symtomen. Själva skoven kan vara från dagar till veckor. Efter skoven kommer 

perioder då symtomen kan gå tillbaka. En annan typ är när patienten upplever skov i början 

men sjukdomen går sedan över till en gradvis försämring av symtom över tid. Den tredje 
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typen är en gradvis försämring av funktion och symtom utan att patienten upplever skov. 

Den sista typen liknar typ tre till en början men går efter en tid över till att patienten börjar 

uppleva skov (ibid.). 

Diagnos och behandling 

MS-patienter kan söka för sina symtom hos olika specialister (Brownlee et al., 2017). Då MS 

misstänks ska alltid en neurolog kontaktas. Vid utredningen för MS är det viktigt att fråga 

patienten om hen har haft några symtom eller skov tidigare vilket är viktigt för att sätta en 

diagnos. Det görs även en neurologisk undersökning och en magnetröntgen för att fastställa 

diagnosen (ibid.). Trots forskning inom området finns ingen bot. För att optimera 

patienternas livskvalitet kan symtom orsakade av sjukdomen lindras med en rad läkemedel 

och behandlingar (Espeset, Mastad, Johansen & Almås, 2011, s. 243). Det finns läkemedel 

som förlänger tiden mellan skov och som gör skoven lindrigare (Costello, 2013). Dessa 

läkemedel har en anti-inflammatorisk verkan på kroppens immunförsvar och minskar 

inflammationen i det centrala nervsystemet (ibid.). Målet med symtomlindrande läkemedel 

är att minska eller helt reducera symtom som negativt påverkar livskvaliteten hos 

patienterna (Windt, Glaeske & Hoffmann, 2013). Några av de vanligaste symtomlindrande 

läkemedlen som ges till patienter med MS är antidepressiva och muskelavslappnande (ibid.). 

Det finns även andra typer av icke-farmakologiska behandlingar som kan vara behjälpliga 

mot ett flertal symtom (Feinstein, Freeman & Lo, 2015). För symtom som påverkar balans och 

muskler finns olika typer av fysioterapi, balansträning och styrketräning som visat sig 

hjälpa. Vidare kan elektrisk nervstimulering ge positiva effekter vid krampliknande 

spänningar och smärta (ibid.). 

Omvårdnad 

I International Council of Nurses (ICN, 2012) etiska kod står det skrivet att sjuksköterskan 

ska utgå från fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, lindra lidande, 

förebygga sjukdom samt att återställa hälsa. ICN:s etiska kod tar även upp att omvårdnaden 

ska ges på ett respektfullt sätt till alla patienter oberoende av ålder, kulturell bakgrund, 

sjukdom eller funktionsnedsättning (International Council of Nurses, 2012). Att drabbas av 

en kronisk sjukdom är något som förändrar livssituationen livet ut för den drabbade (Kralik, 

Koch, Price & Howard, 2004). Ofta behöver den som är drabbad av den kroniska sjukdomen 

hitta strategier för att lära sig leva med den förändrade livssituationen (ibid.). 
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Omvårdnad vid MS 

Då det inte finns något bot mot MS är det symtomlindring som är i fokus. Som sjuksköterska 

i omvårdnad av denna patientgrupp är det viktigt att ha ett personcentrerat arbetssätt. Det är 

även viktigt att bedöma nuvarande och framtida omvårdnadsbehov samt bygga ett bra 

förtroende och samarbete med den enskilda patienten och eventuellt även med närstående 

(Strickland & Baguley, 2015). Personcentrerad vård kan indelas i fyra olika faktorer som 

samverkar och tillsammans skapar den personcentrerade vården (McCormack & McCance, 

2006). Dessa fyra faktorer är: förutsättningar och egenskaper hos sjuksköterskan, 

omvårdnadsmiljön där vården ges, den personcentrerade processen där vård till patienten 

sker enligt dennes värderingar och tro, samt utfall av vården där tillfredsställelse av given 

vård är inkluderat (ibid.). Sjuksköterskor kan uppleva att det är svårt att vårda patienter med 

MS på ett personcentrerat sätt (Methley, Chew, Cheraghi, & Campbell, 2017). Sjuksköterskor 

erfar att MS ofta leder till komplexa fysiska och psykiska funktionshinder, som i detalj inte 

går att förutse (Golla, Galushko, Pfaff & Voltz, 2012). 

Patienter med MS har samma önskningar i livet som friska personer, så som individualitet 

och privatliv, men främst önskar de att bli betraktade av andra som friska människor. MS-

patienter upplever dock motsatsen (Golla et al., 2012). Sjuksköterskor erfar att patienter ofta 

vill ha information från hälso-sjukvårdspersonal om MS, hur sjukdomen kan påverka deras 

liv i framtiden och vilken behandling som finns. Även familjen och vännerna runt patienter 

med MS behöver ofta assistans och stöd redan i de tidiga stadierna av sjukdomen, 

exempelvis psykologiskt stöd, råd om sjukdomen och information (ibid.). Det är viktigt att 

patienter med MS får vara delaktiga i vården (Boland, Levack, Hudson & Bell, 2012). Detta 

personcentrerade arbetssätt ger patienten mer kontroll över sitt liv. För att detta ska vara 

möjligt är det viktigt att sjuksköterskan arbetar i multidisciplinära team (Strickland & 

Baguley, 2015). Ett multidisciplinärt team betyder att flera yrkeskategorier arbetar 

tillsammans runt patienten. Varje yrkeskategori bidrar med sin unika yrkeskunskap för att 

ge patienten den vård hen behöver (Newsome et al., 2016).  

Definitioner 

Patient 

Svenska akademiens ordlistas (Svenska akademien, 1998, s. 639) definition är: "patient s.-en -

er sjuk person som föremål för vård el. behandling". I föreliggande arbete har begreppet 
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patient använts genomgående i resultatet, eftersom deltagare i inkluderade artiklar befunnit 

sig i en patientrelation med sjukvårdspersonal (intervjuer och enkäter har utförts av 

sjukvårdspersonal, fokusgrupper har letts av sjukvårdspersonal). 

Aktiviteter i dagligt liv 

Aktiviteter i dagligt liv kan definieras som alla aktiviteter och allt en person gör (Carnevali, 

1990, s. 12). Aktiviteterna som en person utför i det dagliga livet kan utföras och ta plats på 

olika ställen. De kan utföras medan personen är ute i samhället eller i hemmet. Olika 

aktiviteter i dagligt liv utförs mer eller mindre ofta eller regelbundet. Om personen är frisk är 

aktiviteterna i det dagliga livet mer komplexa, till skillnad från om patienten är svårt sjuk, då 

aktiviteterna är på en lägre nivå så som att andas och få i sig näring (ibid).  

MS-patienter och aktiviteter i dagligt liv 

MS är en sjukdom som ofta påverkar flera områden av det dagliga livet hos den drabbade. 

Arbete, hushållssysslor och andra aktiviteter i hemmet, är delar i det dagliga livet som ofta 

påverkas efter en MS-diagnos. Även socialt liv genomgår ofta en förändring efter diagnos 

(Green & Todd, 2008). 

Livsvärldsteorin 

Synen om livsvärldsteorin har framkommit från flera filosofer. Husserl var den som först 

myntade teorin om livsvärlden. Todres, Galvin och Dahlberg samt Hemingway arbetade 

vidare med synen om livsvärlden och människans förhållning till denna (Hemingway, 

Norton & Aarts, 2015).  

Människor ska ses ur ett holistiskt perspektiv och livsvärlden påverkas av yttre faktorer 

vilket kan påverka välmående (Hemingway et al., 2015). Kroppen är central i patientens 

livsvärld och ses som en helhet. Med livsvärlden som grund kan kroppen uppfattas som en 

levd kropp full med erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och visdom. Om kroppen 

genomgår en förändring gör även patientens livsvärld det (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 

131-133). Todres, Galvin och Dahlberg (2007) beskriver att livsvärlden är full av erfarenheter 

och upplevelser. Livsvärlden utgår från det vardagliga livet, vilket ofta tas för givet. Vidare 

kan livsvärlden, enligt Todres et al. (2007), delas upp i fem olika faktorer. Den första är 

temporalitet, som relaterar till hur människan upplever tiden. Framtiden kan ses som full av 

möjligheter. Den kan även bli överskuggad av depression och ångest och kännas svår och 
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begränsad. Den andra faktorn är spatialitet, som förklarar hur den omgivande världen 

(miljöer och föremål) uppfattas och ges betydelse, olika för olika människor. Detta förändras 

när omständigheterna i situationen förändras. Spatialitet upplevs olika beroende på var i 

livet den enskilda människan befinner sig. Den tredje faktorn är intersubjektivitet, som 

förklarar hur människor kan förhålla sig till varandra. En människa kan inte bli förstådd 

utan att ta i åtanke den människans sociala värld. För att förstå livsvärlden är det viktigt att 

ha kunskap om den individuella människans relationer till andra. Den fjärde faktorn är 

förkroppsligande, som beskriver hur kroppen interagerar och förhåller sig med omvärlden. 

Vid sjukdom kan inte kroppen ses som ett objekt utan bör ses som något som lever och 

fungerar i världen ur ett helhetsperspektiv. Den sista faktorn förklarad av Todres et al. (2007) 

är sinnesstämning, som beskriver att livsvärlden kan uttryckas i känslor. Det går inte att 

separera känslor från livsvärlden. Känslor är en viktig faktor för att skapa, eller minska, 

motivationen. Både vid sjukdom eller vid hälsa hos människan är beskrivelsen av känslor 

del av en holistisk förståelse av individen (ibid.). Med livsvärlden som grund i omvårdnaden 

behövs kunskap om hur patienten i sjukdom upplever sin situation (Dahlberg, Todres, & 

Galvin, 2009).  

Sjukvårdspersonal som arbetar med livsvärlden som grund kräver vetskap om mer än 

tekniska lösningar på bekymmer i patientens dagliga liv, de behöver kunna guida vägar och 

alternativ för patienten, vilket gör att patienten kan känna sig bemött på ett djupare sätt där 

både deras sårbarheter och möjligheter blir bemötta. Livsvärlden kan ses som en form av 

personcentrering men är mer djupgående än att ge patienterna mer plats i vården. Enligt 

livsvärldsteorin behövs kunskap som både förstår friheterna och sårbarheten med patienters 

erfarenheter av att leva med olika hälsorelaterade tillstånd (Dahlberg et al., 2009). 

För att kunna vårda en patient med livsvärldsteorin som grund så måste man ta i åtanke de 

anhörigas perspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 128). De anhöriga är en del av patientens 

livsvärld samtidigt som de anhöriga lever i sina egna livsvärldar vilket patienterna är en del 

i. Att använda livsvärldsteorin i mötet med en patient betyder att försöka förstå, se, 

analysera och beskriva patientens erfarenhet av sjukdom, vård, lidande och hälsa. 

Livsvärldsteorin ger sjukvårdspersonal ett verktyg för att stödja patienten i att få en bra 

livsrytm, detta genom en balans mellan vila och rörelse samt mellan frihet och sårbarhet 

(ibid.). Genom att på ett öppet och följsamt sätt ta del av vad patienten förmedlar, kan 
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förståelsen öka för hur patienten upplever sin situation i förhållande till sin livsvärld 

(Dahlberg et al., 2009).  

Problemformulering 

MS är en individuell sjukdom som har många symtom och påverkar patienten fysiskt, 

psykiskt och socialt i det dagliga livet. Det är därför viktigt med kunskap om patientens 

erfarenheter sett ur patientperspektiv. För att sjuksköterskan ska kunna ge MS patienterna 

ett så optimalt stöd som möjligt från sjukvården krävs att sjuksköterskan har kunskap om 

hur patienten erfar det dagliga livet. Litteraturöversikten syftar till att utöka sjuksköterskans 

förståelse, om hur patienter med MS erfar sin sjukdom och dess påverkan på dagliga livet för 

att på bästa sätt kunna ge en god omvårdnad. Genom att belysa sjukdomsbilden samt 

erfarenheten av sjukdomens påverkan på det dagliga livet hos vuxna patienter med MS med 

stöd av livsvärldsteorin kan vården bli mer individanpassad. Denna litteraturöversikt bidrar 

med kunskap om hur omvårdnaden av patienten kan betraktas med livsvärldsteorin som 

grund. 

Syfte 

Syftet var att belysa vuxna patienters erfarenheter av att leva med MS i det dagliga livet. 

Metod 

Design  

Utifrån syftet gjordes valet att genomföra en litteraturöversikt. En litteraturöversikt är enligt 

Friberg (2017a, s. 142) en översikt om kunskapsläget inom ett specifikt område. Enligt Polit 

och Beck (2017, s. 88) görs en litteraturöversikt i syfte att täcka en kunskapslucka inom ett 

område. 

Inklusions- och Exklusionskriterier 

I litteraturöversikten inkluderades vetenskapliga originalartiklar skrivna på svenska eller 

engelska. Endast studier som belyste vuxna patienters erfarenhet av att leva med MS 

inkluderades. Artiklar med kvantitativ, kvalitativ samt mixad design inkluderades. De skulle 

även ha ett etiskt resonemang eller godkännande. För att inkluderas i denna 

litteraturöversikt så skulle artiklarna efter kvalitetsgranskning bedömts ha hög kvalitet. Ett 

inklusionskriterium var också att publikationen gjorts i en vetenskaplig tidskrift från år 2008 
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och framåt samt att studiedeltagarna skulle vara äldre än 18 år. Alla artiklar skulle även vara 

Peer-Reviewed för att inkluderas. 

Artiklar som hade annat perspektiv än utifrån patientperspektiv exkluderades, liksom de 

som inte hade huvudfokus på sjukdomen MS. Artiklar exkluderades om de beskrev 

patienters erfarenhet av det dagliga livet på sjukhus eller rehabiliteringsklinik.  

Litteratursökning 

Utifrån syftet valdes de meningsbärande orden Multipel Skleros, Dagligt liv och Erfarenheter 

ut. Därefter valdes motsvarande söktermer i Cinahl HEADINGS och MeSH. Sökningar efter 

vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. För att få en översiktsbild 

av valt område samt för att hitta fler sökord användes inledningsvis ett helikopterperspektiv 

(Friberg, 2017a, s. 146).  

Tabell 1. Översikt av sökningar 

Databas 

  

Datum 

Sökning Avgränsning Antal 

träffar 

Urval 1* Urval 2* Urval 3* 

 

Urval 4* 

 

Cinahl 

190213 

(MH "Multiple Sclerosis") AND 

( (MH “activities of daily living+”) 

OR (MH “ quality of life”)) AND 

( (MH “Life style”) OR (MH "Life 

Change Events") OR (MH "Patient 

Satisfaction") OR (MH “ patient 

attitudes”) OR (MH "Attitude") OR 

(MH "Life Experiences") OR (MH 

"Adaptation") OR (MH "attitude to 

health") OR (MH "attitude to illness") 

OR (MH "Self Care")) 

Published Date: 

20080101-; Peer 

Reviewed; Age 

Groups: All 

Adult; Language: 

English, Swedish 

89 24 12 9 9 

 

        

PubMed 

190222 

"Life Change Events"[Mesh] AND 

"Multiple Sclerosis"[Mesh] AND 

("Activities of Daily Living"[Mesh] 

OR "Human Activities"[Mesh:NoExp] 

OR "Social Participation"[Mesh] OR 

"Self Care"[Mesh]) 

Published Date: 

20080101-;  

Adult: 19+ years; 

Language: 

English, Swedish 

4 2 2 2 1 

 

        

Manuell 

Sökning 

      3 

*Urval 1: Valda artiklar efter att artiklarnas titel lästes, *Urval 2: Valda artiklar efter att artiklarnas 

abstrakt lästes, *Urval 3: Valda artiklar efter läsning av hela artikeln, *Urval 4: Artiklar valda efter 

godkänd kvalitetsgranskning. 

 

Ytterligare synonyma ord som hittats vid helikoptersökningarna användes för att bredda 

sökningarna. De sökord som användes var: "Multiple Sclerosis", "Activities of Daily Living", 
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“Quality of life”, "Life Experiences", "Life Change Events", “Life style”, "Adaptation", “Patient 

attitudes”, "Patient Satisfaction", "Attitude to health”, ”Attitude to illness", "Attitude", "Human 

Activities", "Social Participation"samt"Self Care". Dessa sökord kombinerades på olika sätt för 

att få ett bredare resultat samt för att undvika att artiklar som hade kunnat generera 

värdefull information till detta arbete missades. Termerna AND och OR användes för att 

smalna av respektive bredda de sökningarna som gjordes i databaserna. Det gjordes även 

manuella sökningar, dessa gjordes genom att söka igenom referenslistor till artiklar som var 

valda till resultatet. Litteratursökningen genomfördes mellan den 17 januari och den 22 

februari. De sökningar som finns i tabell 1, Översikt av sökningar, visar de senaste 

sökningarna, vilka ledde till litteraturöversiktens inkluderade artiklar. För en översikt av 

inkluderade artiklar se bilaga 1, Tabell 2. 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning  

Efter litteratursökningen gjordes fyra urval innan artiklarna inkluderades i studien. I det 

första urvalet inkluderades de artiklar som, efter läsning av titel, bedömdes som fortsatt 

relevanta för syftet. Om artiklarna var relevanta efter läsning av abstrakt hamnade de i det 

andra urvalet. Ansågs artikeln fortfarande relevant efter läsning av hela artikeln så 

inkluderades den i det tredje urvalet. För att få vara med i studien gjordes en 

kvalitetsgranskning av artikel. Om artikeln klarade kvalitetsgranskningen och ansågs ha hög 

kvalitet inkluderades den under urval fyra.  

De vetenskapliga artiklar som föll inom ramen för syfte och inklusions/exklusionskriterier 

kvalitetsgranskades. Fribergs (2017b, s. 187–188) förslag på frågor vid kvalitetsgranskning 

användes för att säkerställa artiklarnas kvalitet. Granskningen skiljer sig åt mellan 

kvalitativa och kvantitativa artiklar men har många likheter. Båda tar upp 

problemformulering, syfte, teoretiska utgångspunkter, metod, dataanalys, urval, resultat, 

etiska resonemang, metoddiskussion, hur bra delarna hänger ihop med varandra samt om 

det finns kopplingar mellan dem (ibid.). För att bedöma artiklarnas kvalitet bättre vid 

granskningen upprättades till denna litteraturöversikt ett poängsystem. Om artikeln 

uppfyllde hög kvalitet på en fråga av Friberg (2017b, s. 187–188) fick den frågan två poäng, 

respektive 1 poäng om den besvarades med medelkvalitet samt 0 poäng om den inte alls 

besvarades. Svaret på vissa frågor var tvungna att få 2 poäng för att bli godkända, då dessa 

ansågs viktiga för att säkerställa en god kvalitet. De frågor som bestämdes vara obligatoriska 
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att uppfylla en hög kvalitet var: Syfte, Etiskt resonemang samt Resultat. Sammantaget 

bestämdes att de kvalitativa artiklarna var tvungna att uppfylla 25/28, respektive de 

obligatoriska frågorna, för att klara kvalitetsgranskningen. Likaså var de Kvantitativa 

artiklarna tvungna att få 23/26 poäng, inklusive de obligatoriska frågorna, för att bli godkänd 

i kvalitetsgranskningen. 

Analys  

De vetenskapliga artiklar som bedömdes vara relevanta samt ha hög kvalitet analyserades 

med stöd av Fribergs (2017a, s. 148-149) beskrivning av hur analysarbete ska utföras. 

Inledningsvis lästes alla artiklar var och en för sig. Därefter lästes samtliga artiklars resultat 

noggrant igenom, först var och en för sig, och sedan tillsammans. Innehållet analyserades 

utifrån syftet, och betydelsebärande meningar i form av beskrivning av symtom i 

kombination med konsekvenser i dagligt liv, markerades i varje enskild artikel. Dessa 

meningar sorterades i teman i ett gemensamt och samtidigt arbete. För att underlätta 

sorteringen färgmarkerades de betydelsebärande meningarna efter vilket tema de tillhörde, 

innan resultatet sammanställdes per tema. Slutligen lästes varje tema igenom, justeringar och 

bearbetningar gjordes för att undvika upprepningar och oklarheter. Sammanställningen av 

teman bildade litteraturöversiktens resultat. 

Etiska överväganden 

Under arbetets gång har ett objektivt förhållningssätt använts för att inte låta personliga 

åsikter influera resultatet. Enligt inklusionskriterierna inkluderades endast artiklar som hade 

ett etiskt godkännande eller resonemang. Valda artiklar med engelska som originalspråk har 

översatts med noggrannhet och försiktighet med syfte att inte medvetet ändra den 

ursprungliga innebörden. Citat som valts att ha med till resultatet fick helt vara kvar på 

originalspråk för att inte ändra på den ursprungliga innebörden. 

Resultat 

Resultatet bygger på 12 kvalitativa samt 1 kvantitativ artikel och kommer från länderna 

Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannien, Irland, Australien, USA och Kanada. Fem teman 

framkom i resultatet. Dessa var: Den förändrade kroppen, Planering och anpassning i 

vardagen, Behov av stöd och interaktion med andra, Känslor av att leva med MS samt 

Tankar om framtiden. 
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Den förändrade kroppen 

Den förändrade kroppen belyser de fysiska aspekterna i patientens liv, hur patienterna 

påverkades av och levde med symtomen samt vilka begränsningar de ledde till. Symtom 

som balansproblem, försämrad syn- och talförmåga, spasticitet, försämrad mental förmåga 

och fatigue, smärta samt dålig blåsfunktion påverkade det dagliga livet. 

Resultatet visade att MS var begränsande i det dagliga livet eftersom kroppen hade 

förändrats (Browne, Salmon & Kehoe, 2015; Coenen, Basedow-Rajwich, König, Kesselring & 

Cieza, 2011; Douglas, Windsor & Wollin, 2008; Flensner & Rudolfsson, 2016; Irvine, 

Davidson, Hoy, & Lowe-Strong, 2009; Lexell, Lund & Iwarsson, 2009; Wenneberg & 

Isaksson, 2014). Kroppen kändes långsam och begränsande vid dagliga aktiviteter, vilket 

ledde till en sämre mental förmåga (Flensner & Rudolfsson, 2016). Patienterna hade problem 

med balansen och förmågan att gå påverkades. Syn- och talförmåga försämrades och 

patienterna var drabbade av spasticitet vilket tillsammans kunde leda till att de blev helt 

utslagna och inte längre kunde utföra aktiviteter (Flensner & Rudolfsson, 2016). De dagliga 

aktiviteterna påverkades av fatigue (Irvine et al., 2009; Isaksson & Ahlström, 2008; Matuska 

& Erickson, 2008; Ploughman et al., 2012). Ett annat symtom som visade sig påverka det 

dagliga livet var smärta, som gjorde att patienterna endast kunde fokusera på smärtan och 

förmågan att sova samt sexuella relationer påverkades då negativt. Smärta och fatigue 

förvärrade varandra (Douglas et al., 2008).   

Dålig blåsfunktion påverkade det dagliga livet och de dagliga aktiviteterna så som sömn, 

vardagsrutiner, sexuella och sociala relationer, bilkörning, ärenden och resor (Browne et al., 

2015). Blåsdysfunktionen ledde till frustration hos patienterna då kroppen inte gjorde som de 

önskade vilket ledde till att patienterna var tvungna att avbryta, ställa in eller anpassa sina 

aktiviteter efter blåsan vilket påverkade deras dagliga liv negativt. Patienterna var i större 

grad än innan sjukdomen tvungna att ägna stor tanke åt att hitta tillgängliga toaletter när de 

lämnade hemmet (ibid.). De delgav att stress i dagliga aktiviteter ofta triggade igång 

symtomen från blåsan (Browne et al., 2015; Matuska & Erickson, 2008). Patienter valde ofta 

att stanna hemma då de inte kände sig bekväma att vistas på offentliga platser med sina 

symtom från blåsan (Browne et al., 2015).   
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Planering och anpassning i vardagen 

Planering och anpassning i vardagen tar upp hur patienterna planerade sitt dagliga liv runt 

MS samt vilka prioriteringar och omprioriteringar de gjorde. Patienterna gjorde även 

anpassningar för att kunna leva med sjukdomen, och belyste vikten av träning, men även 

arbete, i deras liv för att behålla hälsan. 

MS patienterna planerade sina dagliga aktiviteter runt sina symtom (Browne et al., 2015; 

Douglas et al., 2008; Flensner & Rudolfsson, 2016; Malcomson, Lowe-Strong & Dunwoody, 

2008; Olsson, Lexell & Söderberg, 2008; Wenneberg & Isaksson, 2014). Att planera de dagliga 

aktiviteterna var jobbigt och krävde mycket energi (Flensner & Rudolfsson, 2016; Lexell et 

al., 2009), men det sparade även på energin (Malcomson et al., 2008; Olsson et al., 2008). 

Planeringen kunde även försvåra livet för patienterna då de inte ville bryta sina planer i 

sociala sammanhang (Matuska & Erickson, 2008). Det var svårt att vara spontan när 

aktiviteter behövde planeras i förväg (Lexell et al., 2009). Det kunde även vara svårt att 

planera de dagliga aktiviteterna då sjukdomen och symtomen varierade från dag till dag 

(Coenen et al., 2011; Irvine et al., 2009; Lexell et al., 2009; Malcomson et al., 2008).  

Flera patienter hade omvärderat livet och prioriteringarna förändrades (Flensner & 

Rudolfsson, 2016; Heiskanen, Vickrey & Pietilä, 2011; Lexell et al., 2009; Malcomson et al., 

2008; Olsson et al., 2008). Vissa patienter prioriterade det som var nödvändigt i det dagliga 

livet (Lexell et al., 2009; Matuska & Erickson, 2008; Olsson et al., 2008), andra patienter 

prioriterade aktiviteter som gav dem nöje (Ploughman et al., 2012; Wenneberg & Isaksson, 

2014). Patienterna ofta var tvungna att sluta med aktiviteter då kroppen inte längre orkade 

eller klarade av att utföra dem (Coenen et al., 2011; Douglas et al., 2008; Irvine et al., 2009; 

Isaksson & Ahlström, 2008; Lexell et al., 2009; Matuska & Erickson, 2008; Olsson et al., 2008). 

MS-patienterna skapade nya intressen och aktiviteter som var anpassade till vad kroppen 

orkade (Flensner & Rudolfsson, 2016). 

MS-patienterna anpassade sig till att leva med symtomen som sjukdomen gav (Browne et al., 

2015; Flensner & Rudolfsson, 2016; Irvine et al., 2009; Isaksson & Ahlström, 2008; Matuska & 

Erickson, 2008; Ploughman et al., 2012; Wenneberg & Isaksson, 2014). Detta gjorde det 

möjligt att utföra aktiviteter som inte var möjliga tidigare (Irvine et al., 2009; Matuska & 

Erickson, 2008). Det dagliga livet var hanterbart om patienterna tog det långsamt (Coenen et 



12 
 

al., 2011; Flensner & Rudolfsson, 2016; Olsson et al., 2008). Patienterna strävade efter en 

balanserad livsstil (Flensner & Rudolfsson, 2016) och anpassningar av dieten gjordes i försök 

att hålla sig så frisk som möjligt (Ploughman et al., 2012). Anpassning och planering 

möjliggjorde ett aktivare liv (Isaksson & Ahlström, 2008). Patienterna kunde bland annat 

förenkla aktiviteter, vila ofta, delegera ut aktiviteter till andra, planera eller ändra i miljön 

(Matuska & Erickson, 2008). Hjälpmedel var användbart för att klara av de dagliga 

aktiviteterna (Isaksson & Ahlström, 2008; Matuska & Erickson, 2008; Olsson et al., 2008; 

Ploughman et al., 2012). 

Resultatet visade även att träning ansågs vara viktigt för att behålla hälsan vid MS (Lexell et 

al., 2009; Malcomson et al., 2008; Matuska & Erickson, 2008; Olsson et al., 2008; Wenneberg & 

Isaksson, 2014). Det var viktigt för patienterna att finna en balans mellan vila och träning i 

det dagliga livet (Malcomson et al., 2008). Träningsmetoderna visade sig vara varierande 

mellan patienterna (Malcomson et al., 2008; Matuska & Erickson, 2008; Ploughman et al., 

2012).  

För många MS patienter var arbetslivet var en del av det dagliga livet (Irvine et al., 2009; 

Malcomson et al., 2008; Matuska & Erickson, 2008; Ploughman et al., 2012). För att patienten 

skulle kunna fortsätta arbeta så krävdes det kompromisser och anpassningar (Irvine et al., 

2009; Malcomson et al., 2008; Ploughman et al., 2012). Adaptionen av arbetsplatsen och 

arbetstimmarna ansågs som viktigt för att kunna fortsätta arbeta (Malcomson et al., 2008; 

Ploughman et al., 2012). Ekonomisk säkerhet underlättade möjligheten att anpassa 

arbetstiderna efter förmåga (Ploughman et al., 2012). I en studie gjord av Heiskanen et al. 

(2011) visade resultatet att arbete påverkade den fysiska och mentala hälsan positivt. 

Behov av stöd och interaktion med andra 

Stöd visade sig vara viktigt för patienterna med MS och kunde komma från familj, vänner, 

kollegor eller hälso- sjukvårdspersonal. Stöd från familj och vänner kunde leda till 

förändrade relationer. Interaktionen med andra påverkades. Stöd och information från 

sjukvården ansågs som bristande på grund av att personalen inte hade kunskap eller förstod 

behoven hos patienterna. 

Socialt stöd var en viktig komponent för att åldras hälsosamt med MS (Ploughman et al., 

2012). Stöttningen kunde bestå av hjälp i de fysiska dagliga aktiviteterna, känslomässiga 
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funderingarna eller i form av finansiellt stöd och erhållas från familj, vänner, kollegor eller 

till och med från främlingar (ibid.). Vissa patienter kände sig överbeskyddade av sina 

familjemedlemmar. Andra patienter upplevde brist av stöd från sin partner, föräldrar eller 

syskon ofta orsakat av bristande förståelse och kände sig exkluderade på grund av sina 

funktionshinder. Nära vänner såg vad patienten behövde, hjälpte dem att anpassa sig och 

respekterade deras integritet (Isaksson & Ahlström, 2008). Att behöva stöd från vänner och 

familj kunde vara utmanande (Irvine et al., 2009; Isaksson & Ahlström, 2008; Matuska & 

Erickson, 2008). De lyfte fram att de lärt sig acceptera de förändringar av relationerna som 

det inneburit att behöva stöd från sina anhöriga (Matuska & Erickson, 2008). Många 

patienter menade att det var viktigt att träffa andra med MS (Flensner & Rudolfsson, 2016; 

Isaksson & Ahlström, 2008; Malcomson et al., 2008; Olsson et al., 2008). Flera patienter kände 

ofta att andra inte förstod vad det innebar att leva med MS (Irvine et al., 2009). Patienterna 

beskrev att kontakten med vänner de haft innan sjukdomen hade minskat och vissa hade 

helt försvunnit ur deras liv (Lexell et al., 2009; Malcomson et al., 2008). Även om det fanns 

flera svårigheter att bevara sociala relationer var det något som patienterna värderade stort 

(Matuska & Erickson, 2008; Ploughman et al., 2012).  

Vissa aktiviteter kunde endast utföras med hjälp av andra och då skedde dessa aktiviteter på 

hjälparens villkor och när denne hade tid. Det var även svårt att få kommunal hjälp då 

patienterna ofta behövde bevisa att de behövde hjälpen (Lexell et al., 2009). Patienter beskrev 

att sjukvården sällan följde upp, ej gav tillräckligt med information samt att det fanns en 

bristande överenskommelse om huruvida patienterna hade tillräcklig förmåga att arbeta 

(Isaksson & Ahlström, 2008). Det var viktigt att få information om hur skov kunde 

förebyggas, hur MS påverkar blåsfunktionen samt hur MS påverkar graviditet (Heiskanen et 

al., 2011). Patienterna nämnde att de aldrig blivit tillfrågade av hälso- och sjukvårdspersonal 

om sin blåsfunktion, och kände därför brist på stöd (Browne et al., 2015). Att få uppmuntran 

och psykologiskt stöd av sjuksköterskor var viktigt för att kunna bevara aktiviteter i dagliga 

livet. Det fanns ett glapp mellan behovet av stöd och faktisk mottaget stöd från sjukvården 

(Heiskanen et al., 2011). Patienterna tyckte att sjukvården saknade kunskap om MS vilket 

gjorde att de själva började utbilda personalen inom ämnet. De menade att sjukvården 

behövde bli bättre på att beröra personliga behov och problem ur en holistisk synvinkel, 
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något patienterna menade skulle vara användbart för att kunna hantera sjukdomen, bevara 

autonomi samt självständighet i dagliga livet (Malcomson et al., 2008). 

Känslor av att leva med MS  

Känslor av att leva med MS handlar om att MS ledde till många olika känslor som påverkade 

hur patienterna mådde och såg på sitt liv. Känslor av förnedring, svek, sorg, osäkerhet, 

skuld, skam, ångest, depression, frustration samt ilska och en känsla av hopplöshet kunde 

uppstå. Känslorna påverkade det dagliga livet för patienterna. 

Resultatet visar att MS-patienterna kände skam över att kroppen svek dem i det dagliga livet 

(Flensner & Rudolfsson, 2016; Isaksson & Ahlström, 2008; Lexell et al., 2009). Känslan av 

skam ledde till att patienterna kände ångest och osäkerhet över dagliga aktiviteter vilket 

resulterade i att patienterna tappade lusten till dagliga aktiviteter (Lexell et al., 2009). 

Patienterna kände sig förnedrade i det dagliga livet (Flensner & Rudolfsson, 2016; Lexell et 

al., 2009). MS patienterna kände sig skyldiga samt misslyckande över att inte kunna delta i 

dagliga aktiviteter med familjen (Olsson et al., 2008). De kände även skuld över en minskad 

produktivitet. Patienterna kände sorg över att inte kunna vara delaktiga i vissa dagliga 

aktiviteter (Lexell et al., 2009; Matuska & Erickson, 2008). För att hantera sorgen försökte 

patienterna distrahera sig själva genom promenader, musik och humor. Stress var enligt 

patienterna något som uppkom i de dagliga aktiviteterna, men samtidigt var det något de 

kände att de var tvungna att lära sig leva med (Malcomson et al., 2008). Ilska och frustration 

uppkom när patienterna behandlades annorlunda (Olsson et al., 2008). Frustrationen 

uppkom även när patienterna tänkte på allt de inte längre kunde göra (Isaksson & Ahlström, 

2008; Wenneberg & Isaksson, 2014). Att inte bli tagna på allvar av sjukvården ledde till 

frustration hos patienter med MS (Douglas et al., 2008). Patienternas känsla av värde 

förändrades och efter diagnosen kände sig patienterna mindre värda och hade lägre 

självförtroende (Lexell et al., 2009; Malcomson et al., 2008). Patienterna upplevde att de var 

en börda för andra (Lexell et al., 2009). De önskade att människorna runt omkring dem skulle 

uppskatta och värdera dem trots deras funktionshinder (Heiskanen et al., 2011). Depression 

orsakades av att inte längre kunna vara delaktig i olika dagliga aktiviteter (Matuska & 

Erickson, 2008). Symtomet smärta ledde även det till depression, frustration, ilska, ångest 

samt en känsla av hopplöshet (Douglas et al., 2008). I en studie av Heiskanen et al. (2011) 

fann man att depression var kopplat till ett lägre mentalt välmående (p = 0,000). Att utföra 
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meningsfulla och roliga aktiviteter visade sig kunna hjälpa patienter med MS behålla 

kärleken till livet (Flensner & Rudolfsson, 2016). Även om patienterna med MS 

uppmärksammat förändringar sedan diagnosen kände de ändå att de hade en plats i 

samhället och att de kunde uppnå saker (Lexell et al., 2009). 

Tankar om framtiden 

Tankar om framtiden handlar om att många patienter visade sig uppleva en oro och 

osäkerhet inför framtiden. Även fast det var svårt att anpassa sig till sjukdomen tyckte 

patienterna det var viktigt att forma och skapa sina liv i hopp om en bra framtid.  

MS är en progressiv sjukdom och många patienter var osäkra över framtiden (Irvine et al., 

2009; Isaksson & Ahlström, 2008; Malcomson et al., 2008; Matuska & Erickson, 2008; Olsson 

et al., 2008). Patienterna var rädda för framtida skov (Flensner & Rudolfsson, 2016), eftersom 

de stegvis märkte att sjukdomen tog över livet samt att den ständigt var medverkande i 

bakgrunden (Olsson et al., 2008). När patienterna lärde sig om sjukdomen blev de rädda, 

samtidigt som viljan fanns att skaffa information om metoder för att förbättra sin hälsa 

(Matuska & Erickson, 2008). Att sjukdomen kunde framskrida väckte känslor som berörde 

oro inför framtida mobilitet och självständighet (Malcomson et al., 2008). Kroppens 

opålitlighet skapade också oro angående dagen, framtiden och resten av livet vilket kunde 

leda till frågor angående framtida arbetsliv och försörjning (Flensner & Rudolfsson, 2016). 

Det var svårt att acceptera symtomen men vissa patienter höll hoppet uppe om en bättre 

framtid (Olsson et al., 2008). Efter en tid av sjukdom blev patienterna mer optimistiska 

(Lexell et al., 2009). 

Patienterna försökte ta det lugnt och fokusera på en dag i taget, detta genom att fokusera på 

nuet och inte tänka för långt in i framtiden (Flensner & Rudolfsson, 2016; Malcomson et al., 

2008; Matuska & Erickson, 2008). Vissa patienter menade att de hanterade sina MS-relaterade 

förluster och känslor på ett positivt sätt som gjorde att de växte som människor, uppskattade 

livet och litade på framtiden (Malcomson et al., 2008). Flensner och Rudolfsson (2016) samt 

Olsson et al. (2008) visade att det är viktigt att inte låta sjukdomen styra livet utan att kämpa 

för att själv vara den som formar sitt liv. “I don’t give up, I won’t, but in due course I’ll have 

to give in after all, because it won’t get better, I’ll get worse. Nobody can do anything ... not 

even me... I have to shape my life” (Flensner & Rudolfsson, 2016, s. 408).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet att endast inkludera artiklar som var publicerade 2008 och framåt gjordes för att 

innehållet i resultatet skulle vara så aktuellt som möjligt. En annan avgränsning vid 

sökningar av artiklar var att samtliga deltagare i inkluderade studier skulle vara 18 år eller 

äldre. Då är deltagande patienter myndiga, något som värderades vara etiskt korrekt i 

arbetet med litteraturöversikten. Då databasen PubMed inte hade alternativet 18 år som 

valbart kriterium fick 19+ istället väljas i den databasen men detta borde inte ha påverkat 

resultatet.  

Artikelsökningar har utförts i två databaser, CINAHL och PubMed, för ökad chans att hitta 

fler artiklar samt att inte missa värdefull information. Enligt Polit och Beck (2017, s. 92-97) är 

databaserna Cinahl och PubMed användbara databaser vid forskning inom ämnet 

omvårdnad. Båda databaserna genererade artiklar. Vid sökningen av artiklar användes ett 

helikopterperspektiv. Detta kan ses som en styrka i arbetet då risken att, utifrån syftet, missa 

relevanta artiklar minskas. Vid val av sökord valdes att använda både begreppet “quality of 

life” samt “activities of daily living”. Detta gjordes då det i helikoptersökningen visade sig 

att artiklar relevanta för syftet kunde hittas med antingen det ena eller det andra begreppet.  

Under arbetet gjordes inte någon avgränsning till specifikt land eller geografiskt område. 

Artiklarna som inkluderades hade sitt ursprung i främst västerländska länder. Att artiklarna 

kom från olika länder kan enligt Henricson (2017 s. 415) vara positivt då det är en fördel med 

en bred kunskapsbild från ett internationellt perspektiv i dagens mångkulturella samhälle. 

Risken med att artiklarna är från olika länder är att det finns en chans att överförbarheten 

kan påverkas då länder har olika kultur och sjukvårdssystem (ibid.). I detta sammanhang 

värderas detta dock inte ha någon negativ påverkan på överförbarheten till svenska 

förhållanden, utan i stället bidra till ett brett resultat. En styrka var att enbart de artiklar som 

bedömts ha hög kvalitet inkluderades i resultatet för att säkerställa kvaliteten av 

litteraturöversikt. Ytterligare en styrka var att samtliga artiklar skulle, för att inkluderas, vara 

Peer-Reviewed för att säkra artiklarnas tillförlitlighet.  

Då syftet med litteraturöversikten var att belysa vuxna patienters erfarenheter av det dagliga 

livet vid MS gjordes valet att exkludera de artiklar som belyste patienters erfarenheter av MS 
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i en kontext där de befann sig på sjukhus eller på en rehabiliteringsklinik. Detta gjordes då 

det bedömdes att dessa kontexter var en mer främmande miljö för patienten, vilket skulle 

kunna påverka det dagliga livet och därav erfarenheterna av MS.  

Det dagliga livet är inte enbart sjuksköterskans ansvar och i arbetet med denna 

litteraturöversikt ansågs det viktigt att inte exkludera artiklar skrivna av andra 

yrkesprofessioner än sjuksköterskor då man inom vården arbetar i ett team med patienten i 

centrum. De utvalda artiklarna till resultatet, som utgår från patienters erfarenheter, har 

dock betraktats i syfte att öka sjuksköterskans kunskap om patientens erfarenheter om det 

dagliga livet för att kunna ge omvårdnad på bästa sätt.  

Ytterligare en styrka i arbetet är att samtliga artiklar lästes självständigt och sedan 

tillsammans, vilket minskar risken att personliga åsikter influerat resultatet, och ger en ökad 

möjlighet att allt material som varit relevant tagits med. Metoden att utföra gruppering av 

resultatet i teman, en gruppering som utvärderades tillsammans i flera omgångar, ökar 

möjligheten att andra skulle komma fram till samma resultat, även om det inte garanterar 

detta. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att vuxna patienter hade erfarenheter av att leva med MS i det dagliga 

livet. Dessa kunde relateras till Den förändrade kroppen, Planering och anpassning i vardagen, 

Behov av stöd och interaktion med andra, Känslor av att leva med MS, samt Tankar om framtiden. 

Symtomen vid MS orsakade för patienterna problem med att utföra aktiviteter i det dagliga 

livet. Resultatet i föreliggande studie kan sättas i relation till Livsvärldsteorin. Enligt 

livsvärldsteorin ska kroppen betraktas som en helhet där symtom kan påverka det dagliga 

livet. Resultatet kan kopplas till de fem faktorerna i livsvärldsteorin; Förkroppsligande, 

Spatialitet, Intersubjektivitet, Sinnesstämning och Temporalitet.  

Resultatet visade att MS förändrade kroppen och att symtomen som MS-patienterna erfor 

påverkade förmågan att utföra dagliga aktiviteter då kroppen hade förändrats. Det dagliga 

livet för patienterna upplevdes, orsakat av försämrade kroppsfunktioner, ha blivit begränsat. 

Detta stämmer överens med livsvärldsteorin, där kroppen är det centrala (Todres et al., 

2007). Faktorn förkroppsligande förklaras av att eftersom kroppen i sig själv agerar och 

positionerar sig på ett meningsfullt sätt i dagliga livets aktiviteter, kan man genom att 
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fokusera på hur kroppen vid sjukdom rör sig utifrån olika situationer förstå konsekvenserna 

av sjukdomen i ett mer holistiskt perspektiv (ibid.). 

Vid sjukdom kan människan känna och uppleva symtomen och dess karaktär tydligt vilket 

kan kopplas till en studie av Newland, Thomas, Riley, Flick och Fearin (2012) där MS-

patienter beskrev vad som hade förändrats sedan diagnosen. Många menade att de 

upplevde att symtomen kom och gick, medan andra symtom bestod (ibid.). Som 

sjuksköterska i omvårdnaden av patienter med MS är det viktigt att ha kunskap om vilka 

symtom som kan uppkomma samt hur dessa påverkar det dagliga livet och livsvärlden för 

den enskilda patienten. Patienter kan uppleva samma symtom på olika sätt och genom 

samtal med patienten kan egenvård, där den egna förmågan att ta kontroll över sitt liv på ett 

sätt som är anpassat efter den unika individen främjas.  

Flera patienter visade enligt resultatet att planering och anpassning i vardagen var en viktig 

del av att hantera aktiviteter i dagliga livet vid MS. Detta kan relateras till den i 

livsvärldsteorin beskrivna faktorn spatialitet. Spatialitet förklarar hur miljöer och föremål 

uppfattas och ges betydelse (Todres et al., 2007). Enligt livsvärldsteorin ändras spatialiteten, 

den omgivande världen, ständigt hos varje individ och påverkas av var individen befinner 

sig i livet. När sjukdom infinner sig, kan den omgivande världen krympas, medan den vid 

hälsa utvecklar sig och blir större (ibid.). För att hjälpa patienter med att lättare anpassa sig 

till sin livssituation behöver sjuksköterskan nyttja patientens unika livserfarenheter och visa 

stöttning och tilltro till patienternas förmåga att ta kontroll och anpassa sina liv.  

Detta kan kopplas till det som Lohne, Aasgaard, Caspari, Slettebø och Nåden (2010) skrev 

om att vården av patienter, som inte har tilltro till sin egen förmåga, blir avhumaniserade om 

inte hälso- och sjukvården visar tilltro till patienten. Att som sjuksköterska med 

livsvärldsteorin som grund hjälpa patienten att få en känsla av kontroll över sin egen 

situation kan vara fördelaktigt för patienten. Det är vanligt att symtomen varierar dag för 

dag vilket gör det svårt att som patient hitta en strategi som fungerar i det dagliga livet. Då 

upplevelserna kan variera stort behöver vården anpassas utefter patienternas individuella 

förutsättningar.  

Resultatet i litteraturöversikten visade när MS-patienterna beskrev behovet av stöd och 

interaktion med andra att patienterna ansåg att stödet från anhöriga och sjukvården var 
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bristande. Det visade sig även att vänner och familj var en viktig del av patientens dagliga 

liv, och att interaktionen med närstående kunde förändras vid sjukdom. Enligt Todres et al. 

(2007) så inkluderar patientens livsvärld även den sociala världen i faktorn intersubjektivitet. 

Den beskriver att kunskapen om patientens relation med andra är viktig för att förstå 

patientens livsvärld (ibid.). 

Sjuksköterskan har en central roll i att möjliggöra patienternas förmåga att ta kontroll över 

sina beslut angående sjukdomen. Det är viktigt att sjuksköterskan vet vad patienterna anser 

är viktigt för att ge en god vård (Strickland & Baguley, 2015). Sjuksköterskorna i studien av 

Ross, Tod och Clarke (2015) beskrev vikten av att värna om relationerna och 

kommunikationen med patienterna, men även till de anhöriga samt vårdteamet, för att 

kunna ge en personcentrerad vård. Att vara vänlig och tillgänglig var något som byggde upp 

tillit i relationerna. Att finna tid för att lyssna och prata med patienterna och deras anhöriga 

för att ge information underlättade också deras oro (ibid.). 

För att sjuksköterskan ska kunna vårda MS-patienter med livsvärldsteorin som grund så bör 

faktorn intersubjektivitet beaktas. Som sjuksköterska är det viktigt att låta patienten vara en 

aktiv del av vården, samt att ha i åtanke patientens åsikter och jobba för en god relation 

mellan patient och sjuksköterska. Det är även viktigt att ge patienten tid till att umgås med 

anhöriga samt att avlasta de anhöriga i rollen som vårdare. Att som sjuksköterska vårda med 

intersubjektiviteten i fokus, och därigenom skaffa sig kunskap om patientens relationer och  

är en del av livsvärlden och det dagliga livet, bör sjuksköterskan, för att kunna ge en god 

vård med livsvärlden som grund, se helheten där patientens känslor inkluderas. För att 

värna om dessa, är något som bör eftersträvas. 

Resultatet visade också att sjukdomens progredierande utveckling med funktionsförlust 

resulterade i många olika känslor av att leva med MS i det dagliga livet. Sinnesstämning är 

en del av livsvärldsteorin, och utan att beskriva patientens känslor så går det inte att se 

patienten ur ett holistiskt perspektiv (Todres et al., 2007).  

Detta beskrevs också av White, White och Russell (2007) som i sin studie lyfte fram vikten av 

att patienter fick prata med sjuksköterskor om sitt hälsotillstånd, för att påverka måendet 

positivt. De patienter som önskade och fick prata med sjuksköterskor visade en bättre 

acceptans av sjukdomen samt ett bättre mentalt välmående. De var även bättre på att hantera 
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sjukdomen. De patienter som inte pratat med sjuksköterskor om sitt mående men önskade 

det, visade på ett sämre mentalt välmående än de som pratat med sjukvårdspersonalen 

(ibid.). Då känslor kunna göra det är det viktigt att patienten får möjlighet att dela med sig 

av sina känslor.  

Resultatet visade att MS-patienterna hade många olika tankar om framtiden. Faktorn 

temporalitet i livsvärldsteorin (Todres et al., 2007) handlar om hur människan erfar tiden som 

begrepp. Framtiden var optimistisk och hoppfull för vissa men den kunde även ses med 

osäkerhet, oro och rädsla, eftersom sjukdomen MS är progredierande. Tankar om framtiden 

kunde bestå av ett liv fullt av möjligheter men synen på framtiden kunde även vara dyster 

och blek, full av depression och ångest. Tankar om framtiden ändrades allt eftersom 

symtomen försämrades (ibid.). 

Detta beskrevs även av Ahlström (2007) som beskrev erfarenheter vid svår kronisk sjukdom 

som att framtiden såg dyster ut, och det fanns en generell uppfattning om förlust av hopp 

hos patienterna. Kralik, Brown och Koch (2001) lyfte fram att flera patienter som lever med 

kroniska sjukdomar upplevde att framtiden efter diagnosen såg mörk ut. Det var svårt att 

föreställa sig hur det skulle vara att leva med en kronisk sjukdom resten av livet och flera 

patienter menade att livet efter diagnosen inte skulle bli densamma igen (ibid.). Livet hos 

människor kan ändras drastiskt vid en diagnos och inom hälso-och sjukvården behöver 

personalen ha kunskap om att patienter kan uppleva temporalitet på olika sätt. 

Sjuksköterskan bör se patientens uppfattning om tiden som en del av livsvärlden och 

därmed en del av vården.  

 

Patienters livsvärld är unik och ingen upplever den likadant som någon annan men 

sjuksköterskan kan använda faktorer från livsvärldsteorin för att bredda förståelsen för hur 

livsvärldar erfars av olika patienter. Som sjuksköterska är det viktigt med kunskap om att 

patienters livsvärldar är unika, och att upplevelsen och erfarenheterna kan vara olika för 

olika patienter även om sjukdom och symtom inte skiljer sig mycket åt mellan patienterna. 

Det är även viktigt i mötet med patienter att ha kunskaper om de bakomliggande 

sjukdomarna för att ge en god och holistisk omvårdnad anpassad för den individuella 

patienten. 
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Slutsats 

MS-patienter har erfarenheter av aktiviteter i dagliga livet, som går att relatera till Den 

förändrade kroppen, Planering och anpassning i vardagen, Behov av stöd och interaktion 

med andra, Känslor av att leva med MS, samt Tankar om framtiden. Faktorerna som ingår i 

Livsvärldsteorin kan användas för att belysa dessa erfarenheter. Sjuksköterskan behöver i 

mötet med MS-patienten anpassa stödet utefter patientens livsvärld och unika situation. För 

att kunna ge en god omvårdnad utifrån livsvärldsteorin till patienter med MS, med 

utgångspunkt i deras erfarenheter i dagliga aktiviteter, behövs mer forskning, eftersom hur 

faktorerna hänger ihop och influerar varandra behöver belysas ytterligare.  

Ytterligare forskning av hur sjuksköterskan upplever hur det är att vårda och stötta denna 

patientgrupp utifrån deras problem och möjligheter i det dagliga livet skulle behövas. Denna 

kunskap kan användas för att förstå hur sjuksköterskan ska uppnå bättre kunskap och 

färdighet gällande MS-patienters behov av god omvårdnad, kopplat till aktiviteter i det 

dagliga livet. Detta är extra viktigt eftersom gruppen MS-patienter är vanlig. Funna teman i 

detta arbete kan användas av sjuksköterskan i mötet med MS-patienter som stöttning för att 

se alla aspekter av det dagliga livet, ur ett patientperspektiv, och därmed ge omvårdnad på 

ett holistiskt sätt enligt livsvärldsteorin, i området behövs mer forskning. 
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samt deras syn på vikten av 

psykosocialt stöd 

Kvantitativ 81 Enkäter 

HRQOL instrument, 

MSSE, Performance 

Scale, CES-D 

 
Statistisk analys 
 

Resultatet visar att det stora behovet av 

stöd i tidiga steg av sjukdomen hänger 

tydligt samman med den en minskad 

hälsorelaterad livskvalitet. 

Hög 

26/26 

 

       

Irvine, Davidson, 

Hoy & Lowe-

Strong. (2009) 

Storbritannien 

Syftet med studien var att 

utforska de subjektiva 

upplevelserna som fanns av att 

leva med, och anpassa sig till 

MS ur ett patientperspektiv. 

Kvalitativ 8 Intervjuer 

 

Fenomenologisk analys 

Resultatet visar att diagnosen möttes 

av negativa reaktioner så som 

förnekelse och minskat självförtroende. 

Trots detta utvecklades efter tid 

positiva förändringar och flera 

uppskattade livet på ett bättre sätt än 

innan diagnos. 

Hög  

26/28 

 

       

Isaksson & 

Ahlström. (2008) 

Sverige 

Syftet med studien var att 

undersöka hur personer med 

MS hanterar kronisk sorg samt 

att applicera resultatet på en 

teoretisk modell för kronisk 

sorg. 

Kvalitativ 

 

 

38 Intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Resultatet visar att obehag resulterar i 

en sämre hanterad sorg vilket ledde till 

sårbarhet hos personen. Obehag kunde 

vara brist på förståelse och stöd från 

familj, vänner samt hälso-

sjukvårdspersonal. 

Hög  

25/28 

 

     

 

  



 
 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

Innan 

bortfall 

(Bortfall) 

Metod, 

datainsamling, 

analys 

Huvudresultat Kvalitet 

efter 

granskning 

Lexell, Lund & 

Iwarsson. (2009) 

Sverige 

Syftet med studien var att få en 

ökad förståelse för hur 

personer med MS upplever sitt 

engagemang i dagliga 

aktiviteter. 

Kvalitativ 

 

 

10 Intervjuer 

 

Constant comparative 

method of grounded 

theory 

Resultatet omfattade kärnkategorin 

“det grundläggande i ett ständigt 

förändrande liv”. Livet förändrades 

kontinuerligt och deltagarna var 

tvungna att anpassa sina liv till 

sjukdomen vilket ledde till att de var 

tvungna att leva ett annat liv än de levt 

innan sjukdomen. 

Hög 

28/28 

 

       

Malcomson, 

Lowe-Strong & 

Dunwoody 

(2008) 

England 

 

Syftet var att utforska 

personliga åsikter och 

upplevelser från individer med 

MS angående det dagliga livet. 

Ett sekundärt mål var att 

presentera fynden till 

vårdpersonal och andra med 

MS för att ge tips på hur man 

kan maximera livskvalitet och 

välbefinnande i det dagliga 

livet. 

Kvalitativ 

 

 

 

16 (3) Diskussioner i grupp. 

 

Tematisk analys. 

 

Resultatet visade att flera teman 

återkom under samtalen. Dessa var: Att 

lära sig att något var fel (före diagnos), 

få ett namn (diagnos), brist på 

professionellt stöd, anpassningar av 

arbetsförhållanden, socialt liv, 

familjerelationer och utmaningar i 

dagliga livet. 

Hög 

28/28 

 

       

Matuska & 

Erickson. 

(2008) 

USA 

 

Syftet var att bättre förstå 

upplevelser, uppfattningar och 

attityder av livsbalans hos 

kvinnor med MS, samt att med 

resultatet av denna studie få 

stöd för Matuskas och 

Christiansens modell om 

livsbalans. 

Kvalitativ 

 

 

13 Intervjuer 

 

Grounded theory, samt 

matrixanalys  

 

Resultatet visar kvinnors erfarenheter 

av att leva med MS samt uppfattningen 

av att leva med en oigenkännlig kropp 

och att försöka behålla makten. 

Hög 

27/28 

       

       



 
 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

Innan 

bortfall 

(Bortfall) 

Metod, 

datainsamling, 

analys 

Huvudresultat Kvalitet 

efter 

granskning 

Olsson, Lexell & 

Söderberg. (2008) 

Sverige 

 

Syftet med studien var att 

beskriva innebörden av 

kvinnors upplevelser av att 

leva med MS. 

Kvalitativ 

 

 

10 Intervjuer 

 

Fenomenologisk 

Hermeneutisk Tolkning 

 

Resultatet visar på att kvinnorna 

upplevde att deras dagliga liv hade nya 

begränsningar efter diagnosen. De 

kände inte längre igen sin kropp och 

fick ofta kämpa med känslor av att de 

uppfattades som annorlunda av andra. 

Hög 

25/28 

       

Ploughman, et al. 

(2012) 

Kanada 

 

Syftet var att beskriva de 

faktorer som påverkar ett gott 

åldrande, sett ur perspektiv av 

äldre personer med MS. Detta 

för att bygga läroplaner för 

MS-självhanteringsprogram. 

Kvalitativ 18 Intervjuer 

 

Analys av text för att 

hitta teman samt 

relationer mellan teman 

Resultatet visar att arbete, socialt 

engagemang, effektiv och tillgänglig 

hälso- och sjukvård, hälsosamma 

livsstilsvanor och ett uppehållande av 

ett oberoende var viktiga faktorer för 

ett gott åldrande enligt de äldre 

personerna med MS. 

Hög 

27/28 

  

       

Wenneberg & 

Isaksson. (2014) 

Sverige 

 

Syftet var att utforska 

livskvalitet hos patienter med 

MS med fokus på eventuella 

positiva aspekter som behövs 

för att hantera sjukdomen. 

Kvalitativ 61 Intervjuer 

 

Kvalitativ induktiv 

design med 

innehållsanalys 

 

Resultatet uppdelades 4 fyra olika 

kategorier: Upplevelse av ohälsa, 

upplevelse av hälsa trots ohälsa, 

psykosociala konsekvenser av att ha 

MS och olika sätt att hantera MS. 

Hög 

27/28 

 

 


