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Upplevd livskvalitet hos personer med MS 
En kvalitativ intervjustudie 
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ABSTRACT  
Many persons with long-term illness experience a decline in their quality 
of life. Perceived Quality of Life is a subjective term based on prior personal 
experiences and is highly individual. The aim of this qualitative study was to 
investigate perceived Quality of Life in persons with Multiple Sclerosis and to get 
knowledge if physical therapy changes a person’s quality of life. Three women 
and three men with a range of disability were interviewed in depth. The interviews 
where analysed in content. The results shows that Quality of life is highly 
individual; like having a supportive family and well-being. Some informants 
thought that Physical therapy improve a person’s quality of life. By knowing the 
persons physical impairment and the perceived quality of life it is easier to adjust 
the physical therapy because it gives a knowledge about what a person think is 
important in his/her life. 

 
Keywords: Multiple Sclerosis, Physical Therapy, Quality of Life. 
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1 INLEDNING 
 

Multipel Skleros (MS) är en inflammatorisk, demyeliniserande sjukdom som 

orsakar en degeneration av centrala nervsystemet (CNS), vilket gradvis resulterar i 

allvarliga neurologiska skador (Carr & Shepherd, 1998). MS är en sjukdom som 

oftast bryter ut i tidig vuxen ålder, men är mest förekommande runt trettio år. 

Incidensen är mellan en och en halv till tre gånger högre hos kvinnor än hos män 

(Somerset, Sharp & Campbell, 2002). Den exakta orsaken är ännu oklar. Det är 

oftast en mer eller mindre progressiv sjukdom som resulterar i neurologiska 

symtom och funktionsnedsättningar, Carr & Shepherd (1998).  

Symtomen kan uppträda i form av förlamningar, spasticitet, rigiditet, ataxi, 

smärta, blås- och tarmrubbningar, sexuella störningar, epilepsi, demens, trötthet 

och depression. (Höök, 2001). Diagnostiseringen av MS kan initialt vara svår att 

ställa. Man brukar dela in diagnosen i klinisk definitiv, laboratoriestött definitiv, 

klinisk sannolik och laboratoriestött sannolik MS. Det som stödjer diagnosen är: 

insjuknande ålder, liquor förändringar, fördröjda svar vid prövning med evoked 

potentials (syn, hörsel, känsel) och påvisbara härdformiga förändringar vid 

magnetresonanstomografi av hjärnan och ryggmärgen (Höök, 2001). 

Flera former av MS förekommer. En huvudform uppträder i form av akuta utbrott 

med återgång av symtomen detta kallas för skov. Efter ett skov kan personen vara 

besvärsfri, men vid en neurologisk undersökning upptäcks ofta restsymtom. Den 

andra huvudformen är en stadig progress där sjukdomen tilltar snabbare eller 

långsammare utan akuta utbrott. Ofta inleds den först under flera år i ren 

skovform, efter vilket den övergår i en progress fas. En specialform av MS är den 

stationära formen där inga tecken finns på progress. Dess motsats är akut MS. Den 

här elakartade formen innebär att första skovet inte går tillbaka utan avlöses av ett 

nytt och allvarligt skov. Detta leder till en stadig progress och till svår 

funktionsnedsättning på kort tid (Carr & Shepherd, 1998).  

Det finns inte någon bra medicin i nuläget som kan bota MS, men behandlingar 

finns idag som kan mildra sjukdomens förlopp. Exempel på farmaceutisk 

behandling som används är B-interferon, Glatiramer och Kortison ( Yorkston et al 

2003). Yrkesgrupper som arbetar i team med personer med MS är läkare, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter, MS-sjuksköterska, kuratorer och ibland även 

psykologer samt andra specialister (Johnson & Baringer, 2001). 



 5

Det har inte gjorts ett genombrott på forskningsfronten när det gäller sjukdomens 

patogenes, vilket betyder att den kliniska behandlingen fortfarande är 

symptomatisk (Höök, 2001). Det finns en del alternativa behandlingar. Många 

personer med MS behandlas med akupunktur och Hippoterapi (terapi som 

involverar häst ridning). Även förekomst av natur läkemedel är vanligt (Johnson 

och Baringer, 2001). Studier som gjorts i Storbritannien och USA visar på olika 

egenbehandlingar av MS där det är vanligt med multivitaminer och oljor samt en 

liten del som använder cannabis (Somerset, Campbell, Sharp & Peters, 2001). 

Hälso- och sjukvård personal som jobbar med personer med MS fokuserar idag på 

de symtom man kan förebygga och behandla för att kunna förbättra livskvalitet 

hos personen (Carr & Shepherd, 1998).  

 

Definition av ordet livskvalitet beskrivs enligt Norstedts ordbok (1999) som 

”Livsvärde (n) som inte mäts med pengar”. Synonymer till livskvalitet är 

”levnadsnivå, livsvärde (n), meningsfull tillvaro, gynnsamma livsbetingelser, det 

goda livet och förhöjd livskänsla” enligt Strömbergs synonym bok (1998). 

Det är allmänt känt att god livskvalitet är en vanlig önskan hos personer med eller 

utan en medicinsk åkomma. Framför allt är det ett realistiskt mål att kunna uppnå 

för hälso- och sjukvården (Somerset, Peters, Sharp & Campbell, 2003). 

Mer vetskap om livskvalitet hos personer med MS kan hjälpa vårdpersonal när de 

ska fatta beslut som rör t ex planering av behandling, vilken behandling de ska 

välja för att just kunna förbättra personens livskvalitet. Men trots att Quality of 

Life (QOL) enkäter, så som SF-36, har under de senaste åren blivit mycket 

populära, är forskningen fortfarande begränsad (Amato, Ponziani, Rossi, Liedl & 

Rossi, 2001). Forskning som tidigare gjorts där man använt standardiserade mått 

att mäta Quality of life (QOL) hos personer med MS har upprepande gånger visat 

att MS sjukdomen ger en tydlig minskning av livskvaliteten (Somerset, Sharp & 

Campbell, 2002). 

Instrument som mäter livskvalitet är ett alternativt mätinstrument för att ta reda på 

hur en sjukdom påverkar personens liv (Nortvedt, Candpolit, Riise, Myhr & 

Nyland, 1999). Det är välkänt att MS liksom andra funktionsnedsättande 

sjukdomar har en dramatisk inverkan på en persons livskvalitet. I tidigare 

mätningar av QOL hos personer med MS har de fått signifikant lägre poäng än 
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kontrollgrupperna som inte haft MS (Amato, Ponziani, Rossi, Liedl & Rossi, 

2001). 

 

2 SYFTE 
Syftet med vår studie är att söka kunskap om upplevd livskvalitet hos personer 

med diagnosen MS. 

 

3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Hur beskriver personer med MS sin livskvalitet? 

Kan sjukgymnastik påverka livskvaliteten hos personer med MS? 

 
4 METOD   
Detta är en intervjustudie där den upplevda livskvaliteten undersöktes hos 

personer med diagnosen MS. Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att få 

kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). Målet med 

studien var inte att ge en förklaring/definition av livskvalitet utan att informanten 

själv skulle beskriva sin upplevelse av livskvalitet i sin livssituation. 
 

4.1  Procedur 
Informanterna var 3 män och 3 kvinnor med diagnosen MS, med olika grader av 

MS, totalt intervjuades 6 personer. Informanternas ålder sträckte sig från 42-63 år, 

med en medelålder på 54 år. Inklusions kriterierna till studien var att de skulle ha 

diagnosen MS och någon gång under sjukdomsförloppet haft kontakt med 

sjukgymnast. 

Rekryteringen av informanterna skedde genom en patientförening samt genom 

kontakt med sjukgymnaster inom primärvården. Av dessa kontakter fick vi namn 

på de som skulle kunna tänka sig att ställa upp i studien. Ett introduktions brev (se 

bilaga nr 1) skickades ut till dessa. Intervjuerna bokades per telefon. Av alla 6 

intervjuerna ägde 5 rum i personens hemmiljö, och en intervju på en patient 

föreningslokal. Innan intervjun påbörjades presenterade vi kort vår studie och hur 

intervjun skulle gå till. Båda författarna var med vid alla intervjuer. En ledde 

intervjun. Författarna intervjuade 3 informanter vardera. 
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4.2 Etisk aspekt 
Eftersom intervju frågorna var av personlig karaktär lades extra vikt vid att 

informera om hur materialet skulle hanteras. Alla personuppgifter hanterades 

konfidentiellt. Endast författarna och handledaren fick ta del av det som sagts i 

intervjuerna. Informanterna hade under studiens gång rätt att avbryta sin 

medverkan utan att ange orsak. Dessutom försäkrades att ingen kommer att kunna 

identifiera dem av det material som skulle redovisas i arbetet. 

 

4.3 Analysprocessen 
Intervjufrågorna konstruerades av författarna och fokuserar på upplevd 

livskvalitet hos personer med MS. Frågeguiden handlar om personens upplevelse 

av sjukgymnastik, livskvalitet, livssituation före och efter det de fått diagnosen (se 

bilaga nr 2). Intervjuerna bandades och pågick mellan 30 minuter till 1 timme. 

Intervjuerna skrevs ner ordagrant och ägnades mer tid än beräknat åt på grund av 

dålig ljudkvalitet på inspelningarna.  

Efter detta började kodningen och kategoriseringen av de enskilda intervjuerna 

(jfr Malterud, 1998). Författarna analyserade det material som kommit in.  Alla de 

nedskrivna intervjuerna lästes först igenom av författarna. De spontana tankar som 

kom upp skrevs ner utan förutfattade meningar. Intervjutexten analyserades och 

kodades utifrån frågeställningarna. Varje mening analyserades separat och 

kodades. Den kodade texten kategoriserades och subkategorierna sammanfördes 

under huvudkategorier som var kopplade till frågeställningarna. Kategorierna 

verifierades av handledaren. Analysen resulterade i fyra huvudkategorier; Hur 

sjukdomen MS förändrar livskvaliteten, Att lära sig leva med MS, Sjukdomens 

inverkan på arbete och fritid och Upplevelsen av sjukgymnastik. Citat användes 

för att ytterligare förstärka analysen. Dessa citat är skrivna med kursiv stil. 
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5 RESULTAT  
Analysen ledde fram till följande huvudkategorier ; Hur sjukdomen MS förändrar 

livskvaliteten, Att lära sig leva med MS, Sjukdomens inverkan på arbete och fritid 

och Upplevelsen av sjukgymnastik. Dessa huvudkategorier indelades i 

subkategorier. Informanternas upplevda livskvalitet finns med under varje 

huvudkategori.   

 

Tabell 1. Analyserade kategorier om Upplevd livskvalitet hos personer med MS 
Huvudkategorier   Subkategorier 

Hur sjukdomen MS förändrar livskvaliteten Att få en diagnos 
                                                                              Den stora tröttheten 

    Att inte visa sin sjukdom 
    Besvikelsen över sjukvården 
 
         Att lära sig leva med MS  Den första chocken 
    Strategier 

  Drömmen ändras till konkreta mål 
  Värdet av socialt stöd 
      
                  Sjukdomens påverkan på arbete och fritid Från arbete till ökad mängd fritid 
  Isolerad eller engagerad 
   
                  Upplevelsen av sjukgymnastik  Sjukgymnastik är nödvändigt 
  Hjälpmedel 
 

 
 

5.1 Hur Sjukdomen MS förändrar livskvaliteten 
 

5.1.1 Att få en diagnos 

” Jag började känna av det här. Men då tog det ju flera år innan jag fick 

diagnosen.” 

Hos de flesta av informanterna har de som insjuknat fått sin diagnos. Sedan har 

det gått tio år innan nästa skov. Någon fick även fel diagnos från början. De allra 

flesta vet exakt hur diagnostiseringen av MS går till. För en informant var det 

oviktigt vilket årtal denna fått sin diagnos. En informant menar att den dag denne 

fick diagnosen då försvann också livskvaliteten. De informanter som har skov är 

väl medvetna om vid vilken tidpunkt de haft sina skov. En av informanterna med 

progressiv form av sjukdomen har svårt att se förändringar under en kortare 
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tidsperiod men ser förändring först när denna ser tillbaka. De som har deltagit i 

vår studie har angivit utlösande faktorer som orsak till skov eller insjuknande, t ex 

förkylning, magsjuka, kvicksilverförgiftning, halsfluss och inflammationer. 

 

5.1.2 Den stora tröttheten 

” För jag sa, det är konstigt sa jag, att man… ja att man orkar inte hur länge som 

helst utan att det tar slut. För vi lider ju av en trötthet som de icke kan förklara. 

Dom fattar det inte. Men just den här tröttheten den lider alla utav.” 

När de beskriver sina symtom blir det ännu tydligare hur olika MS drabbar olika 

människor. Symtombilden är en väldigt viktig del hos vissa av informanterna, 

medan andra inte fokuserar lika mycket på detta. Generellt relaterar man sina 

symtom till att inte kunna röra sig. De symtom som tas upp har oftast med 

funktionsnedsättningar att göra.  

Ett generellt problem hos alla informanter är att de lider av trötthet. Tröttheten 

styr hela deras vardagliga liv, och relateras bland annat till fysisk aktivitet, stress, 

folkmassor och även vardagliga sysslor som de utför i hemmet. En informant 

säger att bara genom att göra i ordning fika kan vara tröttsamt. Det är en större 

ansträngning att göra en rörelse som att lyfta en fot vid gång, eftersom det krävs 

mer koncentration och kompensation av resten av kroppen, och detta bidrar till 

tröttheten. Vissa jämförde även med hur friska rör sig och jämför sig själva med 

dem. En informant är förundrad över hur kraften bara kan ta slut, att man helt 

plötsligt inte orkar mer. De vet att kraften inte räcker lika länge som den gjort 

förut. Detta leder till att de får ständigt anpassa sig i träning och i vardagliga 

situationer, för att deras kropp inte klarar av att utsättas för en aktivitet och stimuli 

under en längre tid.  

 

5.1.3 Att inte visa sin sjukdom 

”Men liksom efter ett tag så, det var ju som en läkare sa, att du ska inte bry dig 

om vad de pratar i tvättstugan sa han.” 

Många informanter visar en rädsla för att visa sin sjukdom. Därför väntar en del in 

i det längsta med att funktionsanpassa sina hem. De menar att det markerar att 

man lider av en sjukdom. Det syns inte på alla att de har MS, och därför är de 

rädda för att andra ska tro att de är lata. För de flesta var det viktigt att visa sig 

aktiva mot omgivningen för att inte få stämpeln inaktiv. 
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5.1.4 Besvikelse över sjukvården 

”Det är jag själv som har fått be om sjukgymnastik.” 

Vissa av informanterna känner en stor besvikelse över sjukvården på grund av 

bristande kunskap och information av läkare och annan personal. Det finns även 

ett missnöje över bristande resurser inom sjukvården. En informant fick inte 

tillräckligt med tid på ett rehabiliterings center, då fortsatt behandling hade varit 

nödvändig för att uppnå önskat resultat. En del önskar att de varit mer införstådda 

i sjukdomen tidigare, att de prioriterat sjukgymnastik högre. För en informant 

drev heltids jobb och den intensiva sjukgymnastiken denna in i ett skov. 

Informanten var besviken att denne inte insett sambandet tidigare. 

 

5.2 Att lära sig leva med MS 
 

5.2.1 Den första chocken 

” …oh då kände jag bara en person som har MS och jag var mycket chockad…” 

Första reaktionen när informanterna fick diagnosen var chock, förtvivlan, 

uppgivenhet, besvikelse och rädsla. Informanterna kände det som svårast när de 

först drabbades av sjukdomen. Att inte veta vad som var fel var svårt att hantera. 

Till en början greppade de efter allt som kunde vara av betydelse, nu har alla blivit 

införstådda i sin situation och lärt sig lyssna till kroppens signaler. Även om 

sjukdomen medför vissa begränsningar, menar vissa att de får göra det bästa av 

deras situation.  

 

5.2.2 Strategier 

” Man kan aldrig acceptera sin sjukdom, bara lära sig leva med den. Men jag 

säger, jag har acceptera min sjukdom och lärt mig leva utifrån de förutsättningar 

jag har.” 

Det skiljer sig mycket mellan individerna hur de hanterar sin sjukdom. Dessutom 

är sjukdomen nyckfull och det saknas fortfarande en riktig orsak till uppkomsten. 

Det är förmodligen därför som informanterna har egna teorier om vad som är den 

bakomliggande orsaken. Många ställer sig frågan: varför har just jag drabbats? De 

man kände till med MS sjukdomen var oftast svårt drabbade. Man tänkte: är det så 

här det kommer att bli för mig?  
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En del av informanterna känner när de blir sämre och vet att de då måste ta det 

lugnt. Att planera sin dag och fördela sin energi så att den räcker till är viktigt. 

Inför vissa aktiviteter krävs många gånger vila. De vet att de blir trötta av just 

denna aktivitet, men de låter inte detta stoppa dem. Glädjen man får av en aktivitet 

man tycker är kul uppväger det pris man får betala efteråt som t ex trötthet och 

ledvärk. Trots att sjukdomen gör att informanterna hela tiden blir sämre vet alla 

att de måste fortsätta kämpa, och att det är upp till dem själva hur snabbt de 

kommer att komma tillbaka. De som har skov vet att det tar olika lång tid att bli 

bättre. Många kommer inte helt tillbaka till där de var innan de fick sitt skov, men 

trots detta fortsätter de att kämpa. En informant beskrev att det handlar om att 

acceptera sin sjukdom och lära sig leva med den. Hälften av informanterna ser ett 

stort utbyte av att träffa andra med samma diagnos. Att dela med sig av 

erfarenheter och upplevelser kan hjälpa en att förstå och ge råd. Många finner stöd 

i att jämföra sig med andra som har samma diagnos. Det är vanligt att man jämför 

sin situation med andra som har det värre. Å andra sidan säger en informant att det 

inte hjälper att jämföra sig med de som har det värre för man blir inte bättre för 

det.  

 
5.2.3 Drömmen ändras till konkreta mål 

” Men just det där att det är nå positivt, nej, det är det inte. Nå hade jag velat 

vara fullt frisk alltså, nå hade man andra planer liksom.” 

Alla informanterna har haft mål och drömmar som de fått ändra på. En informant 

beskrev att en dröm var att ta sig till, och upptäcka nya platser. Men med det 

funktionshinder som fanns blev detta omöjligt. Drömmar och livskvalitet betydde 

för denna informant samma sak. Nya mål och mindre krävande delmål sattes upp. 

De allra flesta är införstådda i att de får modifiera de drömmar och mål de haft 

utifrån den livssituation de har idag. 

 

För de allra flesta informanter är det viktigt att klara sig själv, de vill inte ligga 

någon till last. Från att ha varit en aktiv och självständig person innan de fick 

diagnosen har de blivit mer beroende av andra. Att må bra så länge som möjligt är 

livskvalitet för en del informanter. Ingen av informanterna har i dag hjälp av 

personlig assistent. Många upplever ändå något positivt i sin situation. Merparten 
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menar att de kan leva ett normalt liv. Trots att sjukdomen är svår, tycker en 

informant att han/hon är lyckligt lottad. En annan har förhoppningar om att vara 

kvar i det tillstånd han/hon befinner sig i nu. Trots att funktionshindret hos en av 

informanterna är ett stort problem, ser han/hon ändå att tillvaron i det stora hela är 

bra, att han/hon kan leva ett normalt liv i alla fall.   

 

5.2.4 Värdet av socialt stöd 

”Jag har ju en familj, och de är väldigt införstådda i situationen.” 

De flesta har en familj som stöttar dem. Familjen har en central roll. De får oftast 

ställa upp till 100 %. Ett socialt nätverk är viktigt för att det är lättare att inte bli 

isolerad. Det ansågs viktigt av en informant att dela sjukdomen med andra. Flera 

informanter tycker att det är livskvalitet att ha ett socialt nätverk och en familj 

som stöttar. En informant nämner också att i och med att hon blir stöttad av sin 

familj slipper hon ha någon annan hjälp utifrån, som t ex personlig assistent. 

Det fanns en rädsla hos vissa av informanterna att tappa sin familj när de fick sin 

diagnos. Även en rädsla att vara en börda för omgivningen då det krävs rätt 

mycket då personen med MS inte klara det den klarat förut. En del anser till och 

med att deras respektive har det jobbigare än dem själva, att de får stå ut med så 

mycket. En del av informanterna uttrycker tydligt hur de känner en enorm 

tacksamhet till sin man eller hustru. En informant frågar till och med sig själv om 

han hade klarat sig utan sin fru. Många hade en förutfattad mening att eftersom 

det krävs så mycket av omgivningen så mister personer med MS sina anhöriga. I 

vår studie har informanternas familjer både stöttat och hjälpt till. Vissa bildade 

familj efter det de fått sin diagnos. I något fall nämndes inte familjen alls under 

intervjun. En informant tycker att sjukdomen hämmar aktivitet och tycker att det 

då är extra viktigt att ha någon med sig av rädsla att göra sig illa. En läkare nämns 

även hos flera som en stöttepelare, rådgivare och som vid upptäckt av sjukdomen 

kunnat ta ställning till vad som ska göras i ett tidigt skede.    
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5.4 Sjukdomens påverkan på arbete och fritid 
 

5.4.1 Från arbete till ökad mängd fritid  

”Så jag kände att jag orkar inte mer, jag försökte gå ner och jobba, jobba två 

timmar mindre, det gick inte alls men jag fick helt lägga om jobbet… så nu är jag 

hemma sen dess och har sjukpension.” 

Av de vi har intervjuat är det en som arbetar och de flesta andra är 

heltidspensionerade. Arbetet kan ha en stor betydelse, att allt har kretsat kring 

arbetssituationen. Att då släppa jobbet och ha mer fritid kan vara en svår och stor 

omställning. De talar väl om sina jobb och den saknad som finns. På grund av 

trötthet och ork har de fått gå ner i tid och slutligen helt slutat. Den av de 

intervjuade personerna som arbetar har fått en annan chans till bättre jobb 

möjligheter. Att få jobba med det som personen tycker om och klarar av. Om det 

innebar att vara resande i jobbet och att vara hemifrån större delen av tiden så är 

det en väldigt stor omställning att nu då vara hemma hela tiden. Men det finns 

även de som tycker att mer fritid gett dem möjlighet att ta hand om sin familj på 

ett bättre sätt. En informant ser den nyvunna fritiden som livskvalitet. 

 

Att kunna vara ledig är något som anses vara livskvalitet. Att kunna göra vad de 

vill när de vill, en sorts frihet som de inte har haft tidigare. För en person som då 

arbetat heltid är fritiden den tiden man inte arbetar. Det blir den tid man spenderar 

på sig själv och sin familj. Att man är lyckligt lottad att kunna vara hemma när 

barnen kommer hem från skolan varje dag. Det finns mycket livsnjutning i fritid 

som kan vara svårt att göra när man har ett funktionshinder. För en del 

informanter är fritiden en ekonomisk fråga. I och med förlorad inkomst och nya 

utgifter hjälper det inte att man har mer tid när ekonomiska medel inte finns. 

Sjukdomen behöver inte betyda att fritiden blir lidande utan flera kan leva precis 

som de har gjort innan och ha de intressen som de haft före diagnosen. En del har 

skaffat sig fler fritids intressen medan andra har fått ge upp deras tidigare 

intressen. Ett husdjur kan vara en bra orsak till att komma ut. Detta har vi sett hos 

flera. Om det har funnits ett stort intresse för någonting så har alternativa intressen 

skapats men trots detta finns en stor saknad för det de kunde göra innan de fick 

diagnosen. De intressen man väljer är styrt av hur stor funktionsnedsättning en 
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person har. Satsas det inte på funktions anpassning i samhället så begränsar detta 

fritiden.   

 

5.4.2 Isolerad eller engagerad 

”Men i det stora hela är jag ju hemma som mest.” 

I och med att informanterna tillbringar mycket tid i hemmet jämfört med innan 

diagnosen, finns en rädsla för att bli isolerad. De flesta försöker hålla sig aktiva 

och gör allt för att inte bli stilla sittande. En informant menar att hans/hennes fritid 

numera är hela dagen, från att det man stiger upp, försöker få dagen att gå, tills 

man går och lägger sig.  

Ordet fritid får en annan innebörd för de som inte är engagerade i lönearbete. För 

vissa är det att vara engagerad i föreningsliv och upprätthållandet av det social 

nätverk som byggts upp under de år man jobbade. Merparten av informanterna är 

med i en förening där de träffas och utbyter erfarenheter med varandra. Hos 

många är det en stor glädje och de säger även att för en del är det enda chansen att 

få komma ut och träffa andra.  

 

5.5 Upplevelsen av sjukgymnastik 
  

5.5.1 Sjukgymnastik är nödvändigt 

”Ja det är… jag tror att det är nödvändigt… så att det… jag skulle förtvina om 

jag inte… så ska man orka livet så får man hålla i gång…” 

Många har själva tagit kontakt för att få sjukgymnastik. Några är besvikna på att 

läkarna inte har föreslagit sjukgymnastik alls utan att de ha fått be om det själva. 

Några vill ha friheten att känna att de kan ta kontakt när de känner att de är av 

behov av det. Det som reflekteras mest över är att det inte ens ha fått möjlighet till 

sjukgymnastik i början av diagnosen så de ha kunnat bestämma själva om de ska 

börja träna eller inte. Det betonas att ett program som är individuellt anpassat och 

bestämt tillsammans med patient är ett måste för att det ska komma till resultat. 

Några klarar inte av grupp träning medan andra måste ha en grupp för att 

motiveras att träna. Massage är något som några har provat på och som de gärna 

vill ha mer av. Även att ha provat på akupunktur har varit positivt. Oftast är det då 

en kombination till den andra träningen som att utföra ett program i bassäng.  
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Träning utförs oftast mellan 1-2 gånger i veckan och är något som alla tycker är 

viktigt och för några nödvändigt. Som det ser ut idag klarar de inte av för långa 

pass utan det finns ett önskemål om att sprida ut det mer över veckan. Vissa vill 

till och med ha sjukgymnastik varje dag men det är återigen individuellt. För vissa 

är det först vid intensiv träning som de ser riktiga resultat. De allra flesta har inte 

hem program utan åker till sjukgymnast för både träning och behandling. I stort 

sett alla ser promenad som en träningsform. För vissa är detta också en daglig 

aktivitet. Någon använder promenad som enda träningsform. Det är viktigt att 

hitta sin form av träning som de själva tycker är kul. Flertalet behöver någon som 

pushar dem att röra på sig. För två är det hunden som är skälet till att komma ut. 

Ekonomin spelar en stor roll för vissa om de tränar eller inte.  

Bassäng träning är något som de flesta gör och tycker att det är jätte kul. Att göra 

ett program i tränings sal först för att sedan hoppa i bassängen är vanligt. 

Sjukdomen gör att en del trivs i värme och en del i kyla. Att träna i varmvatten 

eller kallvatten måste vara en val möjlighet. En informant säger att i vattnet kan 

även de som har rörelsehinder få ut mer av sin träning jämfört med om de skulle 

träna på land.  

 

5.5.2 Hjälpmedel 

”Så har jag ju hjälpmedel, ja det gör ju att man är väldig rörlig ändå, om man 

inte orkar gå hela vägen, så kommer man ut, jag har ju haft den länge…” 

Behovet av hjälpmedel varierade stort beroende på graden av MS och hur långt 

sjukdomen var gången. Vissa hade fått göra ombyggnationer för att göra deras 

hem mer anpassade Två kanske hade varit i behov av det men valde att inte göra 

det på grund av att de ville klara sig själv. Men någon hade hjälp av en el-moped 

och någon av rullstol för att kunna vara rörlig trots sitt funktionshinder. Dessa gör 

att personen blir mer rörlig trots sitt funktionshinder.    
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Metod diskussion 
Eftersom vi som utförde intervjuerna var sjukgymnaststuderande kan man tänka 

sig att detta kan ha påverkat de svar vi fick på frågorna. Som informant kanske 

man tror att personen som intervjuar förväntar sig ett visst svar. Bättre planering 

av intervjuerna hade underlättat analys då bandspelare inte gav det resultat vi 

förväntat oss. Nedskrivning av intervjuer fördröjdes på grund av detta. En 

informant ställde upp på kort varsel och fick inte information om intervjuns syfte 

och tillvägagångssätt, då denne agerade ersättare till informant som anmält 

sjukdom. Därför fick inte ersättaren förbereda sig på samma sätt som de andra. 

Informanten fick dock ta del av informationen före intervjuns början. En intervju 

gjordes ej i hemmet, detta kan ha påverkat intervjuresultatet. Hälften av 

informanterna var engagerade i en patient förening. Dessa informanter träffade 

regelbundet andra i liknande situation och utbytte erfarenheter med varandra. De 

som är aktiva i en förening som rör ens egen livssituation tycktes vara mer insatta 

i sin diagnos än de som ej var aktiva i en patientförening. 

 

6.2 Resultat diskussion 
Resultaten visade att sjukdomen MS påverkar livskvaliteten. Många saknar att 

inte orka och klara av samma saker som de gjort innan de fått diagnosen. Att inte 

kunna röra sig lika bra som förut beskrivs som en stor besvikelse. Tröttheten som 

informanterna drabbas leder till att inför vissa aktiviteter krävs många gånger vila. 

Planering av sin dag och att fördela sin energi så att den räcker till är viktig. När 

man drabbas av en allvarlig sjukdom uppstår en fysiologisk samt en psykologisk 

obalans i kroppen. Detta kan kallas en personlig hälsokris, som leder till att 

personen i fråga måste anpassa sig och hantera en helt ny livssituation (Rydén & 

Stenström, 2000). Trötthet är en av de mest vanliga funktionsnedsättande 

symtomen för en person med MS. I en studie kunde man se att personer med MS 

som led av trötthet hade lägre QOL jämfört med de personer med MS i studien 

som inte led av trötthet (Janardhan & Bakshi, 2002). Att  planera sin vardag är ett 

framsteg i sjukdomen för att genomföra saker som är viktiga för dem. Genom att 

göra detta fås en förståelse för de möjligheter som de har och de faktorer som 

behövs för att uppnå dem (Yorkston, Johnson, Klasner, Amtmann, Kuehn & 



 17

Dudgeon, 2003). En person med MS har en viss mängd energi och ork, och då i 

många fall mindre än en person utan MS, att förbruka under en dag. Flera av de 

som vi intervjuat betonade vikten av att en planerad dag minskar risken för att 

överbelasta sig själv. Att kunna förbereda sig inför en stressig situation är viktigt 

som att t ex vila en stund på dagen för att klara av en aktivitet på kvällen. De allra 

flesta har drabbats av bakslag någon gång där de tagit ut sig för hårt, men glädjen 

av en aktivitet de tycker är rolig uppväger i många fall sviterna efteråt.  

 

Många av informanterna finner stöd i att jämföra sig med andra som har samma 

diagnos, de jämför sin situation med andra som har det värre. Det finns olika sätt 

att anpassa sig till och hantera stressfyllda situationer. För att lättare kunna 

acceptera omdefinierar man den nya situationen till mer hanterbara upplevelser, 

vilket också visas i andra studier. Genom att se att andra har det värre så kan en 

person se mer positivt på sin egen situation (Rydén & Stenström, 2000). Vi tror att 

jämföra sig med andra i liknande situationer ofta sker omedvetet. Det är viktigt 

hur man är och ser ut som person utåt mot omvärlden. Man ser mer positivt på sin 

egen situation om man ser någon som tycks ha det värre. 

 
En informant berättar om saker som denna inte längre kan göra och som hon/han 

drömt om att göra innan diagnosen. I likhet med de allra flesta försöker hon/han se 

positivt på sin situation och sin sjukdom. Acceptera sin nya framtid med en 

kronisk sjukdom, men också aktiv anpassning till de begränsningar som följer 

med sjukdomen (Somerset, Sharp & Campbell, 2002). Vi har sett att det finns ett 

missnöje över saker som informanterna velat göra. För en del sätts likhetstecken 

mellan drömmar och livskvalitet. De blir tvungen att hitta nya vägar för att nå sina 

gamla eller nya mål de satt upp. Det krävs en enorm styrka av alla som måste 

omdefiniera sina mål och drömmar. Att kunna hitta nya vägar att nå samma mål 

visar på stort mod och kämpa anda hos informanterna. 

 

Hälften av informanterna ser ett stort utbyte av att träffa andra med samma 

diagnos. Att dela med sig av erfarenheter och upplevelser kan hjälpa en att förstå 

och ge råd. Andra studier visade också att de som var aktiva i föreningsliv fann ett 

stort stöd i att träffa andra med samma diagnos (Fresher-Samways, Roush, Choi, 

Desrosiers & Steel, 2003). Det kan vara ett sätt att hantera sin livssituation på ett 



 18

lättare sätt genom att regelbundet träffa andra med samma sjukdom och utbyta 

erfarenheter. Kunskap om sin diagnos ger bättre möjligheter att undersöka 

alternativa förhållningssätt och tänkbara konsekvenser. Enligt Rydén & Stenström 

(2000), leder detta till att man har en mer personlig kontroll över situationen. De 

informanter som varit med i en patient förening har haft ett stort stöd av detta. För 

de som är engagerade kan föreningslivet bli ett substitut för det lönearbete de 

tidigare haft. Vi tycker det är beundransvärt att hitta ork till att jobba ideellt.  

 

För de allra flesta är det livskvalitet att ha en stöttande familj runt omkring sig och 

att ha ett socialt nätverk. Hos många av informanterna fanns en rädsla för att vara 

en börda för sin familj. Personer med MS känner ibland att de är en börda för 

personen som erbjöd sin hjälp. Hos vissa fanns också en känsla att det inte var 

passande för familj och vänner att hjälpa med vissa saker (Somerset, Sharp & 

Campbell, 2002). Vi anser att en del kan uppnå den önskade livskvaliteten med 

hjälp av sin familj. De hade kanske inte klarat det själv, men genom hjälp av sin 

familj kan man nå målet tillsammans. Att ständigt vara beroende av sina närmsta 

och att hela tiden tänka att de är en börda måste vara otroligt energi krävande. Vi 

tycker att flera studier bör göras som fokuserar på personer med MS och familjens 

betydelse. 

 

Har en person inget lönearbete får ordet fritid en annan innebörd. För vissa är det 

att vara engagerad i föreningsliv och upprätthållandet av det social nätverk som 

byggts upp under de år man jobbade. Hur aktiv en person är påverkas av många 

faktorer. Många förhindras till engagemang på grund av trötthet, kognition, vision 

och rörelsens inverkan vilket även Yorkston, Johnson, Klasner, Amtmann, Kuehn 

& Dudgeon (2003), visar i sin studie. För de allra flesta i vår studie innebär det 

efter att de fått sin diagnos att man har mycket mer fritid än tidigare. Vi kunde se 

att hos en del av informanterna fanns en stor rädsla för att verka inaktiv. De fyller 

sina dagar med liknade aktiviteter som de hade när de jobbade.  Nya intressen har 

hittats och i vissa fall nya aktiviteter som de kan ta upp nu när de inte jobbar 

längre. Vår studie visar också att inte behöva gå till jobbet är livskvalitet. Vi tror 

att detta kan bero på bl. a att om de inte har trivts i sin jobbsituation tidigare så är 

det kanske lättare att se något positivt att vara hemma. 
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Fritiden är också en ekonomisk fråga. Med förlorad inkomst och nya utgifter blir 

det dyrt för en del informanter. Att ha mer tid till fritid hjälper inte om 

ekonomiska medel inte finns. ”Hem” kostnader är kostnader som inte är ersättning 

bara från sjukkassan. Indirekta kostnader för personer med MS är oftast det som 

går förlorat på minskad inkomst från arbete eller tidig sjukpension (Henriksson, 

Fredriksson & Jönsson, 2000; Henriksson, Fredrikson, Jönsson & Masterman, 

2001). Att göra något på fritiden kostar pengar. Ska det då tränas på den tid som 

är fritid behöver man betala träningskort eller behandlingstid. Detta är en stor 

fråga, utan inkomst från lönearbete och med ett litet bidrag räcker pengarna oftast 

inte till. Är personen frånskild och har barn så kan det bli stora summor som 

måste betalas. Vi skulle vilja se att sjukgymnasten ger mer information om olika 

träningsformer och dess utgifter. Det finns de som säger att de inte har råd att 

träna, men träning behöver inte alltid vara en kostnadsfråga.  

 

Informanterna har reflekterat mest över är att de inte ens har fått möjlighet till 

sjukgymnastik i början av diagnosen. Informanterna i vår studie betonar att ett 

program som är individuellt anpassat och bestämt tillsammans med patient är ett 

måste för att det ska komma till resultat. 

Vad för hjälp en person med MS föredrar varierar mycket. Information om 

rehabilitering, skräddarsydda råd och tillgång till specialister bör vara lämpliga 

komponenter till hög kvalitet i vården. Det finns ett stort intresse i att involvera 

personer med MS i identifieringen av vad som är viktigt ( Somerset, Campbell, 

Sharp & Peters, 2001). Att kombinera sjukgymnastik med något som personerna 

själva uppskattar är viktigt. Att ha ett husdjur kan vara livskvalitet, att kunna vara 

så pass frisk att man kan komma ut i naturen är för många önskvärt. En hund kan 

skänka stor livsglädje till en person som annars inte skulle ta sig ut på grund av 

sitt funktionshinder. Det är viktigt att sjukgymnaster är medvetna om t ex detta. 

För de som beskriver att de saknar att inte kunna röra sig lika bra som förut kan 

sjukgymnastik göra stor nytta. Genom att förbättra en funktion hos personen 

förbättras livskvaliteten, med bättre rörelseförmåga, mer frihet, kroppen kan 

fungera bättre, de orkar längre och kan vara mer självständiga. För en del är det 

svårt att ta tag i att träna överhuvudtaget. Då fyller sjukgymnasten en viktig roll 

att stötta och pusha personen framåt i rätt riktning. Vi anser att det viktigt för 

sjukgymnasten att känna av om personen har tränat tidigare eller om personen inte 
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har tränat alls. Vår studie visar att om personen varit aktiv innan de fick diagnosen 

är det lättare att ta upp träningen än de som aldrig eller sällan tränat tidigare. 

Träningsprogram som utförs i hemmiljö borde vara ett komplement till den 

sjukgymnastik de får utanför hemmet. Genom att som sjukgymnast ge 

information om sjukdomen kanske kan bidra till att man kan ta kontroll över sin 

situation och kanske bli mer självständig. För de informanter som är aktiva och 

tränar självständigt kan sjukgymnaster fylla en stor roll i att hjälpa dem att lägga 

sin träning på rätt nivå. Att ge råd och stöd kring hur man kan träna utifrån 

individens behov kan öka livskvaliteten. Alla i studien ser sjukgymnastik som 

något positivt. Sjukgymnastik fyller en stor del av personernas vardagliga liv. För 

en del är det nödvändigt att få sjukgymnastik. De vet inte hur de skulle klara det 

annars eller hur de annars skulle må. Beroende på vad deras livskvalitet är kan 

man också individanpassa behandlingarna och sjukgymnastiken så den passar 

personen bättre. 

 

QOL studier är ett relativt nytt område inom MS forskning. Intresset har ökat 

mycket på under de senaste åren eftersom de bidrar till att belysa delar av 

forskningen som inte traditionella undersökningar gör (Nortvedt & Riise, 2003). 

En ökad insikt och förståelse för hur personer med MS upplever sin livskvalitet 

kan vara ett verktyg till att ge bättre vård, på alla olika behandlingsnivåer. 

Personer som har någon form av funktionshinder konfronteras med psykologiska 

och fysiska utmaningar som skiftar inte bara år från år utan också dag till dag. Ett 

sådant är MS, som är mycket oförutsägbar när det gäller symtomen, sjukdoms 

förlopp och graden av funktionsnedsättning. Varje person med MS har olika 

grader av besvär och unika upplevelser och känslor (Somerset, Peters, Sharp & 

Campbell 2003). 

 

Vad livskvalitet är för en person är något subjektivt och personligt bundet. Därför 

är det också svårt att mäta livskvalitet. Livskvalitet bygger helt på en persons 

upplevelser och tidigare livserfarenheter. QOL är en bred, multidimensionell 

konstruktion med en svävande definition, kulturella skillnader gör det ännu mer 

komplext (Fresher-Samways, Roush, Choi, Desrosiers & Steel). En persons 

livskvalitet beror på hur mycket positivt respektive negativt hennes liv innehåller 

till exempel hur lycklig eller olycklig hon är, hur bra eller dåligt hon mår (Brulde, 
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2003). Alla informanterna i vår studie beskriver att deras livskvalitet har 

förändrats efter att de fått sin diagnos. Vi anser att genom djup intervjuer, trots få 

informanter, om man jämför med studier där man använt andra instrument, har vår 

studie gett rikare information. Livskvalitet är något ytterst personligt.  

 

 

 

Vi vill tacka: 

Vår handledare Anita Melander-Wikman för god handledning, våra kontakter 

som hjälpt oss få tag i informanter. Vi vill även tacka alla informanter som 

deltagit i studien. 
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Luleå tekniska universitet    Boden 2003-11-11 
Institutionen för hälsovetenskap 
Sjukgymnastprogrammet 120 poäng.    
 
 
 
 
Studie om livskvalitet hos personer med Multipel skleros. 
 
 
Vi är två sjukgymnaststuderande som går sista året på Luleå tekniska Universitet, 
Institutionen för hälsovetenskap. Under hösten 2003 gör vi ett examensarbete i sjukgymnastik. 
Syftet med studien är att genom intervjuer få kunskap om upplevd livskvalitet hos personer med 
diagnosen MS. Från när de blev sjuk fram till idag 
Vi gör denna studie för att få en ökad insikt och förståelse och detta tror vi kan vara ett verktyg till det 
sjukgymnastiska omhändertagandet 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att orsak anges. Deltagandet 
i studien innebär att Ni kommer att intervjuas angående hur Ni upplever er livskvalitet och vad 
livskvalitet är för er. 
Svaren kommer därefter att analyseras och sammanställas i en rapport. Intervjusvaren kommer att 
behandlas helt konfidentiellt, det vill säga ingen kan urskilja ert svar i studien. 
 
Studien kommer att finnas i rapport form på Sociomedicinska biblioteket i Boden tidigast våren 2004. 
Då via institutionens hemsida www.luth.hv.se under länken ”examensarbete”. 
För eventuell medverkan i studien kan Ni ta kontakt med någon av oss så bestämmer vi tid och plats 
för intervjun. Intervjun beräknas till cirka en timma. 
 
Vår handledare på Institutionen för hälsovetenskap är universitetsadjunkt Anita Melander-Wikman  
Tfn: 0921-75800 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Andreas Anell  Anna Nilsson     
Landstingsvägen 3a Östra Pilgatan 26 
96176 Boden  972 42 Luleå 

 
Tfn: 0921-12808 Tfn: 0920-16527 
  
E-mail: andreas.anell@mail.com 
            nannil-0@student.luth.se 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Anita Melander-Vikman  Andreas Anell  Anna Nilsson
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Frågeguide 
 
Berätta om din sjukdom? 
 
Hur upplever du sjukgymnastik? 
 
Vad är livskvalitet för dig? 
 
Hur ser din livssituation ut idag? 
Hur såg din livssituation ut innan du fick MS? 
• Ålder 
• Fritid 
• Arbete 
• Familj/Vänner 
 
Vad har MS medfört? 
 


