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Sammanfattning 
Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) är en komplex 
sjukdom av okänd etologi. ME/CFS syns inte på utsidan men leder till 
funktionsnedsättning i varierande grad. Okunskapen om sjukdomen är stor vilket 
leder till att många får diagnos i ett sent skede eller en felaktig diagnos. ME/CFS 
innebär en etisk utmaning för forskningen, samhället och inte minst för sjukvården, då 
evidens för både omvårdnad och behandling fortfarande saknas. Syftet var att 
undersöka personers erfarenheter av att leva med ME/CFS. I databearbetningen 
framkom tre kategorier: möte med vården, påverkan på vardagen samt anpassning till 
livssituationen. I resultatet påvisas erfarenheter från personer med ME/CFS och hur 
de upplever bemötandet med vården och den okunskap som råder. Det framkommer 
att sjukdomen påverkar identitet, relationer och aktivitetsförmåga. Resultatet visar 
även hur livet förändras samt vilka strategier som krävs för att hantera vardagen när 
förutsättningarna i livet förändras. För att möta omvårdnadsbehovet hos personer med 
ME/CFS krävs mer forskning och utbildning för vårdpersonal. 
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Abstract 

Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) is a complex 
disease of unknown etiology. Although ME/CFS is not visible on the outside, it leads 
to disability in varying degrees. There is a lack of knowledge regarding the disease, 
which often leads to a delayed or incorrect diagnosis. ME/CFS represents an ethical 
challenge for research, society and especially for healthcare professionals since no 
evidence-based nursing or treatment are available. The aim was to investigate 
people’s experiences with ME/CFS. Three categories emerged in the data analysis: 
meeting with the health care, impact on daily life and adaption to the new life 
situation. The result shows experiences of people with ME/CFS and how they feel 
they are treated by the healthcare system and the lack of knowledge that exists. It 
appears that the disease affects identity, relationships and abilities in physical activity. 
The result also shows how life changes and what strategies are required to manage 
everyday life when the conditions in life change. To meet the nursing needs of people 
with ME/CFS, more research on the subject, as well as education for healthcare 
professionals, are necessary. 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ........................................................................................ 1	  

Bakgrund ....................................................................................... 1	  
Sjukdomen ME/CFS ................................................................................... 1	  
Omvårdnad vid ME/CFS ............................................................................ 2	  
Problemformulering ................................................................................... 4	  

Syfte ............................................................................................... 4	  

Metod ............................................................................................. 5	  
Design ......................................................................................................... 5	  
Datainsamling ............................................................................................. 5	  

Artikelsök i CINAHL .................................................................................. 5	  
Artikelsök i PubMed .................................................................................. 6	  
Artikelsök i PsycInfo.................................................................................. 6	  

Databearbetning ......................................................................................... 6	  

Forskningsetiska överväganden ................................................. 6	  

Resultat .......................................................................................... 7	  
Möte med vården ........................................................................................ 7	  
Påverkan på vardagen ............................................................................... 8	  
Anpassning till livssituationen ................................................................. 9	  

Diskussion ................................................................................... 11	  
Metoddiskussion ...................................................................................... 11	  
Resultatdiskussion .................................................................................. 12	  
Konklusion ................................................................................................ 15	  
Implikation ................................................................................................ 15	  

 
 
Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 
Bilaga B: Sökhistorik 
Bilaga C: Artikelöversikt 
 

 



 

 1 

Inledning 
Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) är en komplex och 
svårbedömd sjukdom (Horton et al., 2010). Sjukdomen kan ge upphov till långvarig 
funktionsnedsättning som påverkar vardagen negativt och som förvärras vid 
ansträngning (Stormorken, Jason, & Kirkevold, 2015). Globalt uppskattas 
prevalensen för ME/CFS vara mellan 0,1-2,6 % (Julin, 2016). Kvinnor drabbas i 
större utsträckning än män och den vanligaste åldern att insjukna är mellan 20-40 år. 
Sjukdomen kan även drabba barn och ungdomar (Julin, 2016). Okunskapen om 
ME/CFS är idag stor både inom hälso-sjukvården samt inom sjuk- och 
socialförsäkringssystemet i Sverige (Franklin, 2016). Vanliga symtom är bland annat 
uttalad fysisk och psykisk trötthet. När inte korrekt diagnos ställs riskerar de drabbade 
personerna att hamna i kläm både vad det gäller ekonomisk ersättning samt hjälp från 
andra stödsystem såsom hemsjukvård och färdtjänst (Franklin, 2016).  

Både i Europa och USA arbetar forskare och patientorganisationer för att utveckla 
forskning samt sprida kunskap om sjukdomen, dock fattas medel för finansiering 
(Peterson, 2016). Omvårdnadsforskningen i samband med ME/CFS är begränsad och 
mer forskning krävs för att evidensbaserad omvårdnad ska kunna ges till denna 
patientgrupp (Blomberg, 2016). För att öka livskvalitén för människor som lever med 
ME/CFS är det viktigt att etablera en god relation och en bra kontakt mellan patienter 
och vårdpersonal (Horton et al., 2010). För att patienter och deras anhöriga ska få ett 
gott bemötande både i och utanför vården behövs mer kunskap om sjukdomen 
ME/CFS. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om vad sjukdomen innebär då 
denna patientgrupp förekommer på alla kliniker och avdelningar (Friedberg et al., 
2014). 

Bakgrund 
Sjukdomen ME/CFS 
Någon form utav sjuklig trötthet har förekommit långt tillbaka i tiden (Gottfries, 
2016). Florence Nightingale led av trötthetssyndrom och även Charles Darwin hade 
någon mystisk sjukdom som karakteriserades av svår värk och trötthet. I slutet av 
1950-talet uppmärksammades ett trötthetssyndrom hos personer som drabbades av 
influensan Asiaten. De besvär som dessa personer uppvisade är samma symtom som 
vid ME/CFS. År 1988 etablerades diagnosen kroniskt trötthetssyndrom som nu kallas 
myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom eller post-viralt trötthetssyndrom 
(Gottfries, 2016). Även det engelska namnet Myalgic encephalomyelitis/Chronic 
fatigue syndrome (ME/CFS) förekommer i Sverige (Julin, 2016).  Från början 
tolkades sjukdomen som psykologiskt betingad men enligt aktuell forskning tyder 
mycket på att det är en sjukdom av autoimmun karaktär (Gottfries, 2016). Enligt 
Världshälsoorganisationen WHO klassificeras ME/CFS som en neurologisk sjukdom 
(World Health Organization, 2016). Uttrycket ME/CFS kommer hädanefter att 
användas i arbetet.  
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ME/CFS är en uteslutningsdiagnos som baseras på anamnes samt på patientens egna 
symtom. För diagnosen ME/CFS krävs att tröttheten och sjukdomskänslan ska ha 
funnits i minst sex månader samt oftast ha en klar debut i samband med en infektion 
(Julin, 2016). Det råder brist på tillgång till vård inom primärvården för denna 
patientgrupp. I Sverige finns endast några få specialistkliniker för ME/CFS, bland 
annat i Göteborg och Stockholm. Det finns dock en patientorganisation som aktivt 
arbetar för att utveckla och förbättra vården och för att forskningen ska få finansiärer 
(Peterson, 2016).  

ME/CFS är ett tillstånd av okänd etiologi som karaktäriseras av långvarig fysisk och 
psykisk utmattning som är svår att kontrollera (Söderlund, Skoge, & Malterud, 2000) 
Denna utmattning ses i kombination med sömnproblem, smärta i muskler och leder, 
magbesvär samt en rad olika neurologiska besvär (Söderlund et al., 2000). Det är inte 
ovanligt att denna patientgrupp har svårt att reglera sin kroppstemperatur och får 
frossa utan orsak vilket ger en känsla av att leva med konstant influensa (Stormorken 
et al., 2015). Tröttheten är inte alltid närvarande men kan provoceras av ansträngning, 
energikrävande processer eller stressiga situationer som leder till symtomförändring 
(Stormorken et al., 2015). Dessa symtom kan leda till hinder både i en individs 
privatliv samt arbetsliv. För yngre personer innebär det att skolarbetet påverkas, då de 
till följd av sjukdomen är frånvarande från lektioner (Parslow et al., 2015). Endast ett 
fåtal av de som drabbas av ME/CFS kan fortsätta att arbeta på heltid (Stormorken et 
al., 2015). Det innebär ekonomiska påfrestningar då den drabbade inte kan försörja 
sig och sin familj. De kognitiva svårigheterna, som beskrivs som hjärndimma, innebär 
minskad förmåga att koncentrera sig, förstå innebörden av ord samt svårigheter att 
läsa eller titta på TV (Stormorken et al., 2015).  

Vilka symtom och hur sjukdomen upplevs varierar mellan individer (Stormorken et 
al., 2015). Sjukdomen innebär en allvarlig funktionsnedsättning vilket innebär att 
vissa behöver daglig hjälp (Stormorken et al., 2015). Endast 10 % av de som 
insjuknar bedöms kunna tillfriskna över tid (Julin, 2016). Det är inte ovanligt att 
denna patientgrupp får fel diagnos då många symtom påminner om utbrändhet och 
depression (Marks, Huws, & Whitehead, 2016). Detta kan bero på att många läkare 
inte har kunskap om ME/CFS och fortfarande tror att sjukdomen är av psykologisk 
karaktär men även att sjukdomen är förknippad med ett visst stigma (Horton et al., 
2010). Även inom vård- och omvårdnadsutbildningar finns det brister. Sjukdomen 
nämns sällan i någon kurslitteratur, nämns den är det endast med några få rader 
(Peterson, 2016). ME/CFS innebär en utmaning för etiken, forskningen, samhället och 
inte minst sjukvården, då evidens för både omvårdnad och behandling fortfarande 
saknas till stor del (Blomberg, 2016). 

Omvårdnad vid ME/CFS 
Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att 
förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (ICN, 2012). 
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Sjuksköterskan har ett ansvar att arbeta utifrån yrkets kärnkompetenser (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Det innebär bland annat att ge god personcentrerad 
omvårdnad vilket är en rättighet för alla patienter. Vården ska vara evidensbaserad 
och där fokus ligger på patienten och inte på sjukdomen (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). 

Eftersom ME/CFS är komplex har sjukvårdspersonal svårt att förstå sjukdomen vilket 
kan det leda till en osäkerhet när det handlar om att ge omvård till denna patientgrupp 
(Marks et al., 2016). För att god omvårdnad ska kunna ges är det viktigt att 
sjuksköterskan får möjlighet att bredda sin kunskap om sjukdomen (Chew-Graham et 
al., 2009). I sjuksköterskans ansvar ingår att hålla sig uppdaterad i aktuella 
kunskapslägen som rör yrkesområdet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

Det är viktigt att vårdpersonal lyssnar noga på patienten för att kunna ge en 
personcentrerad vård då sjukdomen är komplex (Horton et al., 2010). Sjuksköterskor 
som vårdar personer med ME/CFS bör ha kunskap om de specifika omvårdnadsbehov 
som kan förekomma, för att inte förvärra symtom (Crowhurst, 2005). Det kan handla 
om att personer med ME/CFS behöver fördela sin energiförbrukning över dagen för 
att ha ork för det nödvändigaste (Stormorken et al., 2015). Sjuksköterskan bör vara 
medveten om att personer med ME/CFS också kan vara extra känsliga för ljus, ljud 
och beröring (Crowhurst, 2005). Vid smärta är det av vikt att rätt lyftteknik appliceras 
samt att beröring sker med en medvetenhet om den extra känsligheten. Försvagning 
av muskler kan leda till att personer blir rullstolsbundna eller sängliggande och i 
behov av hjälp. Behoven är individuella och kan bestå av hjälp med både personlig 
och instrumentell aktivitet i dagliga livet, såsom personlig hygien, matlagning, 
städning och kommunikation (Crowhurst, 2005). I de fall där personer har en svår 
funktionsnedsättning på grund av sin ME/CFS kan hembesök av specialistsjukvård 
vara den bästa lösningen. Den sjuke och dess anhöriga kan också erbjudas stöd via 
telefon (Horton et al., 2010).  

Som sjuksköterska är det ur omvårdnadssynpunkt viktigt att ha en positiv och 
stöttande inställning, samt etablera en god relation med patienten (Crowhurst, 2005). 
Genom att stödja och uppmuntra patienten i sitt lidande kan god omvårdnad ges 
(Eriksson, 2015). Tekniker från den kognitiva beteendeterapin kan vara till hjälp för 
att bryta dåliga tankemönster samt för att lära sig att handskas med ångest och stress 
som kan uppkomma vid ME/CFS (Horton et al., 2010). Anpassning till en ny 
livssituation innebär ett ständigt lärande (Eriksson, 2015). Personer med ME/CFS har 
behov av både farmakologiska och icke farmakologiska interventioner såsom 
smärtlindring, sjukgymnastik och utprovning av hjälpmedel för att klara vardagen 
(Friedberg et al., 2014) Kontakt med kurator kan fungera som ett stöd i kontakt med 
myndigheter och andra sociala sammanhang där denna patientgrupp kan behöva stöd. 
Då insatser från olika yrkesgrupper behövs är ett mål inom hälso- och sjukvården ett 
teambaserat samarbete kring personer med ME/CFS (Friedberg et al., 2014; Julin, 
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2016). Genom samverkan i team där olika professioner kompletterar varandra uppnås 
en patientsäker- och personcentrerad vård. Sjuksköterskan har en central roll i 
planeringen av detta (Svensk sjuksköterskeförening, 2013).  

Teoretisk referensram 
En omvårdnadsteoretiker som fokuserar på patientens behov är Katie Eriksson. Enligt 
Eriksson (2015) är vårdandets kärna att ansa, att leka och att lära. Ansa innebär att ge 
fysisk omvårdnad med omtanke vilket ses som ett uttryck för vänskap. Ansning är det 
mest grundläggande elementet för vårdandet där sjuksköterskan också lär känna 
personen och blir medveten om dennes välbefinnande. I ansandet uppmärksammas 
patientens behov vilket är en förutsättning för en personcentrerad vård för personer 
med ME/CFS. Leken är en del av livets utveckling och är ett uttryck för hälsa där 
kreativitet är en viktig aspekt. Lära innebär en ständig förändring och är en av livets 
grunder där anpassning till nya livssituationer ingår. Genom att använda dessa tre 
element i omvårdnaden skapas en relation mellan patienten och sjuksköterskan, 
samtidigt som omvårdnaden blir personcentrerad. Då sjuksköterskan kan hjälpa 
personen hitta sina egna hälsoresurser skapas förutsättning för hälsa i det naturliga 
vårdandet (Eriksson, 2015). 

Hälsa behöver inte innebära att personen är fri från sjukdom, utan är en subjektiv 
upplevelse av välbefinnande. Hälsan ses som en process som integrerar sundhet, 
välbefinnande och friskhet (Eriksson, 2015). Sundhet representerar den psykiska 
hälsan och friskhet den fysiska. Välbefinnandet representerar en känsla av välbehag 
som en individ själv upplever (Eriksson, 2000). Genom att visa hänsyn och förståelse 
samt erbjuda smärtlindring skapas förutsättning till välbefinnande för personer med 
ME/CFS (Friedberg et al., 2014). Eriksson har en kristen människosyn och menar att 
människan består av kropp, själ och ande och att detta är en odelbar helhet. Alla 
människor har en tro i den mening att de är inriktade på ett livsprojekt utanför sig 
själva som inger hopp. Tro innefattar ett hopp om framtiden och är en viktig del i 
människans hälsa samt en förutsättning för tillfrisknande. Eriksson (2015) beskriver 
att sjuksköterskan har en yrkesmässig roll i vårdandet och ska utgöra ett stöd för det 
naturliga vårdandet alla människor ägnar sig åt. 

Problemformulering 
ME/CFS är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av långvarig fysisk och 
psykisk utmattning i kombination med andra symtom. Okunskapen om sjukdomen är 
stor bland hälso- och sjukvårdspersonal. För att sjuksköterskan ska kunna ge korrekt 
omvårdnad är det av vikt att belysa de insjuknade personernas erfarenheter av 
sjukdomen.  

Syfte 
Syftet var att undersöka personers erfarenheter av att leva med ME/CFS. 
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Metod 
Design 
En litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2013) genomfördes för att 
undersöka det valda ämnet. 

Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes enligt Östlundh (2012) och delades in i två delar. Den första 
delen avsåg en inledande informationssökning för att skapa en bild av ämnet. Den 
andra delen bestod av den egentliga informationssökningen och var mer målanpassad 
då resultatartiklar systematiskt valdes från relevanta databaser. Datainsamlingen 
gjordes i CINAHL, PubMed samt i PsycINFO. Sökorden som bestämdes utifrån syftet 
och problemformuleringen var: Myalgisk encefalomyelit (Myalgic 
Encephalomyelitis), Post-viralt trötthetssyndrom (Post Viral Fatigue Syndrome) och 
erfarenhet (experience). Sökorden redovisas i tabell 1, bilaga A. Då det inte fanns 
några ämnesord som motsvarade sökorden, användes fritextord i samtliga databaser. 

För att bestämma samband mellan olika sökord användes boolesk söklogik i form av 
operatorerna AND och OR. För att inkludera sökordets olika böjningsformer 
användes trunkering i experience (Östlundh, 2012). Då sökningarna skedde 
systematiskt användes följande kombination i samtliga databaser: ”Myalgic 
Encephalomyelitis” OR ”Post Viral Fatigue Syndrome” AND experienc*. 

Inklusionskriterier var vetenskapligt granskade originalartiklar på engelska från 2007 
och framåt med tillgängliga abstract. Artiklar som berörde hälso- och 
sjukvårdspersonals samt anhörigas erfarenheter exkluderades då dessa inte var 
relevanta för syftet. Artiklarna som valdes ut kvalitetsgranskades gemensamt utifrån 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier av kvalitativ och kvantitativ 
metod. Efter granskning graderades den vetenskapliga kvalitén på artiklarna i tre 
nivåer där Grad I motsvarade hög vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eimans 2003). I 
arbetet inkluderades endast resultatartiklar med vetenskaplig Grad I för att få en hög 
vetenskaplig kvalitet. Dubbletter hittades i sökningarna och artiklarna inkluderades 
första gången de påträffades. Sökhistoriken redovisas i tabell 2, bilaga B. 

Artikelsök i CINAHL 

Den första sökningen gjordes i CINAHL vilket är en databas specialiserad på 
omvårdnadsforskning och innefattar arbetsterapi, omvårdnad samt sjukgymnastik. 
(Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen resulterade i 38 träffar. Samtliga titlar och 
abstract lästes. Sex artiklar motsvarade syftet och kvalitetsgranskades utifrån Carlson 
och Eimans (2003) bedömningsmall. Fyra motsvarade Grad I och kunde därmed 
inkluderas i resultatet. 
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Artikelsök i PubMed 

Den andra databassökningen gjordes i PubMed vilket är en databas innehållande en 
bredd av forskning inom omvårdnad, medicin och odontologi (Forsberg & 
Wengström, 2013). Sökningen resulterade även här i 38 träffar. Samtliga titlar och 
abstract som inte återfanns i CINAHL lästes. Tre artiklar motsvarade syftet och 
kvalitetsgranskades utifrån Carlson och Eimans (2003) bedömningsmall. Två 
motsvarade Grad I och kunde därmed inkluderas i resultatet. 

Artikelsök i PsycInfo 

Den tredje sökningen gjordes i Psycinfo vilket är en databas som täcker internationell 
psykologisk forskning inom omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013). 
Sökningen resulterade i 107 träffar. Samtliga titlar och abstract som inte återfanns i 
CINAHL eller PubMed lästes. Sex artiklar motsvarade syftet och kvalitetsgranskades 
utifrån Carlson och Eimans (2003) bedömningsmall. Fyra motsvarade Grad I och 
kunde därmed inkluderas i resultatet. 

Databearbetning 
Induktiv ansats gav inspiration vid bearbetning av det insamlade datamaterialet. Detta 
gjordes genom att systematiskt identifiera mönster och kategorier för att belysa 
erfarenheter av sjukdomen ME/CFS (Forsberg & Wengström 2013). Tio utvalda 
artiklar och deras resultat lästes igenom ett flertal gånger. För att nå ett samförstånd 
diskuterades datamaterialet tillsammans. De delar som motsvarade syftet togs ut och 
sammanfattades. Genom färgkodning kunde sedan materialet kategoriseras genom att 
likheter och skillnader identifierades. Bearbetning och omprövning av kategorier 
skedde ett flertal gånger tills slutligen tre kategorier kunde identifieras vilka var: möte 
med vården, påverkan på vardagen samt anpassning till livssituationen.  

Forskningsetiska överväganden 
Lagen om etikprövning av människor (SFS2003:460) och Personuppgiftslagen 
(1998:204) har till syfte att skydda människan och ha respekt för människovärdet vid 
forskning. Forskningsetiska överväganden är etiska överväganden som ska göras inför 
ett vetenskapligt arbete, samt under dess genomförande. Genom att ta 
forskningsetiken på allvar värnar forskningen om allmänhetens förtroende, samtidigt 
som den ger stöd vid intressekonflikter eller andra svåra situationer som kan uppstå 
(Kjellström, 2014). De artiklar som är använda i resultatet är forskningsetiskt 
godkända eller har haft ett forskningsetiskt resonemang. Göra- gott- principen ser till 
människans välbefinnande och beskrivs enligt Kjellström (2014) som etiska 
skyldigheter bestående av två delar. För att inte skada samt för att minimera och 
fördela skada gör det viktigt med en riskanalys där risker med forskningen vägs mot 
den vinst forskningen kan ge. Resultatet kan anses vara till nytta då det belyser hur 
sjuksköterskan med rätt kunskap kan bemöta denna patientgrupp och ge god 
omvårdnad för ett ökat välbefinnande. För att undvika plagiat har samtliga 
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resultatartiklar bearbetats och sedan formulerats med egna ord med källhänvisning till 
ursprungskällan.  

Resultat 
Sammanställningen av artiklarna resulterade i tre kategorier som beskrev personers 
erfarenheter av att leva med ME/CFS. Kategorierna som framkom var: möte med 
vården, påverkan på vardagen samt anpassning till livssituationen. 

Möte med vården 
Det kändes ofta som en lång och utdragen process att få diagnosen ME/CFS (Brooks, 
King, & Wearden, 2014). Personer upplevde att kunskapen om sjukdomen var låg 
inom sjukvården och att det bidrog till att det var svårt att få en korrekt diagnos ställd 
(Arroll & Senior, 2008). Det upplevdes som oroväckande att dagens moderna 
sjukvård inte kunde ge en medicinsk förklaring på symtom eller behandling. Vid 
uteblivna svar hos sjukvården söktes svar och alternativa behandlingsmetoder på 
annat håll (Brooks et al., 2014). Då personer själva upplevde att de saknade kunskap 
om sjukdomen var det av stor betydelse för dem att få korrekt diagnos ställd för att 
kunna utesluta andra sjukdomar (Arroll & Senior, 2008; Brooks et al., 2014). Korrekt 
diagnos var även viktigt för att kunna gå vidare med livet samt för att kunna förklara 
sitt tillstånd för andra (Brooks et al., 2014; McDermott, Lynch, & Leydon, 2011). 
Ofta var det personerna själva som kom fram till att det möjligtvis kunde vara 
ME/CFS som de hade drabbats av och gick till sin läkare för att få en diagnos ställd 
(Arroll & Senior, 2008). Det som gjorde dem misstänksamma var till slut att de 
diffusa symtomen hela tiden var återkommande samt att de aldrig riktigt blev helt 
friska (Arroll & Senior, 2008). 

Det framkom missnöje vid mötet med vården (Arroll & Senior, 2008; Brooks et al., 
2014; Hareide, Finset, & Bruun Willer, 2011). Kvinnor beskrev specifikt att de 
upplevde att det var svårare att få korrekt diagnos ställd samt att de kände sig sämre 
bemötta i vården än vad männen gjorde (Arroll & Senior, 2008). Dessutom beskrevs 
att vårdpersonal inte höll vad de lovade (Brooks et al., 2014). I de fall personer var 
missnöjda med bemötandet upplevde de att deras läkare inte tog dem på allvar 
(Hareide et al., 2011; Lian & Hansen, 2015). I en norsk studie uppgav cirka hälften av 
drygt 400 kvinnliga deltagare ett missnöje med sitt första möte med vården. Deras 
upplevelse förbättrades över tid om kontinuerlig kontakt hölls med samma 
vårdkontakt samt att personen fick känna delaktighet i sin vård (Lian & Hansen, 
2015). Diagnosen ME/CFS upplevdes inte alltid som en lättnad utan istället bara som 
början i sökande efter att återfå hälsan. Detta berodde på att informationen från 
läkaren var bristfällig (Arroll & Senior, 2008). Andra personer beskrev dock en 
lättnad när de väl fick en diagnos. De upplevde då att någon äntligen trodde på dem 
och tog dem på allvar (Brooks et al., 2014; Hareide et al., 2011). Det framkom även 
att andra personer var nöjda med sitt möte med vården (Brooks et al., 2014; Hareide 



 

 8 

et al., 2011). De personer som fick remiss till specialistklinik som hade mer kunskap 
om området, var mer nöjda med bemötandet (Arroll & Senior, 2008; Brooks et al., 
2014; Lian & Hansen, 2015).  

I mötet med vården framkom det även att det ansågs viktigt att sjukvårdspersonal 
hade en bra kunskap om sjukdomen (Arroll & Senior, 2008; Brooks et al., 2014; 
McDermott et al., 2011; Hareide et al., 2011). En del av personerna upplevde att 
sjukvårdspersonal trodde att deras symtom berodde på psykologiska besvär (Hareide 
et al., 2011). Personerna själva upplevde dock att deras symtom var tecken på 
somatiska besvär då symtomen ofta brutit ut efter en infektion (Hareide et al., 2011; 
McDermott et al., 2011). 

Påverkan på vardagen 
Negativa känslor och förändringsprocesser var förknippade med ME/CFS då 
symtomen påverkade vardagen (Arroll & Senior, 2008; Arroll & Howard, 2013; 
McDermott et al., 2011; Pemberton & Cox, 2013; Pemberton & Cox, 2014; Reynolds 
& Vivat, 2010). Fatigue ansågs vara det mest framträdande symtomet i samband med 
sjukdomen vilket gjorde att personer inte orkade med vardagen på samma sätt som 
tidigare (Arroll & Senior, 2008). Även andra symtom påverkade vardagen negativt 
såsom muskel- och ledvärk, magbesvär, kognitiv nedsättning samt sömnstörningar 
förekom. Symtomen liknade vanliga influensasymtom vilket gjorde att personerna 
först inte tog dem på allvar, utan trodde de drabbats av en vanlig virusinfektion. 
Sjukdomens symtom beskrevs bidra till stress och påverkade personers liv negativt 
(Arroll & Senior, 2008). Sjukdomens symtom begränsade även personers förmåga att 
kunna lära sig nya saker samt utföra fritidsaktiviteter (Reynolds & Vivat, 2010; 
Hareide et al., 2011). Den pågående cykeln av fluktuerande symtom beskrevs som en 
berg- och dalbana som påverkade dagliga aktiviteter (Pemberton & Cox, 2013). På 
grund av förvärring av symtom och nedsatt aktivitetsnivå begränsades möjlighet till 
utbildning samt förmågan att kunna arbeta (Arroll & Senior, 2008; Arroll & Howard, 
2013). Känslor av hjälplöshet och förvirring identifierades då personer inte alltid 
visste vad som triggade igång deras symtom, vilket påverkade vardagen negativt. De 
såg ME/CFS som en oförutsägbar sjukdom. Kognitiv nedsättning sågs som ett 
problem och blev ett hinder i vardagen (Arroll & Senior, 2008; Hareide et al., 2011; 
Pemberton & Cox, 2014;). Personer beskrev en känsla av skam i samband med att 
deras kognitiva förmågor sviktade vilket påverkade arbetsförmågan (Arroll & Senior, 
2008). Kognitiv bearbetning ansågs även ta längre tid än tidigare vilket bidrog till 
begränsningar i vardagen (Pemberton & Cox, 2014). Kognitiv nedsättning innebar att 
skolarbete blev lidande (Hareide et al., 2011).  

Identitetsförändring var ett återkommande tema i samband med sjukdomen vilket 
påverkade personers vardagliga liv (Arroll & Howard, 2013; Brooks et al., 2014, 
Reynolds & Vivat, 2010). Personer upplevde en förändring i sättet de såg på sig 
själva, en känsla som var förknippat med något negativt (Arroll & Howard, 2013). 
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Känslan identifierades som att inte längre kunna vara sig själv. Känsla av förlust var 
sammankopplat med sjukdomen då många jämförde sitt friska jag med sitt sjuka jag 
(Arroll & Howard, 2013). Vid identitetsförändring hos personer med ME/CFS 
uppkom känslor av ensamhet vilket gjorde att de sökte sig till aktiviteter där de kunde 
vara en del av sammanhanget (Reynolds & Vivat, 2010). För en del var konst- och 
hantverksaktiviteter ett sätt att förmedla känslor om sin sjukdom, för andra ledde det 
till ökad ensamhet då det utfördes på egen hand (Reynolds & Vivat, 2010).  

Sjukdomens påverkan på det dagliga livet gjorde att kontakt med vänner och kollegor 
blev lidande (Arroll & Senior, 2008; Arroll & Howard, 2013; Brooks et al., 2014; 
Hareide et al., 2011). Då relationer gick om intet beskrevs en känsla av isolering 
(Arroll & Howard, 2013). En person beskrev att det var enklare att vara ensam vid 
sjukdom. Då sjukdomen påverkade identitet och personlighet bidrog det till att hans 
äktenskap gått förlorat. En annan person upplevde att gamla vänner drog sig undan då 
de inte förstod sjukdomen. Andra beskrev framtidsplaner som förändrades då de insåg 
att de kanske inte skulle kunna komma att bilda familj (Arroll & Howard, 2013). En 
del personer menade att deras omgivning inte trodde på deras symtom samt att de inte 
förstod allvaret med sjukdomen (Brooks et al., 2014). I de fall vänner och närstående 
visade förståelse för sjukdomen upplevdes å andra sidan en lättnad (Brooks et al., 
2014; Hareide et al., 2011). Personer uttryckte det ansågs vara värdefullt att kunna 
klara sig själv (Brooks et al., 2014). Oro och rädsla om försämrad livskvalitet 
framkom vid tanken om att bli beroende av hjälp och hur detta skulle påverka 
relationen till närstående. I de fall personer med ME/CFS hade en livspartner som var 
väl insatt i sjukdomen utgjorde ett den personen ett viktigt stöd för den drabbade 
(Brooks et al., 2014).  

Anpassning till livssituationen 
För att kunna hantera sjukdomen och vardagen på bästa sätt framkom en rad olika 
strategier (Arroll & Senior, 2008; Arroll & Howard, 2013; Hareide et al., 2011; 
McDermott et al., 2011; Pemberton & Cox, 2013; Pemberton & Cox, 2014). 
Anpassning av aktivitetsnivå framkom som den viktigaste strategin då 
överansträngning ledde till en förvärring av symtom (Arroll & Senior, 2008; Hareide 
et al., 2011; Jason, Benton, Torres-Harding & Muldowney, 2009; Pemberton & Cox, 
2013). Genom att inte överanstränga sig samt genom att beräkna sin energinivå kunde 
en förbättring av symtom ses (Arroll & Senior, 2008; Hareide et al., 2011). Innan 
sjukdomsdebut uppgav flertalet personer sig ha varit väldigt aktiva individer till 
skillnad från efter då de tvingades ta det lugnt och anpassa sina aktiviteter efter sin 
energinivå (Jason et al., 2009; Pemberton & Cox, 2013; Pemberton & Cox, 2014; 
Reynolds & Vivat, 2010).Vissa personer hade tidigare haft svårt att sätta gränser i 
sina liv samt haft ett behov av att vara i konstant rörelse (Pemberton & Cox, 2013). 
Andra beskrev att de innan sjukdomsdebut hade levt ett liv där aktiviteter hela tiden 
skulle genomföras i ett högt tempo och att högt tempo var en del av deras personlighet 
(Pemberton & Cox, 2014).  
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Genom att med en avslappnad attityd göra något litet men som ändå ansågs vara en 
aktivitet, kunde ett dåligt samvete hållas borta (Pemberton & Cox, 2013). Det kunde 
innebära att göra en sak i taget, till exempel att läsa en bok. Hos andra personer 
identifierades fördelning av resurser över dagen som en aktivitetsanpassning. Genom 
att hålla tillbaka på aktiviteter samt utföra saker långsamt fördelades energin, vilket 
gav ett ökat välbefinnande. Andra förklarade att de stannade upp och vilade mitt i en 
uppgift för att hushålla med sin energi. Ytterligare ett sätt var att försöka få in mer 
avslappnande aktiviteter i sitt schema (Pemberton & Cox, 2013). Kontinuitet över 
dagen, där aktivitet, vila och måltider skedde om vartannat och vid liknande 
tidpunkter gav förbättrad nattsömn och därmed ett ökat välbefinnande (Pemberton & 
Cox, 2014).  

Acceptans framfördes som viktigt för att enklare kunna hantera livet (Arroll & Senior, 
2008; Arroll & Howard, 2013; McDermott et al., 2011). För att kunna acceptera 
ME/CFS beskrevs det som väsentligt att få tillräckligt med information om 
sjukdomen (Arroll & Senior, 2008). Oro, stress och ångest redovisades hos vissa 
personer då de inte visste hur de skulle förhålla sig till sjukdomen på grund utav 
okunskap. Mindre oro inför framtiden och en acceptans kunde identifieras hos dem 
som ansåg sig ha en bra kunskapsnivå om sin sjukdom (McDermott et al., 2011). Det 
ansågs vara en stor påfrestning för en individ att leva med ME/CFS. En person 
beskrev det som att enda utvägen att slippa sjukdomen var att begå självmord (Arroll 
& Howard, 2013). Genom att släppa taget om sitt tidigare jag, finna acceptans och 
sedan kunna bygga upp sig själv igen blev detta vägen tillbaka till hälsa och ett bevis 
på att personlig utveckling var möjlig i samband med sjukdomen (Arroll & Howard, 
2013).  

Hopp identifierades som en psykologisk anpassningsstrategi för att kunna se ljusare 
på framtiden (Brooks et al., 2014; Hareide et al., 2011; McDermott et al., 2011). Stöd 
och hjälp från en specialistklinik uppfattades som hoppingivande (Brooks et al., 2014; 
McDermott et al., 2011). Där erbjöds bland annat hjälp med aktivitetsanpassning samt 
stöd från psykologer som var utbildade i kognitiv beteendeterapi. (Brooks et al., 
2014). Det ansågs även motiverande att få ta del av information om hur andra 
hanterade sina liv med sjukdomen. En framtidstro tändes bland dem som fick höra att 
andra hade blivit bättre från sina symtom (McDermott et al., 2011). Hopp om 
framtiden var ett sätt för ungdomar att se ljusare på sin livssituation och behålla sin 
tro på att de skulle kunna bli bättre (Hareide et al., 2011). De kände även motivation 
att dela med sig om sina erfarenheter till andra drabbade. De beskrev dessutom att 
sjukdomen hade hjälpt dem att få en större insikt, både om sig själva samt om livet 
som helhet (Hareide et al., 2011).  
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Diskussion  
Metoddiskussion  
Inledande osystematisk sökningen gjordes för att få en överblick över ämnet samt för 
att hitta relevanta sökord som motsvarade syftet för litteraturstudien. Databaserna 
CINAHL, PubMed och PsycInfo användes då de innehöll omvårdnadsforskning 
(Forsberg & Wengström, 2013). Sökningar gjordes i flera databaser för att öka 
trovärdigheten för litteraturstudien (Henricson, 2012). Då det inte fanns några 
ämnesord som motsvarade sökorden, användes fritextord i samtliga databaser. 
Kroniskt trötthetssyndrom (Chronic Fatigue Syndrome) valdes att inte användas i 
sökningarna då det genererade artiklar som inkluderade andra tillstånd där Chronic 
Fatigue Syndrome är ett symtom. Genom att ta hjälp av bibliotekarie för konsultation 
samt att dubbletter uppstod i alla tre databaserna gavs indikation på att sökstrategin 
var pålitlig (Henricson, 2012). 

De vetenskapliga originalartiklarna som låg till grund för litteraturstudiens resultat 
skulle vara publicerade från 2007 till 2017. Önskvärt hade varit att korta ner 
tidsintervallet men forskningsunderlaget var så pass smalt att detta inte var ett 
alternativ. Resultatartiklarnas studier var genomförda i Norge, Storbritannien och 
USA. Dessa områden speglar den västerländska populationen även om 
sjukvårdsystemen och de socioekonomiska skyddsnäten skiljer sig åt till viss del. 
Resultatet kan ändå anses överförbart till svenska förhållanden då upplevelsen av 
sjukdomen inte skiljde sig åt mellan länderna. Resultatartiklarna skulle vara 
publicerade på engelska, försök gjordes i den tidiga sökningen även på svenska men 
detta gav inga träffar. Sju av litteraturstudiens resultatartiklar var genomförda i 
Storbritannien, två i Norge samt en i USA. Att så många kom från Storbritannien kan 
förklaras med att de där har kommit långt i sin forskning om personers erfarenheter av 
ME/CFS. Två artiklar från Storbritannien hade samma författare. Då forskaren skrivit 
dessa två artiklar med olika personer samt hade utgått från två olika forskningsprojekt 
ansågs ändå trovärdigheten vara tillräckligt god. Ytterligare två forskare hade 
gemensamt genomfört två studier från samma forskningsprojekt. Artiklarna hade 
dock olika syften och då liknande resultat framkommit i andra artiklar stärktes ändå 
resultatet. Två av artiklarna kom från två olika norska forskarteam och hade därmed 
hög grad av överförbarhet till svensk sjukvård.  

Det första urvalet gjordes genom att samtliga titlar och abstract lästes. Urvalets 
pålitlighet och trovärdighet stärktes då abstracten lästes flera gånger, både var för sig 
och tillsammans. Granskning av artiklar som motsvarade syftet gjordes gemensamt 
där varje del diskuterades ingående för att öka pålitlighet och trovärdighet i resultatet 
(Henricson, 2012). Alla resultatartiklar var skrivna på engelska och krävde en 
översättning vilket kan vara en svaghet då det kan medföra feltolkningar. Vid 
språkliga oklarheter användes därför ordböcker för att minimera risken för felaktig 
översättning. Alla resultatartiklar var av vetenskaplig grad I vilket gav en högre 
trovärdighet.  
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Databearbetningen gjordes genom att artiklarna lästes var och en för sig och 
sammanställdes. Därefter bearbetades detta gemensamt för att uppnå en förståelse för 
resultatet. Därigenom stärktes trovärdigheten och minskade risken för egna 
tolkningar. Bekräftelsebarheten stärktes då databearbetningens olika steg redovisades 
grundligt (Wallengren & Henricson, 2012). 

Majoriteten av personer som drabbas av sjukdomen är kvinnor. Sett ur ett 
genusperspektiv var forskningen baserad på fler kvinnliga än manliga deltagare. Detta 
speglar verkligheten vilket bidrog till trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet av 
litteraturstudiens resultat.  

Resultatet bestod både av kvalitativ och kvantitativ forskning. Av 10 resultatartiklar 
var åtta kvalitativa och två kvantitativa. Majoriteten av artiklarna var kvalitativa vilket 
var en fördel då erfarenheter av att leva med ME/CFS undersöktes. Då utvalda artiklar 
mynnade ut i likvärdiga slutsatser ökade både trovärdighet och överförbarhet. För att 
stärka studiens vetenskapliga kvalitet utgick metoddiskussionen från begreppen 
trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Wallengren & 
Henricson, 2012).  

Resultatdiskussion 
Samtliga resultatartiklar i litteraturstudien har studerat personers egna erfarenheter av 
att leva med ME/CFS, vilket överensstämmer med studiens syfte. I litteraturstudiens 
resultat framkom tre kategorier: möte med vården, påverkan på vardagen samt 
anpassning till livssituationen. 

Resultatet visar att personer upplever en okunskap om sjukdomen inom sjukvården 
och därmed känner sig misstrodda (Arroll & Senior, 2008; Brooks et al., 2014; 
Hareide et al., 2011). Detta bekräftas även av en studie från Anderson, Jason, Hlavaty, 
Porter & Cudia (2012), baserad på 34 artiklar, där det visas att läkare har svårighet att 
ställa korrekt diagnos på grund av sjukdomens diffusa karaktär. Ovisshet av att inte få 
korrekt diagnos kan göra att en person upplever onödigt lidande. Det ligger i 
sjuksköterskans ansvar att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Detta 
kan bland annat göras genom att lyssna och ta personers oro på allvar då deras 
värdighet därigenom bevaras (Eriksson, 2015). Sjuksköterskan bör vara påläst om 
sjukdomen vid möte med personer med ME/CFS för att kunna bekräfta deras symtom 
och undvika onödigt lidande.  
 
I resultatet framkommer betydelsen av att kontinuerligt ha samma vårdkontakt, då det 
skapar förutsättningar för en delaktighet i vården samt bidrar till bättre relation mellan 
personer och vårdgivare (Lian & Hansen, 2015). Även i en studie baserad på 
sjukvårdspersonals erfarenhet av personer med ME/CFS, bekräftas patientgruppens 
behov av god kontakt med vårdgivaren (Horton et al., 2010). Sjuksköterskan ska 
värna om att stödja och ge uppmuntran i omvårdnaden (Eriksson, 2015). Det sker 
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genom att sjuksköterskan engagerar sig i patientens situation och är lyhörd för såväl 
dess psykiska som fysiska behov (Bayliss et al., 2014). Genom samverkan mellan 
olika professioner ges förutsättning att uppnå en patientsäker vård som ser till 
personens behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). Ett samarbete mellan 
anhöriga och vårdteam kan hjälpa personer med ME/CFS till en bättre fungerande 
vardag (Bayliss et al., 2014). Som sjuksköterska är det viktigt att inkludera anhöriga 
vid vården av personer med ME/CFS då denna patientgrupp inte alltid har ork att föra 
sin egen talan. 

En tidig kontakt med specialistkliniker medför att personer upplever att chansen ökar 
till rätt diagnos och att de känner sig sedda och nöjda med sin vård (Arroll & Senior, 
2008; Brooks et al., 2014; Lian & Hansen, 2015). Detta bekräftas i en annan artikel 
som menar att samarbete med specialistkliniker i samband med vård för personer med 
ME/CFS gör att kompetensen ökar vilket bidrar till att rätt diagnos ställs (Horton et 
al., 2010). Då ME/CFS är en komplex sjukdom skapar det problem då det handlar om 
att ge evidensbaserad omvårdnad och behandling (Blomberg, 2016). Det kan leda till 
att sjuksköterskan har svårighet att förstå sjukdomen vilket leder till stor osäkerhet i 
omvårdnaden hos patientgruppen (Marks et al., 2016). Teamarbetet är 
sjuksköterskans ansvar i den goda personcentrerade omvårdnaden som också ska vara 
evidensbaserad och där fokus är på personen och inte på sjukdomen (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Om personen inte får korrekt omvårdnad föreligger risk 
för vårdskada (SFS 2010:659). För att ett samarbete med specialistkliniker ska kunna 
ske krävs ett gott teamarbete mellan olika vårdinstanser. Genom en ökad kunskap och 
snabbare remiss minskar risken för fel diagnos. Det bidrar även till en bättre 
omvårdnad med minskad risk för vårdskada. Då det i nuläget finns få 
specialistkliniker i Sverige som utreder sjukdomen är det därför av vikt att fler öppnas 
över hela landet.  

Resultatet visar att identitet, personlighet och livet i stort förändras för personer med 
ME/CFS (Arroll & Howard, 2013). I en artikel baserad på 34 studier bekräftas att 
personer upplever en förändring mellan kropp och sinne i samband med 
identitetsförändring (Anderson et al., 2012). I ytterligare en artikel baserad på 32 
studier påvisas att personer med ME/CFS har ett behov av att ses som hela människor 
med kropp och själ och inte bara som sin sjukdom (de Lourdes Drachler et al., 2009). 
Genom att ge personcentrerad omvårdnad, där fokus ligger på individens enskilda 
behov, kan sjuksköterskan bekräfta människan som helhet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Personer med ME/CFS kan trots sin sjukdom känna 
välbefinnande då hälsa inte per automatik innebär att vara fri från sjukdom (Eriksson, 
2015). Sjuksköterskan har ett ansvar att skapa välbefinnande och se personen bakom 
diagnosen. Detta kan göras genom att inspirera till aktiviteter som inte tar för mycket 
energi samt att uppmuntra till vila. 
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Den nedsatta aktivitetsnivån och förvärring av symtom påvisas i resultatet leda till att 
sjukdomen påverkar förmågan att arbeta och utbilda sig (Arroll & Senior, 2008; 
Arroll & Howard, 2013; Hareide et al., 2011). I andra litteraturstudier påvisas att 
minskad tjänstgöring eller avsaknad av arbete drabbar ekonomin negativt (Anderson, 
Jason, & Hlavaty, 2014; de Wolfe, 2012). Det innebär en utmaning i vardagen att inte 
längre kunna vara självförsörjande ekonomiskt (de Lourdes Drachler et al., 2009). 
Vid kontakt med olika myndigheter för att få ekonomisk ersättning är okunskapen om 
ME/CFS i samhället ett hinder (Anderson et al., 2014). En kurator kan agera som stöd 
vid denna kontakt samt vid andra sociala sammanhang för dessa personer (Julin, 
2016). Sjuksköterskan kan genom gott teamarbete förmedla denna kontakt mellan 
personer med ME/CFS och lämplig instans (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). 
Sjuksköterskan bör arbeta aktivt för att sprida kunskap om ME/CFS samt vara lyhörd 
för deras behov och fungera som ett stöd till denna patientgrupp. 

Flera nödvändiga anpassningsstrategier beskrivs, främst energihushållning, för att 
acceptera livet med sjukdomen (Arroll & Senior, 2008; Arroll & Howard, 2013; 
Hareide et al., 2011; McDermott et al., 2011; Pemberton & Cox, 2013; Pemberton & 
Cox, 2014). I en annan litteraturstudie beskrivs att delar av den kognitiva 
beteendeterapin kan vara till hjälp för att bryta icke ändamålsenliga tankemönster 
(Horton et al., 2010). Detta för att uppnå acceptans samt för att lära sig att handskas 
med ångest och stress (Horton et al., 2010). Att lyssna till sin kropp framkommer som 
kärnan för att kunna anpassa aktivitetsnivån (Anderson, et al., 2014). Lärandet, som är 
en av livets grunder, innebär en ständig förändring (Eriksson, 2015). Det är en 
betydelsefull komponent i omvårdnaden av personer med ME/CFS som måste lära sig 
att anpassa sig till nya livssituationer (Eriksson, 2015). Som sjuksköterska bör hänsyn 
tas för dessa personers individuella behov när de söker vård för att inte förvärra 
symtom. Åtgärder som kan göras är att minimera antal personal i omvårdnadsarbetet, 
erbjuda enkelrum samt tänka på att planera in undersökningar och aktiviteter så tid 
finns för vila och återhämtning. 

Hopp ses i resultatet som en av de viktigaste strategierna för ökat välbefinnande 
(Brooks et al., 2014; Hareide et al., 2011; McDermott et al., 2011). Även i andra 
studier ses hopp om framtiden som avgörande för att anpassa livet med sjukdomen, 
även om många inser att deras planer om framtiden kommer att ta andra vägar än de 
tänkt (de Lourdes Drachler et al., 2009). Eriksson (2015) framhäver i sin 
omvårdnadsteori att hopp om framtiden är en viktig förutsättning för att återfå hälsan. 
Sjuksköterskan kan alltså uppmuntra till att söka kunskap och kontakt med andra 
drabbade av sjukdomen (Bayliss et al., 2014). Via patientföreningar kan personer med 
ME/CFS och deras anhöriga få kontakt med andra drabbade och finna ett stöd och 
även få kunskap (Peterson, 2016). En engagerad sjuksköterska kan genom 
motiverande samtal möta och uppmuntra personer med ME/CFS och dess anhöriga 
samt fungera som ett viktigt stöd och inge hopp om framtiden. 
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Konklusion  
Syftet var att undersöka personers erfarenheter av att leva med ME/CFS. I resultatet 
framkom tre kategorier som beskriver erfarenheter av mötet med vården, hur 
sjukdomen påverkade vardagen samt anpassning till den nya livssituationen. 
Resultatet beskrev okunskapen om sjukdomen hos såväl sjukvårdspersonal som 
allmänheten och hur personer upplevde sig misstrodda på sin väg att få rätt diagnos. 
Resultatet speglade även hur avgörande livet förändrades då sjukdomen påverkade 
identitet, relationer och aktivitetsförmåga. Genom att ha kunskap om sjukdomen 
kunde oro och ångest dämpas. För att kunna hantera vardagen var 
anpassningsstrategier nödvändiga för att symtom inte skulle förvärras.  

Implikation 
I nuläget finns begränsad forskning om personers erfarenheter av att leva med 
ME/CFS. Då okunskap råder hos sjuksköterskor om hur omvårdnad bör ges skapas en 
osäkerhet. Litteraturstudien indikerar att mer utbildning och kunskap behövs om 
sjukdomen för att kunna möta dessa personer på ett bra sätt och ge bästa tänkbara 
omvårdnad. Sjuksköterskan har en central roll vid samordningen av vård för denna 
patientgrupp och måste sträva efter ny kunskap för att arbeta evidensbaserat. Redan i 
sjuksköterskans grundutbildning behövs ämnet belysas. För att omvårdnaden ska 
kunna ske evidensbaserat, samt för att sjuksköterskan ska kunna känna sig trygg i sin 
roll, krävs mer forskning inom området. Denna litteraturstudie kan bidra till att både 
sprida samt öka kunskap om ME/CFS hos sjuksköterskor, blivande sjuksköterskor, 
myndigheter samt i samhället i stort.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PsycINFO PubMed 

Myalgisk encefalomyelit 
”Myalgic 
Encephalomyelitis” 
(fritext) 

”Myalgic 
Encephalomyelitis” 
(fritext) 

”Myalgic 
Encephalomyelitis” 
(fritext) 

Post-viralt 
trötthetssyndrom 

”Post Viral Fatigue 
Syndrome” (fritext) 

”Post Viral Fatigue 
Syndrome”  (fritext) 

”Post Viral Fatigue 
Syndrome”  (fritext) 

Erfarenhet Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

* Siffror inom parentes visar dubbletter som redan var inkluderade 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

 
 
 
170310 CINAHL 

”Myalgic Encephalomyelitis” OR 
”Post Viral Fatigue Syndrome” 
AND Experienc*Limiters: 
Published Date: 20070101-
20171231; English Language; 
Research Article; Human; 
Language: English 
Search modes: Boolean/Phrase 38 38 6 4 

170310 PubMed 

”Myalgic Encephalomyelitis” OR 
”Post Viral Fatigue Syndrome” 
AND Experienc*  Limiters: 
Journal Article; Publication date: 
10 years; English; Humans; Search 
modes: Boolean/Phrase 38  28 3 2 (2)* 

170313 PsycINFO 

Myalgic Encephalomyelitis OR 
”Post Viral Fatigue Syndrome” 
AND Experienc* Limiters: 
Published Date After 2007-01-01; 
English Language; Peer Reviewed; 
Humans; Abstarct; Search modes: 
Boolean/Phrase 107 71 6 4 (5)* 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Arroll, M, A., & Senior, V. (2008). Individuals’ experience of chronic fatigue syndrome/myalgic 
encephalomyelitis: An interpretative phenomenological analysis. Psychology and Health, 23 (4), 
443-458. 

Land  
Databas 

Storbritannien  
CINAHL 

Syfte Att undersöka vilka faktorer som ligger bakom hur individer med ME/CFS uppfattar sina symtom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk  

Urval Urvalet bestod av 10 patienter med ME/CFS som frivilligt kontaktade forskaren efter att ha fått 
information från sin stödgrupp om undersökningen.  

Datainsamling 10 semistrukturerade telefonintervjuer med öppna frågor genomfördes. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys. 

Bortfall Två intervjuer sorterades bort på grund av dålig ljudkvalité. Resultat från åtta intervjuer fanns 
därför med i studien. 

Slutsats Patienter upplevde att då väl diagnos var ställd var det bara början i deras sökande efter att återfå 
sin hälsa då kunskap inom sjukvården var låg och inget botemedel finns. Information upplevdes 
som viktigt för att acceptera sjukdomen. Patienter upplevde att de måste göra en bedömning av sin 
energitillgång innan aktivitet för att inte förbruka mer energi än de hade. Patienter upplevde att 
symtom förvärrades vid ansträngning. Symtom på sjukdomen var fatigue muskel- och ledvärk, 
magbesvär, kognitiv nedsättning samt sömnstörningar vilka hade negativ påverkan på livet. Vissa 
dagar var bättre än andra, alla patienter är inte medvetna vad som triggar symtomen, en 
oförutsägbar sjukdom. Då dessa symtom förekommer hos många människor någon gång i livet var 
det inte förrän symtomen började påverka patienternas dagliga liv i form utav att de inte kunde 
arbeta eller gå i skolan som förr som de började utvärdera om symtomen berodde på någon 
allvarlig sjukdom. Patienter upplevde en oro för andra sjukdomar vid oklarhet över korrekt 
diagnos. Kvinnliga patienter upplevde sig sämre bemötta i vården än män och remiss till specialist 
ansågs positivt. Patienter upplevde en känsla av skam då minnet sviktade, även 
identitetsförändring upplevdes. Patienter beskrev att sjukdomen och dess symtom påverkade deras 
dagliga liv negativt i form utav förlust av arbete samt negativ påverkan på utbildning.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 85% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Arroll, M, A., & Howard, A. (2013). ‘The letting go, the building up, [and] the gradual process of 
rebuilding’: Identity change and post-traumatic growth in myalgic encephalomyelitis/chronic 
fatigue syndrome. Psychology & Health, 28, (3), 302-318.  

Land  
Databas 

Storbritannien 
CINAHL 

Syfte Att undersöka hur individers identitet påverkades av ME/CFS samt även om sjukdomen kunde 
bidra till posttraumatisk tillväxt. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk  

Urval Urvalet bestod av10 patienter med ME/CFS.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats En känsla av förlust upplevdes då de jämförde sitt liv innan och efter sjukdomsdiagnos. Förlust av 
jobb, vänner, hälsa, äktenskap beskrevs. Även identitetsförändring och störning i personliga, 
sociala och yrkesmässiga roller upplevdes. Innan sjukdomsdebut kände de sig som aktiva 
individer, nu upplevdes sjukdomen som isolerande. Bettendeförändringar uppgavs på grund av 
symtom och patienter upplevde att de inte kan vara sig själva. De hade en självinsikt i sin sociala 
isolering och insåg att deras sjukdom hindrade dem från att umgås. Sjukdomen uppfattades som 
instabil och symtomen upplevdes fluktuerande och energinivån hade försämrats. De individer som 
kunde släppa taget om sitt tidigare jag och finna acceptans i den nuvarande situationen kunde 
bättre återskapa en identitet och ett liv. Patienter upplevde att de inte kunde behålla sitt arbete och 
sin kontakt med vänner och familj på grund av sjukdomen. Framtidsdrömmar krossades då de inte 
kunde bilda familj. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 88 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Brooks, J., King, N., & Wearden, A. (2014). Couples’ experiences of interacting with outside 
others in chronic fatigue syndrome: a qualitative study. Chronic Illness 10 (1), 5-17.  

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Att undersöka patienter och deras närståendes erfarenheter av ME/CFS. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk  

Urval Urvalet bestod av två män med diagnosen ME/CFS samt deras fruar. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes med öppna frågor.  

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Det upplevdes som oroväckande att sjukvården inte kunde ge dem svar, svar söktes då på annat 
håll. Att få remiss till specialistklinik upplevdes positivt. I samband med att diagnos ställdes 
upplevde patienter en lättnad över att kunna utesluta andra allvarliga tillstånd samt att någon 
trodde på dem. Alla deltagare upplevde att omgivningen inte förstod sjukdomen och dess allvar då 
den inte syns på utsidan. De kände ett behov av att kunna förklara för andra. Identitetsförändring 
var förknippat med sjukdomen. Livspartner utgjorde ett stöd men det var viktigt att kunna klara 
sig själv. Patienter beskrev en rädsla av att bli beroende av hjälp.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 85 %, % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens Hareide, L., Finset, A., & Bruun Willer, V. (2011). Chronic fatigue syndrome: a qualitative 
investigation of young patient’s beliefs and coping strategies. Disability and Rehabilitation, 
33(23-24), 2255-2263.  

Land  
Databas 

Norge  
PubMed 

Syfte Att undersöka sjukdomsuppfattning och copingstrategier hos ungdomar med CFS/ME. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
 

Urval Urvalet bestod av nio patienter i åldrarna 12-17 år. 

Datainsamling Semistrukturerade, djupgående intervjuer utfördes med patienterna. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys. 

Bortfall En patient föll bort som inte uppfyllde kriteriet för diagnosen CFS/ME.  

Slutsats Patienterna upplevde att sjukvårdspersonal inte trodde på dem och att de inte blev tagna på allvar 
vilket ledde till negativa möten med vården. En del patienterna upplevde att sjukvårdspersonal 
trodde att deras symtom berodde på psykologiska besvär. Patienterna själva upplevde att deras 
symtom berodde på somatiska besvär och inte psykologiska besvär. Alla patienter upplevde en 
infektion innan tröttheten. Överansträngning upplevdes förvärra symtomen. Informanterna 
upplevde att på grund av förvärring av symtom påverkades en rad faktorer negativt bland annat 
skola, social tid med vänner och familj samt den kognitiva förmågan. Alla informanter upplevde 
att hopp, mening och kunskap var viktiga strategier för att hantera vardagen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 91,6 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Jason, L., Benton, M., Torres-Harding, S., & Muldowney, K. (2009). The impact of energy 
modulation on physical functioning and fatigue severity among patients with ME/CFS. Patient 
Education and Counseling, 77, (2). 237-241.  

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Att undersöka hur patienters energiförbrukning påverkar deras energinivå. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
 

Urval Urvalet bestod av 114 individer med ME/CFS. 

Datainsamling Data samlades in via enkäter med självskattningsskalor.  

Dataanalys Analytisk statistik.  

Bortfall 25 %  

Slutsats De patienter som kunde hålla sig inom sina energibegränsningar var mindre trötta över tid och 
upplevde förbättrade fysiska funktioner, denna grupp hade ofta en lägre energinivå redan vid 
baslinjen. De patienter som översteg sin energinivå upplevde en försämring av fysiska funktioner 
och trötthet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 85 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Lian, O., & Hansen, A. (2015). Factors facilitating patient satisfaction among women with 
medically unexplained long-term fatigue: A relational perspective. Health, 20 (3), 308-326. 

Land  
Databas 

Norge 
PsycINFO 

Syfte Att undersöka vilka faktorer som underlättar i det kliniska mötet för kvinnliga patienter med 
medicinisk oförklarlig fatigue. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval Urvalet bestod av 431 kvinnliga patienter med ME/CFS. 

Datainsamling Data samlades in via enkäter. 

Dataanalys Beskrivande statistik. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Deltagare som tidigt fick remiss från sin allmänläkare till specialistmottagning var mer nöjda med 
sin vård än de som fick vänta längre. Kontinuerlig kontakt med samma vårdpersonal. De kände sig 
även delaktiga i sin vård. De upplevde att de blev tagna på allvar. De som fick vänta längre kände 
sig misstrodda och besvikna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 91 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens McDermott, C., Lynch, J., & Leydon, G M. (2011). Patients’s hopes and expectations of a 
specialist chronic fatigue syndrome/ME service: a qualitative study. Family Practise, 28. 572-578. 

Land  
Databas 

Storbritannien  
PsycINFO 

Syfte Att undersöka förhoppningar och förväntningar av att träffa en ME-specialist. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Grounded theory 

Urval Strategiskt urval: 20 patienter med ME/CFS. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes via telefon. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades genom en konstant jämförande analys där teman 
identifierades.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Patienter upplevde att det var nödvändigt att få en korrekt diagnos på sina problem för att kunna 
gå vidare med livet samt förklara för andra vad som var fel. Utan korrekt diagnos fruktade 
patienter att de hade drabbats av en mer allvarlig sjukdom. Stress, oro och ångest redovisades hos 
patienter med ME/CFS då de inte visste hur de skulle förhålla sig till sjukdomen på grund utav 
okunskap. En mindre oro inför framtiden kunde identifieras hos patienter som ansåg sig ha en bra 
kunskapsnivå om sin sjukdom. Patienter uttryckte att de trodde att sjukdomen var somatisk och 
faktorer såsom upplevd virusinfektion påverkade sjukdomen. Patienter upplevde stöd från 
specialister samt att få ta del av andras förbättringar som hoppingivande. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 83 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Pemberton, S., & Cox, D. (2013). Experiences of daily activity in 
chronic fatigue syndrome/myalgicencephalomyelitis (CFS/ME) and their implications for 
rehabilitation programmes. Disability and Rehabilitation, 36 (21), 1790-1797. 

Land  
Databas 

Storbritannien 
CINAHL 

Syfte Att undersöka erfarenheter och betydelsen av aktivitet hos personer med CFS/ME. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Grounded theory  

Urval Urvalet bestod av 14 patienter som var inskrivna hos en specialist klinik för CFS/ME. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes. En uppföljning gjordes efter ett år. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av en konstant jämförande analys. En 
fokus grupp diskuterade kategorierna som framkommit och resultatet jämfördes sedan med de data 
som framkommit i analysen.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Majoriteten av deltagarna beskrev dem själva som att ha varit väldigt aktiva innan sjukdomen, att 
de hade haft svårt att sätta gränser och behövde vara i konstant rörelse. Sjukdomen innebar att de 
upplevde att deras aktivitet var begränsad, vilket resulterade i låg självkänsla. De upplevde att de 
fick dåligt samvete då sjukdomen tvingade dem att ”göra inget alls”. Symtom beskrevs som en 
berg-och dalbana. När energi fanns fortsatte patienterna att pressa sig själv vilket resulterade i att 
de kraschade Två teman framkom i vilka strategier patienterna hade för att hantera deras situation, 
pottering och pacing. Pottering, att göra något litet även om det inte ansågs vara produktivt, kunde 
hjälpa patienter att hålla borta det dåliga samvetet. Pacing innebar att hålla tillbaka på sin aktivitet, 
att fördela sin energi över dagen. För vissa innebar detta att göra en sak i taget och för andra att 
göra saker långsammare.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 85 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

Referens Pemberton,S., & Cox, D. (2014). Perspectives of Time and Occupation: Experiences of People 
with Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis. Journal of Occupational Science, 21, 
(4). 488-503. 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PsycINFO 

Syfte Att undersöka hur personer med ME/CFS uppfattar relationen tid och sysselsättning under 
sjukdomens olika faser. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Grounded theory  

Urval Urvalet bestod av 14 patienter. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes. En uppföljning gjordes efter ett år.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av en konstant jämförande analys. En 
fokus grupp diskuterade kategorier som framkommit och resultatet jämfördes sedan med de data 
som framkommit i analysen. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Flera deltagare hade levt ett aktivt liv innan sjukdomen, de hade levt ett liv i högt tempo och tid 
upplevdes som en bristvara. Högt tempo var en del av deras personlighet.. Efter insjuknandet var 
de tvungna lära sig ta det lugnt och låta saker ta tid. De upplevde att kognitiv bearbetning tog 
längre tid än tidigare. Deltagarna upplevde att vila flera gånger på dagen påverkade nattsömnen 
och dygnsrytmen, att den minskade aktivitet nivån påverkade den fysiologiska dygnsrytmen. 
Kontinuitet upplevs leda till bättre nattsömn.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 92 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

Referens Reynolds, F., & Vivat, B. (2010). Art-making and identity work: A qualitative study of women 
living with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ ME). Arts & Health, 2, 
(1), 67-80. 

Land  
Databas 

Storbritannien  
PsycINFO 

Syfte Att undersöka hur patienter upplevde att deras deltagande i olika konstaktiviteter påverkade 
identitet, personlig utveckling, välbefinnande och socialt liv. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
 

Urval Urvalet bestod av tretton patienter med ME/CFS som frivilligt anmälde intresse för studien. 

Datainsamling Djupgående intervjuer genomfördes. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Konst- och hantverksaktiviteter upplevdes både som något positivt och negativt hos patienterna. 
Samtliga patienter beskrev en känsla av förlorad identitet i samband med sjukdomen. De beskrev 
sig själva som aktiva personer innan sjukdomsdebut. De beskrev hur de i samband med 
sjukdomen hade förlorat sin identitet. Sjukdomens symtom påverkade deras förmåga att kunna 
lära sig och utföra aktiviteter. Genom att delta i konst- och hantverksaktiviteter upplevde vissa 
deltagare ett psykiskt välbefinnande. Konst- och hantverksaktiviteter utfördes på egen hand vilket 
bidrog till känslor av ensamhet för vissa patienter. Dock beskrevs aktiviteterna av andra patienter 
stimulera det sociala livet genom att lära av andra. Konsten sågs som ett sätt att uttrycka sina 
känslor.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 81 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 
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