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Sammanfattning 

Bakgrund: Myalgisk encefalomyelit/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) är en komplex 

kronisk sjukdom med okänd etiologi och utan medicinsk botande behandling. Kunskapen om 

sjukdomen är låg bland hälso-och sjukvårdspersonal vilket kan leda till att patienter får gå lång 

tid utan stöd. Sjuksköterskan är ansvarig att uppdatera sina kunskaper och stödja personerna 

genom personcentrerad vård för att uppnå hälsa och minska lidande. Genom att studera personers 

egna upplevelser av sjukdomen, utifrån deras livsvärld, kan ny kunskap och förståelse skapas. 

Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelse av att leva med Myalgisk encefalomyelit/ 

Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)

Metod: Till metod valdes en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats baserad på två 

patografier och sju kapitel ur en antologi. Innehållsanalysen gjordes efter inspiration från 

Lundman och Hällgren Graneheims beskrivning, analysen skedde huvudsakligen manifest med 

latenta inslag.

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier och sex underkategorier. I kategorin Sjukdomens 

konsekvenser begränsar livet framkom att personerna upplevde att livet begränsades på grund av 

de förändrade fysiska och mentala förmågorna.

I kategorin Förändrat jag framkom att personerna upplevde att den de var förändrades. I 

kategorin, Svårigheter att hantera sjukdomen, framkom att personerna upplevde svårigheter att 

lära sig leva med och acceptera sjukdomen, men att de lärde sig hantera den med hjälp av olika 



strategier och ett nytt sätt att tänka. De beskrev även upplevelser av bristande kunskap, 

svårigheter att få en diagnos och en känsla av att inte bli tagen på allvar i kontakt med vården.  

Slutsats: Myalgisk encefalomyelit/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) har en djup påverkan 

på hela personen, fysiskt, mentalt och psykiskt liksom att den påverkar relationer, 

familjedynamik, funktionsförmåga, välbefinnande och vardagsliv. Sjukdomen är svår att lära sig 

leva med och det finns ett behov av stöd, strategier och information från sjukvården för att  

underlätta personens anpassning till vardagen och välbefinnande.  

Nyckelord: kroniskt trötthetssyndrom, lidande, livsvärld, me/cfs, myalgisk encefalomyelit,  

myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome, omvårdnad, patografier, sjuksköterska,  

upplevelser, välbefinnande.
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Inledning

Myalgisk encefalomyelit/ Chronic Fatigue Syndrome [ME/CFS] är en komplex, kronisk sjukdom 

utan känd orsak och utan kurativt botemedel. 0,76-3,28 % av den globala befolkningen beräknas 

lida av ME/CFS (Jonsjö, 2019). Vilken har en djup negativ inverkan på personens dagliga liv och 

funktionsförmåga (Institute of medicine [IOM], 2015). Forskarna är överens om att kunskapen 

kring sjukdomen är låg bland hälso-och sjukvårdspersonal och att den behöver öka (Bested & 

Marshall, 2015; Horton et al., 2010; IOM, 2015; Haglund, 2016). Patienter upplever att de 

misstros, känner sig avvisade och upplever bristande förståelse i kontakten med sjukvården. 

Konsekvenserna blir att patienter kan gå flera år med svåra symtom utan att få behandling och 

stöd (Horton, et al., 2010; IOM, 2015). Ny forskning visar även på att den här patientgruppen 

skattar sin livskvalité lägre än andra grupper med cancer, stroke och MS (Falk Hvidberg., Brinth, 

Olesen., Petersen & Ehlers, 2015).  

Sjuksköterskans breda arbetsfält gör det sannolikt att hen kommer i kontakt med denna 

patientgrupp, det krävs fortfarande mer forskning för att tillgodose evidensbaserad behandling 

och omvårdnad (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2018; Blomberg, 

2016; Castro-Marrerol, Sáez-Francàs, Santillo & Algegre, 2016).  Osäkerhet kring sjukdomen 

och vård kan bidra till svårigheter att bemöta, ge behandling och omvårdnad (SBU, 2018; Horton 

et al.,2010). Forskarna är dock överens om att behandlingen bör vara individanpassad och 

symtomlindrande med syfte att förbättra livskvalitén hos patienterna (Castro et al., 2016; Bested 

& Marshall, 2015; National Institute for health and care exellence [NICE], 2007). För att utveckla 

en personcentrerad vård till människor med kronisk sjukdom behövs flera nyanser och aspekter 

belysas för att skapa kunskap. En ökad insikt av patientens livsvärld kan bidra till ökad förståelse 

för patienten och dennes upplevelser och kan bidra till bättre omvårdnad och vård (Friberg & 

Öhlén, 2013).

Genom att beskriva människors upplevelse av att leva med ME/CFS kan kunskapen och 

förståelsen för hur sjukdomen påverkar patienterna öka och bidra till bättre omvårdnad och 

personcentrerad vård vilket kan stärka patienternas välbefinnande och minska lidande. 
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Bakgrund

Personcentrerad vård

Personcentrerad vård innebär vård som synliggör hela personen och ser till dennes existentiella, 

sociala, psykiska och fysiska behov. Vid möte av en patient innebär personcentrerad vård att 

sjuksköterskan respekterar och bekräftar personens upplevelse av sjukdom och hälsa och att 

sjuksköterskan sedan utgår från dennes bild av hälsa och, i samarbete med patienten, vidtar 

åtgärder för att främja hälsa för personen (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). I 

artiklarna förespråkas en individanpassad vård (Castro et al., 2016; Bested & Marshall, 2015; 

NICE, 2007). Det som skiljer en individanpassad vård från en personcentrerad är att personen ses 

i sitt sociala sammanhang och att vården inkluderar även de närstående då dessa har en stor roll i 

skapandet av vem personen är (SSF, 2010). 

Personcentrerad vård innefattar synsättet att människors identitet påverkas av mötet med andra 

(SSF, 2010). Ett vänligt respektfullt bemötande som synliggör personen bakom sjukdomen blir 

därför extra betydelsefullt. För att ge personcentrerad vård krävs goda kunskaper om en person, 

dennes behov, prioriteringar, roller och vanor. Det kräver även att sjuksköterskan ger personen 

förutsättningar, verktyg och stöd för att kunna hantera sjukdom eller bibehålla välbefinnande 

(SSF, 2010). Personcentrerad vård ses som betydelsefullt vid sjukdomen Myalgisk 

encefalomyelit/ Kroniskt trötthetssyndrom ME/CFS. 

Myalgisk encefalomyelit/ Kroniskt trötthetssyndrom ME/CFS

Myalgisk encefalomyelit/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) är en komplex kronisk och starkt 

försvagande sjukdom utan känd orsak (Castro-Marrerol et al., 2016). Sjukdomen klassas som en 

neurologisk sjukdom av World health organisation (WHO, 2019). 0,76-3,28 % av den globala 

befolkningen beräknas lida av sjukdomen (Jonsjö, 2019). Personer som drabbas är oftast i åldern 

20 - 40 år men sjukdomen drabbar även barn och ungdomar (Julin, 2016). Det finns en tydlig 

skillnad i prevalensen av sjukdomen mellan könen, där kvinnor har en två gånger så hög risk att 

drabbas som män (Bested & Marshall, 2015). Etiologin kring sjukdomen är fortfarande okänd 

och forskning kring sjukdomen har varit begränsad och sparsamt finansierad (IOM, 2015).

Potentiella förklaringsmodeller rör autoimmunitet, kronisk infektion, obalans i autonoma 
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nervsystemet/hormonsystemet, psykosomatisk dysfunktion och ämnesomsättningssjukdom 

(Blomberg, Gottfries, Elfaitouri, Rizwan & Rosén, 2018). Vanligen upptäcks sjukdomen efter en 

infektion orsakad av virus, bakterier eller parasiter (Bested & Marshall, 2015).

Huvudsymtomet består av oförklarlig fatigue, en enorm trötthet, vilket inte går att vila bort och 

Post-exertional malaise (PEM); en ansträngningsrelaterad sjukdomskänsla som utlöses av psykisk 

eller fysisk ansträngning och kvarstår minst 24 h efter ansträngning. Andra symtom är 

influensakänsla, feber/feberkänsla, muskelsmärta, sömnstörningar, kognitiva svårigheter, symtom 

från autonoma nervsystemet som ortostatism och hjärtklappning och återkommande infektioner 

(Julin, 2016). Sjukdomen kan ge upphov till långvariga och stora funktionsnedsättningar med 

kraftig påverkan på personens vardagliga liv och livskvalité (Castro-Marrerol et al., 2016). En 

fjärdedel av de drabbade beräknas blivit hemma alternativt sängbundna till följd av sjukdomen, 

vilket beräknas kosta 17-24 miljarder dollar årligen i USA (IOM, 2015).  

Det saknas idag biomarkörer för att kliniskt påvisa sjukdomen (Castro-Marrerol et al., 2016) och 

diagnosen ställs genom att specifik anamnes och symtom kriterier uppfylls samt att andra 

sjukdomar med liknande symtom utesluts (Julin, 2016). Det finns minst 20 olika diagnoskriterier 

eller falldefinitioner för ME/CFS (Castro-Marrerol et al., 2016). Detta har bidragit till svårigheter 

för forskning, diagnossättning och utvärdering (IOM, 2015). Eftersom ME/CFS saknar tydliga 

biomarkörer är diagnosen omstridd och 80% av patienterna får kämpa för att få en diagnos, vilket 

leder till lidande och utebliven behandling. I 50-80% av fallen startar symtomen av ME/CFS som 

en influensa från vilken personerna sedan aldrig återhämtar sig från (Bested & Marshall, 2015). 

Vårdpersonal har dock dålig kunskap om ME/CFS, de är skeptiska till allvarlighetsgraden av 

symtomen, tolkar dem som psykiska eller misstror patienten vilket leder till att patienter kan gå 

flera år med svåra symtom utan behandling och stöd (IOM, 2015). Samtidigt visar forskning att 

personer känner sig misstrodda, avvisade och upplever brist på förståelse i kontakt med 

sjukvården (Bested & Marshall, 2015; Horton, et al., 2010; IOM, 2015; SBU; 2018). Detta kan 

leda till att de drar sig från sjukvården, samtidigt som en sen behandlingsstart kan leda till att 

patienten svarar sämre på behandling (Castro-Marrerol et al., 2016). Att få hjälp tidigt är även 

viktigt då studier visar att risken för att utveckla en allvarligare form av sjukdomen ökar om 

patienten överanstränger sig i sjukdomens första faser (Bested & Marshall, 2015). En tidig 

diagnostisering och behandlingsstart har dessutom stor betydelse för individens känsla av kontroll 

och hanterbarhet (SBU, 2018).
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Det finns i dagsläget ingen botande behandling mot sjukdomen. Behandlingsresultaten är 

varierande och relativt osäkra då behandlingsalternativen ofta saknar tillräcklig evidens (Castro-

Marrerol et al., 2016). Ett nära samarbete med specialistkliniker kan däremot öka kompetensen 

kring personer med ME/CFS (SBU, 2018; Horton et al.,2010). 

Dagens behandlingsalternativ syftar främst till hantering och lindring av symtomen. En viktig del 

av behandlingen är att patienterna får lära sig strategier för energihushållning, några sådana är 

PACE och Graded exercise therapy. Patienter kan även vara i behov av kognitiv beteendeterapi

(KBT) för att hjälpa dem bryta dåliga tankemönster och hantera sjukdomsrelaterad stress och 

ångest (Castro-Marrerol et al., 2016). Forskarna är överens om att behandlingen behöver vara 

patientcentrerad och multidisciplinär där vården fokuserar på de, för patienten, svåraste 

symtomen först (Castro-Marrerol et al., 2016; Julin, 2016; NICE, 2007; Bested & Marshall, 

2015). 

Omvårdnad vid ME/CFS

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och ska erbjuda patienter möjligheter att förbättra, 

bibehålla eller återfå sin hälsa samt att hantera sjukdom och funktionsnedsättning för att uppnå 

välbefinnande och livskvalité (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017). ME/CFS är en 

komplex sjukdom vilket kan bidra till svårigheter för hälso-och sjukvårdspersonal att förstå 

sjukdomen och leda till en osäkerhet när det handlar om att ge omvårdnad till denna patientgrupp 

(Chew-Graham, 2009; Horton et al., 2010). Sjuksköterskan kan därför behöva vidga sina 

kunskaper för att kunna ge god omvårdnad. 

Patientgruppen upplever bristande bemötande i kontakt med sjukvården. De känner sig avvisade, 

missförstådda och frustrerade och brist på empati och förståelse (IOM, 2015; Horton et al., 2010) 

vilket innebär ett vårdlidande (Eriksson, 2015, kapitel 11). Ett avvisande bemötande kan även 

leda till att personerna drar sig för att besöka sjukvården (Castro-Marrerol et al., 2016). 

Sjuksköterskans breda arbetsfält gör det sannolikt att hen kommer möta dessa patienter. I 

utvecklandet av en förtroendefull vårdrelation bör sjuksköterskan visa att personen är 

välkommen, visa empati och engagemang (Berg, 2014).

En betydelsefull del av omvårdnad och behandling kring ME/CFS är att öka patientens och 

närståendes förståelse för sjukdomen och dess symtom samt att förse dem med verktyg som kan 

skapa en känsla av kontroll över tillvaron (Peters et al, 2011). Sjuksköterskan behöver känna till 

att personer med ME/CFS lider stor risk att drabbas av uttröttbarhet och försämring vid fysisk 
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eller mental ansträngning och insatser behöver vara individanpassade och ske med låg intensitet 

och försiktighet (Julin, 2015). Personer med ME/CFS kan komma att uppleva perioder av 

försämring eller att sjukdomen förvärras över tid. En viktig del av omvårdnaden handlar om att 

tillsammans med personen utreda och kartlägga vilka utlösande faktorer som bidrar till 

försämringen och hantera dem. Det kan till exempel  röra sig om oplanerade/oväntade händelser, 

dålig sömn, stress eller infektion (NICE, 2007).  

Personer med ME/CFS kan även vara känsliga för ljud, ljus och starka dofter, vilka kan orsaka 

försämringsperioder. Sjuksköterskan behöver även tänka på att personer med sjukdomen kan lida 

av kognitiva nedsättningar och sammanfatta och förse personen med skriftlig information efter ett 

möte (Bested & Marshall, 2015).

Vila/återhämtning, sömn och kost är viktiga delar vid omvårdnad vid sjukdomen. Sömnmönstret 

är ofta rubbat och det kan kännas naturligt för personer att sova under dagen för att bli piggare 

och förbättra den fysiska och mentala funktionerna. Sjuksköterskan behöver känna till att detta 

har liten effekt och stör det naturliga sömnmönstret som eftersträvas. Det är vanligt med olika 

sömnstörningar vilka kan förvärra fatigue symtomen, det är därför betydelsefullt för teamet att 

kartlägga, utreda och långsamt introducera förändringar för att förbättra sömnmönstret (NICE, 

2007). 

Personer med sjukdomen behöver strategier för energihushållning för finna balans mellan vila 

och aktivitet. Det här kan hjälpa personerna hantera sin vardag och kunna utföra sysslor utan att

symtomen förvärras. Strategierna kan även användas för hantera sömn, stress och muskelsmärta 

(Bested & Marshall, 2015). Sjuksköterskan bör introducera viloperioder som en dag av den 

dagliga rutinen, vilan kan, beroende av allvarlighetsgrad, innehålla lågintensiva fysiska och 

kognitiva aktiviteter som avslappningsövningar och andningstekniker (NICE, 2007). 

I patientgruppen är det vanligt med gastointestinala problem och allergier vilka kan leda till 

inflammation och malnutrition (Castero- Marrero et al, 2016). Sjukdomen kan även göra det svårt 

att ta sig till affären och tillaga mat. Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskan vägleder till 

goda matvanor och att äta regelbundet. Vid försämring av sjukdomen kan sjuksköterskan vara 

den som ser patientens behov att komma till en arbetsterapeut, vilken kan förse dem med 

hjälpmedel för att underlätta vardagen och förbli självständiga (Peters et al., 2011).
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Forskning kring upplevelser vid ME/CFS 

Dahlberg et al., (2003) menar att det finns gemensamma strukturer i de erfarenheter och 

upplevelser människor gör och att dessa kan variera och beskrivas men betonar även att var 

persons upplevelse är unik. Personer med ME/CFS kan uppleva att de förlorar kontrollen över 

sina liv och sin fysiska kropp när de drabbas av sjukdomen. De kan uppleva en känsla av förlust 

av sin gamla kropp och sitt gamla jag när de förändras, liksom en känsla av förvirring och 

hjälplöshet (Aroll & Howard, 2013). Personer kan även uppleva att de har förlorat sin frihet när 

de förlorar förmåga att arbeta, upprätthålla vänskaper och relationer. I samband med sjukdomens 

funktionsnedsättningar beskriver personer upplevelser av att inte längre kunna vara den de vill 

vara eller svårigheter att leva upp till andras eller samhällets förväntningar (Aroll & Howard, 

2013; Whitehead, 2005). Personer med sjukdomen kan även uppleva sorg, depression och 

nedstämdhet i samband med livsförändringen (Anderson, Jason & Hlavaty, 2014). Personer 

upplever att de kan må bra men att det kräver att de gör stora anpassningar efter hur mycket 

energi de tror de har kvar och tror sig kan spendera. Personer upplever även att sjukdomen är svår 

att få grepp om och de upplever svårigheter att försöka lära sig vad och varför de plötsligt blir 

sämre. Det kan medföra en stress att försöka hantera symtom och förstå varifrån de kommer.  

Personer kan uppleva att de känner sig otrygga i sin egen kropp, vilsna och osäkra på hur de ska 

gå vidare (Aroll & Senior, 2008). Personer upplever oro kring framtiden och att sjukdomen 

påverkar synen på den. Det kan vara stressande och personer upplevde sorg, ilska och frustration 

över planer som nu inte längre var möjliga (Aroll & Howard, 2013; Whitehead, 2005). 

Sjukdomen förde även med sig ekonomiska förändringar vilket kan skapa oro och stress hos 

personer (Anderson et al,. 2014; Whitehead, 2005). Sjuksköterskan har ett ansvar att informera 

hur livet kan förändras vid sjukdom, genom att ta till sig kunskap om personers upplevelser av 

sjukdomen kan förutsättningar skapas för att sjuksköterskan ska hjälpa personerna utifrån deras 

egna livsvärld. 

Livsvärldsteorin

Dahlberg & Segesten (2013) beskriver att livsvärlden betecknar det sätt vi skapar förståelse om 

vår verklighet, oss själva och andra. Livsvärlden är världen såsom den erfars och den verklighet

vi lever i. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003, kapitel 2) beskriver 

livsvärlden som den levda världen, direkt förutbestämd i handling och erfarenhet. De beskriver 

att livsvärldsteorin kan relateras till en vetenskaplig modell och tar upp den existentiella och 

subjektiva världen som individen vistas i. Den vetenskapliga modellen leder fram till ökad 
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förståelse över den enskilda individen och resulterar till en insikt i varje individs erfarenheter och 

upplevelser av en långvarig kronisk sjukdom. Livsvärldsteorin ger en ökad kunskap om 

upplevelserna vilket leder till lärdom som underlättar inför framtida sammanhang. Den 

professionella sjuksköterskan ska visa nyfikenhet och sträva efter förståelse för var individs unika 

livsvärld. Uppnås inte detta kan följderna bli att patienten endast förstås ytligt och att väsentlig 

information inte framgår (Dahlberg et al., 2003, kapitel 2). Med hjälp av livsvärldsperspektivet 

kan den professionella sjuksköterskan med patientens beskrivning få en utförlig kunskap och 

förståelse av erfarenheten och upplevelsen av sjukdomen. Detta kan bidra till att lidandet 

minimeras eller undviks helt. (Dahlberg, 2014, Kapitel 4).  

Välbefinnande  

Välbefinnande och lidande är naturligt förekommande i människans liv och livsvärld. Ett av 

sjuksköterskans huvuduppgifter i omvårdnaden är att lindra lidande, för att det ska ske krävs att 

förutsättningar skapas för att skapa ett välbefinnande (Dahlberg et al., 2003, kapitel 2). Sjuka 

personer kan fortfarande erfara välbefinnande vid sidan av lidandet. Det är för sjuksköterskan 

lika betydelsefullt att arbeta för välbefinnande som det är att motverka lidande i dess olika 

former. En förutsättning för att uppnå välbefinnande är att personen erkänner lidandet och vågar 

möta det. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienter uppnå välbefinnande behöver hen dels 

visa personen omtanke och mod att våga delta i personens lidande. Genom detta kan värdighet 

och välbefinnande hos den lidande personen möjliggöras (Dahlberg et al., 2003, kapitel 2).

Lidande

Eriksson (2015, kapitel 10) menar på att lidandet är en subjektiv upplevelse hos individen, vilket 

kan beskrivas både fysiskt, emotionellt och existentiellt. Det kan ses genom att patienten drabbas 

av smärta, ångest och oro. Eriksson (2015, kapitel 10) menar att sjuksköterskan behöver ha 

förståelse och kunskap om lidandet. Lidandet inom hälsa och vårdande kan enligt Eriksson (2015, 

kapitel 10) problematiseras och har skapat tre centrala begrepp, sjukdomslidande, vårdlidande 

och livslidande.

Livslidandet

Ett av de centrala begreppen livslidande, förekommer i olika former under människans    

levnadslopp och skapas när individens livsförhållanden ändras på ett eller annat sätt. Individen 

står då inför ett lidande som omfattar hela livssituationen. Livslidande kan innebära det som hotar 
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människans existens eller att människan förlorar möjligheten att vara social (Eriksson, 2015, 

kapitel 11).

Vårdlidande

Vårdlidande kan uppstå under olika situationer i kontakt med vården, och innefattar det lidande 

som orsakas av vård eller utebliven vård. Det innefattar en kränkning av patientens värdighet 

genom att nonchalera, inte se människan eller ta hänsyn till personens vilja vid vårdåtgärder. 

Vårdlidande uppstår även när hälso-och sjukvårdspersonal dömer, straffar eller utnyttjar sin 

maktposition (Eriksson, 2015, kapitel 11). Det kan innebära det lidande som patienten känner i 

samband med själva vårdsituationen, när sjukvårdspersonal har bristande kunskap eller när de 

utför ofullkomliga handlingar. Ett vårdlidande kan orsaka försämrad självkänsla och kan bidra till 

en känsla av maktlöshet inför vårdtillfället (Dahlberg et al.,2003, kapitel 2).

Sjukdomslidande

Sjukdomslidande kan beskrivas som själsligt, andligt lidande och kroppslig smärta.

Kroppslig smärta orsakas av sjukdom och behandling och riskerar att fånga hela personens 

uppmärksamhet. Det andliga och själsliga lidandet kan uppkomma av de känslor av skam, skuld 

eller misslyckande som en person kan erfara i samband med sjukdom och behandling. När en 

sjukdom drabbar en individ, kan den utsatta personen uppleva känslor av att ha misslyckats och 

bristande kontroll. Det kan sedan orsaka ett lidande som skapar hopplöshet, skuld, och 

upplevelser av skamkänsla. Sjukdomslidande kan även skapas på grund av oklarheter under 

sjukdomsförloppet (Eriksson, 2015, kapitel 11).

Problemformulering
Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome ME/CFS är en komplex och kronisk 

sjukdom som kännetecknas av långvarig fysisk och mental fatigue och en ansträngningsutlöst 

sjukdomskänsla i kombination med andra symtom. Sjukdomen har en allvarlig inverkan på 

personens dagliga liv och funktionsförmåga vilket leder till lidande och stark påverkan på 

personens tillvaro och livskvalité. Kunskapen om sjukdomen är liten bland hälso-

sjukvårdspersonal och patienter upplever misstroddhet, avvisande och empatilöshet i kontakt med 

vården. Detta leder till att personer blir utan hjälp, stöd och behandling och kan göra det svårare 

att uppsöka vård samtidigt som de riskerar att förvärras i sin sjukdom. Det finns idag inget 
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botemedel mot sjukdomen och patienter kan behöva långvariga kontakter med sjukvården för att 

få rådgivning, stöttning och hjälp att hantera symtom och försämringsperioder. Sjuksköterskan 

kan möta dessa patienter på flera vårdplatser och det är betydelsefullt för sjuksköterskan att förstå 

och vidga sina kunskaper om hur dessa patienter upplever sin sjukdom för att kunna ge god 

omvårdnad. Genom en ökad insikt i personernas livsvärld kan en större förståelse och kunskap 

skapas vilket kan bidra till en mer personcentrerad vård och hjälpa personerna nå välbefinnande 

och minskat lidande. 

Syfte 
Att beskriva vuxna personers upplevelse av att leva med Myalgisk encefalomyelit/ Chronic 
Fatigue Syndrome (ME/CFS)

Metod

Design

En kvalitativ design används för att skapa kunskap om hur ett fenomen upplevs, tolkas och 

förstås av personer (Henricson & Billhult, 2013). En kvalitativ litteraturstudie med induktiv 

ansats ansågs därför lämplig att besvara syftet i studien. En induktiv ansats innebär att texten 

analyseras utan förutsagda teorier eller modeller, vilket möjliggör forskaren att komma närmare 

människors berättelser och upplevelser (Lundman & Hällgren-Granheim, 2017). Patografier 

beskriver människan upplevda erfarenhet av sin sjukdom, och bidrar med kunskap om hur 

individen upplever sin livsvärld, vård, hälsa, ohälsa och lidande. Patografier innehåller ofta 

detaljrika beskrivningar av en patients vardag och är därför intressanta ur ett vetenskapligt 

perspektiv. En analys av dem kan bidra till att skapa en djupare förståelse och kunskap hos 

sjuksköterskan för patienten och dennes livsvärld (Dahlborg-Lyckhage, 2017). En kvalitativ 

litteraturstudie baserad på patografier anses därför som den bäst lämpade metoden för att besvara 

syftet. 

Urval

Urvalet består av två patografier samt sju kapitel från en antologi med personliga berättelser som 

besvarar syftet; att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med Myalgisk 

Encefalomyelit/ Chronic Fatique Syndrome (ME/CFS). Inklusionskriterier är personliga 

berättelser skrivna av vuxna personer diagnostiserade med sjukdomen. 
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Exklusionskriterier i studien är böcker skrivna före år 2000 för att få ett mer aktuellt resultat och 

böcker skrivna på andra språk för att minska risk för fel i analysprocessen.  Även berättelser ur 

ett barn och ungdomsperspektiv exkluderades då detta ansågs vara en studie i sig, där ytterligare 

dimensioner hade behövts utvecklats i problematisering och bakgrund. Berättelser där författarna 

uttryckligen skriver att de har fler diagnoser än ME/CFS exkluderades även de för att få ett så 

tydligt resultat som möjligt.

Datainsamling
En litteratursökning genomfördes med hjälp av databasen Libris. Det gjordes tidigt några 

pilotsökningar för att få en uppfattning om att tillräckligt material skulle finnas att tillgå. Ordet 

Me visade sig i pilotstudien vara för stort att söka på och Myalgi för snävt. En bibliotekarie 

visade senare hur en systematisk litteratursökning skulle genomföras. Libris är en nationell 

söktjänst över titlar i svenska registrerade bibliotek och innehåller för närvarande sju miljoner 

titlar i databasen (Libris, 2019). Den ansågs som en relevant sökmotor för ändamålet. Sökord som 

användes var: ME/CFS, Kroniskt trötthetssyndrom och trött. 

I den första sökningen på Libris användes sökordet ME/CFS vilken gav 16 träffar, fem av dessa 

var böcker. Tre var faktaböcker och de två andra var samma titel med olika upplagor. Titeln var 

Trött är fel ord, om att leva med den osynliga sjukdomen ME/CFS. Referat lästes och boken 

ansågs relevant för syftet. Nästa steg av sökningen söktes på orden

“kronisk trötthetssyndrom “. Resultatet gav 67 träffar, 49 av dessa var böcker och 31 på svenska. 

Av dessa 31 ansågs 15 böcker vara faktaböcker och 11 böcker handla om andra sjukdomar, en 

titel hade redan inkluderas och tre titlar återstod:  Mitt liv som trött, Om att dö mitt i livet och vad 

som händer sen och Osynligt sjuk: medans livet passerar. Referat lästes på böckerna och samtliga 

verkade hel eller delvis svara på syftet, boken Osynligt sjuk: medans livet passerar hade två 

författare och inkluderades tills det det gick att granska boken. 

Vidare användes sökordet ME/CFS  AND trött och gav tre träffar med en titel, vilken redan 

inkluderats i studien.  Se tabell 1, för litteratursökning. 
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Sök 
nummer

sökord i Libris Sortering Antal 
träffar

Datum för 
sökning

Antal
lästa 
refera
t

Inkuderade böcker 

Nr 1 ME/CFS 16 2019.11.07

1B +bok 5 2019.11.07 1 Trött är fel ord, om 
att leva med den 
osynliga sjukdomen 
ME/CFS

Nr 2 Kroniskt 
trötthetssyndrom 

67 2019.11.07

Nr 2b, 2c +bok +språk 49, 31 2019.11.07 3 Osynligt sjuk; 
medans livet 
passerar. Mitt liv 
som trött. Om att dö 
mitt i livet-och vad 
som händer sen. 

Nr 3 ME/CFS AND trött 3 2019.11.07

Tabell 1. Illustration över litteratursökning

Boken Osynligt sjuk- medans livet passerar. exkluderades senare då den delvis var skriven i 
tredje person samt i intervjuform och därför inte riktigt ansågs leva upp till inklusionskriterierna. 

Beskrivning av patografier som inkluderades i studien 

Titel: Trött är fel ord: om att leva med den osynliga sjukdomen ME/CFS

Redaktör: Britt-Marie Thurén

Förlag: Recito Förlag, 2011

I denna bok har 19 personer med sjukdomen ME/ CFS delgivit sig av sina berättelser om 

sjukdomen. Det är 19 personliga berättelser, skrivna utifrån ett eget perspektiv. Avsikten med 

boken är att ge en inblick hur sjukdomen drabbar och erfars av människor men även att väcka 

debatt. I boken finns även två kapitel skrivna av två specialistläkare inom ME/CFS som tar upp 

det medicinska perspektivet. I Urvalet av de 19 berättelserna, exkluderades fem på grund av 
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exklusionskriterierna. Sju personliga berättelser, de som bäst ansågs svara på syftet, valdes ut 

under diskussion. 

Titel: Om att dö mitt i livet och vad som händer sen

Författare: Maria Vikgren

Förlag: Ågrenshuset Produktion, 2019

I boken berättar Maria om livet med ME, hur hon insjuknar och hur livet och planerna plötsligt 

ändras. Boken är uppbyggd på texter från hennes gamla blogg och tar sin början i februari 2017 

och sträcker sig till september 2018. Boken blandar blogginlägg, texter från dagböcker och utdrag 

från journalanteckningar med längre tematexter. Hon beskriver svårigheter med att få rätt hjälp 

från vården och försäkringskassa, men även hur hon hittar egna strategier med hjälp av internet 

och sociala medier för att hantera sjukdomen. Hon når över tiden nya insikter om sig själv, sin 

kropp och omfamnar en ny livsfilosofi på sin resa. 

Titel: Mitt liv som trött

Författare: Agneta Löfquist

Förlag: Sivart, 2006

I boken får vi följa Agneta som lever ett hektiskt men stimulerande liv med familj, eget företag 

och ett rikt socialt liv. I början av 1993 drabbas Agneta av halsfluss under en skidsemester och 

efter det följer fler infektioner. Läkarna pratar om stress och livet går ner på halvfart. Agneta 

beskriver detaljerat den förändrade vardagen, hur symtomen och tröttheten blir värre, hur det 

påverkar livet och att inget verkar hjälpa. Hon kämpar med sina egna krav på sig själv och 

begränsningarna sjukdomen för med sig. Det är en berättelse som utspelar sig under tio år och

läsaren får följa Agneta på en resa mellan hopp, förtvivlan, trötthet och glädje. 

Dataanalys

Till analysen av patografierna valdes en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 

Granheim (2017). Genom kvalitativ innehållsanalys identifierar forskaren likheter och skillnader 

i en text som uttrycks i tolkande och beskrivande nivåer. Metoden används mycket i 

omvårdnadsforskning och vårdvetenskap för att belysa fenomen där stora mängder data behöver 

analyseras (Lundman & Hällgren-Granheim, 2017). Den ansågs därför vara mest lämplig att 

besvara syftet. 
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Patografierna lästes först noga igenom enskilt, detta gjordes för att få en helhetsbild samt se om 

patografierna svarade på studiens syfte. En bok, exkluderades då den hade två författare var 

skriven i tredje person och dels i intervjuform. Det uppstod tveksamheter om den verkligen levde 

upp till inklusionskriteriet, personliga berättelser och exkluderades till sist. Under läsningen av 

patografierna markerades sidor och stycken som ansågs svara på studiens syfte. Var patografi 

diskuterades sedan för att se om innehållet och essentiella delar uppfattats likadant, detta enligt 

Lundman & Hällgren-Granheim (2017) beskrivning. Ur antologin valdes de berättelser som bäst 

ansågs svara på syftet ut efter diskussion. Det fanns även en tanke att få en variation på 

allvarlighetsgraden av sjukdomen bland de som valdes ut. Fem berättelser exkluderades på grund 

av exklusionskriterierna. Sammanlagt valdes sju berättelser av 14 ut ur antologin. Därefter 

började arbetet med att ta ut meningsbärande enheter ut ur texten som svarade på studiens syfte; 

att beskriva personers upplevelse av att leva med ME/CFS. Lundman och Hällgren Granheim 

(2017) beskriver att meningsbärande enheter är ord, meningar eller stycken vars innehåll utgör 

grunden för analysen. Vid urvalet av meningsenheter upplevdes svårigheter med att skilja mellan 

upplevelser och erfarenheter. Det var särskilt tydligt när en text var skriven i imperfekt och 

meningsenheterna, när de var utplockade, lät som erfarenheter. Tillslut togs ett beslut att inte göra 

en större uppdelning mellan begreppen, och de meningsenheter som svarade på syftet togs ut för 

att undvika tolkning. Uttagandet av meningsenheter skedde enskilt och dessa fördes löpande in i 

ett delat dokument där de kunde jämföras och diskuteras. Efter sammanställningen fördes 

ytterligare diskussioner och reflektioner över vilka enheter som bäst svarade på syftet. 

I nästa steg kondenserades meningsenheterna, detta innebär enligt Lundman och Hällgren 

Granheim (2017) en process där texten kortas ned för att bli mer lätthanterlig utan att det centrala 

innehållet förändras eller något betydelsefullt förloras. Därefter abstraherades de kondenserade 

meningsenheterna genom att förses med koder. Koden är en etikett, som tar hänsyn till 

meningsenheterna kontext och som kort beskriver dess innehåll och hjälper forskaren se på sina 

data på nya sätt. Genom abstrahering lyfts innehållet mot en högre nivå Lundman och Hällgren 

Granheim (2017). 

Koderna gicks sedan noga igenom och koder med liknande innehåll fördes samman i huvud och 

underkategorier. Lundman och Hällgren Granheim (2017) menar att kodernas innehåll i en 

kategori är närbesläktade medan var kategori skiljer sig från andra kategorier. Det är även 

betydelsefullt att en kod inte passar under två kategorier och att ingen kod faller bort. För att 

skapa bättre överblick skrevs koderna ner på lappar och sorterades därefter in efter likheter och 
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olikheter. De olika högarna delades därefter in i underkategorier och huvudkategorier, någon 

ytterligare tematisering ansågs inte nödvändig. Det ska egentligen ske enligt Lundman och 

Hällgren Granheim (2017) och därför anses denna studien ha inspirerats av analysmetoden. 

Koderna och kategorierna diskuterades under hela processen för säkerställa att var kod skulle 

hamna i rätt kategori.  Se bilaga 1. för exempel på analysprocess. 

Etiskt övervägande 

Alla forskningsstudier där människor är delaktiga i måste ha ett ställningstagande till 

forskningsetiken. Ett etiskt ställningstagande ska genomföras för att se om kraven uppfyller att 

studien är etiskt försvarbar. När en studie skall genomföras behöver forskaren förhålla sig till fyra 

etiska principer (Kristensson, 2014, Kapitel 8). Autonomiprincipen innebär enligt Kjellström 

(2017) att människor ska ses som självbestämmande och kompetenta samtidigt som de med 

begränsad autonomi ska skyddas. Denna princip ses som övervägd då författarna till 

patografierna av eget samtycke valt att publicera böckerna offentligt. Det innebär att allmänheten 

har möjlighet att ta del av patografierna och av den anledningen kontaktades inte författarna för 

ett samtycke till studien. I studien togs det dock hänsyn till författarna då de inte valt att delta i 

studien och därför inte heller kan avbryta sin medverkan. Den insamlade datan behandlades 

därför med respekt och hänsyn och genomförandet av kodningen var huvudsakligen manifest.

Göra-gott-principen innehåller även icke-skada principen och innebär en etisk skyldighet att inte 

skada deltagare och maximera fördelar och minimera skada (Kjellström, 2017). I denna studie har 

ett av målen varit att bidra med ökad kunskap om ME/CFS och personers upplevelser av den. 

Samtliga författare till patografierna har skrivit att de vill sprida kunskap kring sjukdomen 

och/eller hoppas kunna hjälpa någon med sin historia. Det finns således liknande mål. 

Förhoppningen med studien är att kunskapen kan bidra till att utveckla och förbättra

personcentrerad vård och omvårdnad och därigenom bli till nytta för patientgruppen. 

Icke-skada-principen, togs hänsyn till då de insamlade datan om personernas upplevelser inte har 

förfalskats eller övertolkats. Sörensen och Olsson (2011, Kapitel 4) redogör att rättviseprincipen 

innebär att individer ska behandlas likvärdigt och att det vetenskapliga urvalet bör följa 

vetenskapliga föreskrifter. Patografierna har behandlats likvärdigt och urvalet av patografier 

styrdes av hur väl de ansågs besvara syftet.
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Resultat 

Resultatet i denna studie har baserats på två patografier och sju författares egna berättelser från en 

antologi. Resultatet beskriver personers upplevelse av att leva med sjukdomen ME/CFS. 

Innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier med sex underkategorier, se figur 1. 

Huvudkategori ett, Sjukdomens konsekvenser begränsar livet med underkategorierna, Att 

genomgå fysisk förändring, Att uppleva förändrade mentala förmågor och Ökad sensorisk 

känslighet. Huvudkategori två, Förändrat jag. Huvudkategori tre, Svårigheter att hantera 

sjukdomen med underkategorierna Svårigheter att lära sig leva med sjukdomen, Att möta vården 

och Att finna strategier och insikter. Till var kategori presenteras citat för att styrka studiens 

giltighet.

Figur 1. Illustration över resultatets över och underkategorier. 

Sjukdomens konsekvenser begränsar livet 

Analysen visade hur sjukdomens konsekvenser begränsade livet för personer drabbade av 

ME/CFS. De förändrades fysiskt, mentalt och den ökade sensoriska känsligheten ledde till att 

deras liv drastiskt begränsades.
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Att genomgå fysisk förändring

Personerna i patografierna upplevde olika fysiska förändringar under sjukdomen. Den enorma 

tröttheten, orkeslösheten och kraftlösheten var de mest påtagliga förändringen som beskrevs. 

Personer beskriver att kroppen känns som betong eller att en stor tyngd låg över den och att de 

ibland behöver samla kraft i flera timmar för att gå på toaletten. Personer beskriver att enklare 

sysslor som att lyfta ett vattenglas blev för tunga då de orsakade mjölksyra och efterföljande 

trötthet. Personer beskrev även hur sjukdomen förvärrades efter ansträngning och de kunde 

beskriva upplevelsen av att dräneras på kraft när de löser korsord, vilket kunde orsaka yrsel och 

tvinga dem tillbaka till sängen. Personer beskriver även hur ansträngningar kunde leda till att de 

blev sängliggande långa perioder på grund av efterföljande orkeslöshet och/eller influensakänsla. 

Personer beskrev olika sömnproblem, trots att de upplevde enorm trötthet var det en trötthet de 

inte kunde sova bort. De beskriver hur de inte kan sova, vaknar på nätterna och känslan av att det 

värker i hela kroppen. De fanns även de som levde med ständig värk. Flera personer beskrev 

upplevelsen att leva med sjukdomen som att leva med en ständig influensakänsla eller permanent 

förkylning. Att ständigt leva med en känsla av att ha influensa beskrevs som en plåga.

“ De få och korta stunder jag är på benen, darrar de av ansträngning när knäna böjs till steg. Armarna är 

kraftlösa och det är jobbigt att greppa penna, gaffel eller tandborste “ (Näfstadius, 2011, s 46)

Att uppleva förändrade mentala förmågor 

Personerna upplevde svårigheter med mental trötthet, mental uttröttbarhet och koncentration 

vilket starkt påverkade deras tillvaro. Personer beskriver den mentala tröttheten som att befinna 

sig i en dimma eller ha huvudet fullt av bomull. Hjärndimman ledde till att personerna hade 

svårigheter att lyssna till, skapa sammanhang och delta i samtal. Det här och den mentala 

utmattningen påverkade deras vardag och relationer och bidrog till en känsla av utanförskap. 

Personerna beskriver även problem med minne och förvirring. Problem att minnas kunde plötsligt 

uppstå och göra det svårt att komma ihåg hur de skulle göra för att backa ut bilen eller komma 

ihåg vart de var på väg när de körde. Personerna beskriver svårigheter att göra två saker samtidigt 

och en oförmåga att tänka ut alternativ till problem som uppstod. Personer beskriver hur de inte 
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kan handla vindruvor i affären för det står inte på inköpslistan, inte kan komponera en middag av 

varorna i skafferiet eller följa ett recept. De beskriver även svårigheter att minnas olika möten 

och hålla koll på dagar och månader. Känslor som frustration och rädsla uppstod, allt eftersom 

minnes och koncentrationsförmåga varit oproblematisk tidigare

“När jag kommer till tandläkaren och deras parkering är fullbelagd blir jag så stressad att jag 

skakar, mår illa och allt snurrar. Jag åker gråtande hem igen för jag kan inte tänka ut en 

alternativ parkeringsplats.“ (Löfqvist, 2006, s. 90)

Ökad sensorisk känslighet 

Personerna upplevde en ökad ljudkänslighet, vilket påverkade deras välbefinnande och tillvaro i 

olika sammanhang på ett ibland överraskande sätt. Ljud som tidigare varit oproblematiska 

orsakade stress och irritation vilket gjorde att familjer fick anpassa sig då ljud från tv, slammer 

från disk eller familjemedlemmar kunde upplevas som väldigt påfrestande och leda till 

illamåendekänsla och utmattning. Personerna beskrev svårigheter att ta emot hjälp på grund av 

medförande prat och slammer och trots att hjälpen behövdes så kunde de inte ta emot den. 

Personerna beskrev hur de var tvungna att skärma av ljud och ljus för att kunna ta sig till platser 

eller ens vistas i samma miljö som familjen. Ljudkänsligheten och konsekvenserna var ibland 

svåra att förutsäga och kunde leda till att situationer som skulle vara avkopplande blev stressande.

“Jag är känslig för ljud och ljus, och kan inte längre läsa, se på teve eller använda dator, eller 

ens lyssna till eller föra ett samtal” (Näfstadius, 2011, s.47)

Förändrat jag 

Analysen visar att personer med ME/CFS upplever att de tappar sig själva, förändras eller blir 

någon annan i sjukdomen. De uttrycker sig ofta som “Var är jag?” “Var tog jag vägen?” eller 

“Det här är inte jag” (Löfquist, 2011; Viklund, 2019; Wiman, 2011; Näfstadius, 2011). 

Känslan beskrivs som grundad i saknaden av sitt gamla jag, sitt gamla liv och förlorade förmågor. 

Sjukdomen leder till stora funktionsnedsättningen och sjukdomen tvingar dem försaka fler och 

fler saker som tidigare varit en del av dem själva till exempel arbete, resor, att klara sig själv och 

socialt umgänge. Gemensamt för personerna var att de såg tillbaka på sitt tidigare jag och liv med 
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saknad och sorg. Känslan att inte kunna prestera eller delta bidrog till en känsla av att deras jag 

förändrats. Flera personer hade tidigare sett sig som självförsörjande eller på andra sätt aktiva 

personer medans sjukdomen total förändrade det. Personer beskrev även känslor av att ligga 

samhället till last då de inte längre kunde arbeta. Sjukdomen ledde även till en förändrad 

familjedynamik då personen inte längre kunde delta i hushållssysslor, vara en partner eller vara 

en normal förälder för sina barn på samma vis som tidigare. Personer beskriver att de saknar att 

vara en vanlig förälder och beskriver en saknad över att inte kunna gå på bio, shoppa eller göra 

något roligt med sina barn. Att inte kunna vara en normal förälder för sina barn bidrog till känslor 

av ofullständighet och sorg.

Sjukdomen och dess inverkan på tillvaron påverkade även hur de kände för sig själva. Personer

uttryckte känslor av avsky och ifrågasatte sitt livsberättigande. De egna kraven och oförmågan att 

leva upp till dem ledde till att individer försökte dölja hur de egentligen mådde för att inte verka 

konstig eller verka normal. Personer beskrev känslor som att inte orka med sig själva och 

ifrågasatte hur någon annan då skulle göra det. Individer hade svårt att förstå hur någon kunde 

tycka om dem. Att inte kunna bidra, samt att behöva be om hjälp, skapade hos personerna en 

upplevelse av att vara en belastning och börda för de anhöriga. Personer upplevde att de hindrade 

någon annans liv och någon tyckte att det skulle vara bättre om hen bodde själv i en stuga i 

skogen för att underlätta för familjen. De närstående var dock väldigt viktiga för personerna och 

medförde en positiv inverkan på tillvaron. Personerna var tacksamma och flera säger att de inte 

klarat sig utan deras stöd. De kunde även ha en positiv inverkan på dem då de fick bekräftelse på 

att de var älskade.

“Jag avskyr mig själv. Jag avskyr min trötta kropp. Jag avskyr att inte fungera.”  (Löfqvist, 

2006, s.62)

Svårigheter att hantera sjukdomen

Gemensamt för personerna var att de upplevde svårigheter att acceptera och lära sig leva med de 

förändringar sjukdomen förde med sig. Sjukdomen tvingade personerna till ett helt annat sätt att 

leva och det innebar svårigheter. Personerna beskrev även mötet med vården och strategier och 

insikter de skaffat sig för att hantera sjukdomen. 

Svårigheter att lära sig leva med sjukdomen. 
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I analysen framkom det att personerna upplevde sjukdomen svår att lära sig leva med och svår att 

acceptera. Flera personer beskriver att de vid insjuknandet inte kunnat föreställa sig att det var en 

obotlig, kronisk sjukdom de drabbats av. Beskedet att de kan tvingas leva i åratal utan förbättring 

upplevdes väldigt nedslående. Personerna beskrev det som svårt att acceptera att små enkla 

aktiviteter kunde ha så stora konsekvenser på kroppen och dessutom en så lång period efteråt. 

Personer beskrev hur ett läkarbesök kunde göra dem sängliggande med feber en vecka eller att 

armarna kunde värka och kännas ömma för att hen dagen före plockat ur diskmaskinen.

“Det är verkligen svårt att vänja sig vid det här och att acceptera det faktum att såna enkla 

aktiviteter kan få mig att må så här” (Viklund, 2019, s.82). 

Personerna kunde beskriva upplevelsen att leva med ME/CFS som att leva i en fängelsetillvaro, i 

en egen värld eller att de lever avskurna och bortkopplade från allt och alla. Personer beskriver 

tillvaron som mörk, flera beskriver känslor av förtvivlan och några personer hade även tänkt 

tankar att avsluta sina liv eller hade funderingar på om det inte hade varit bättre om de istället 

avlidit när de insjuknat. Någon person undrade hur de skulle orka leva när alla andras liv går 

vidare. 

Personer beskrev även svårigheter att planera för framtiden och flera undrade hur det skulle bli 

med deras planer, om de exempelvis skulle kunna bli föräldrar, återgå till arbetet eller om det 

skulle kunna behålla sina husdjur. Det var även vanligt med oro för försäkringskassan, ekonomi 

och försörjning. Gemensamt för personerna var att de beskrev upplevelser att inte vara med i 

gemenskapen längre och inte känna sig delaktiga på samma vis som tidigare. Personer beskriver 

hur deras nära och kära blir allt mer avlägsna eftersom de inte längre klarar av att ses eller ens 

prata i telefon. Personer beskriver även hur de tvingas säga nej till vänner och familj för att de 

inte har någon ork och att även enklare aktiviteter som en myskväll med barnen eller att se en 

långfilm tillsammans är för ansträngande. Däremot beskriver personerna en stark vilja av att 

kunna delta. Personer uttryckte sig som de var trötta på att vara trötta och ansträngde sig för att 

klara sina timmar på arbetet trots mental påfrestning, för att de ville vara där. 

Sjukdomen erbjöd tidvis bra perioder där personerna beskrev att de åter kände sig som sig själva 

och att kraften kom tillbaka. Dessa stunder beskrevs som en stor glädje men personerna upplevde 

svårigheter att avgöra hur länge de skulle vara och vad de skulle tillåtas göra utan att försämras. 

Personerna beskrev det som “underbart är kort” (Wiman, 2011) men att de sedan oväntat kunde 

rasa. Dessa stunder beskrevs även som tillfällen som skulle utnyttjas och tas tillvara, vilket kunde 

skapa en känsla av stress eftersom personerna ville så mycket men bara kunde så lite.
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En annan svårighet personerna ställdes inför var osäkerheten över hur sjukdomen skulle utveckla 

sig. Personer undrade över om de någonsin skulle bli bra och hur lång tid det isåfall skulle ta. 

Flera personer beskriver även en rädsla att leva med sjukdomen och inte veta hur den kommer 

utveckla sig. 

“Eftersom jag blir kontinuerligt sämre undrar jag hur det ska sluta. Hur mycket sämre kan man 

bli? Slutar man till slut att andas, slutar hjärtat att slå? Jag är inte rädd för det, jag är bara rädd 

för att detta lidande kommer att pågå i åratal.” (Näfstadius,2011, s 47)

Att möta vården

Flera personer beskriver upplevelsen av att det varit en lång väg eller problematiskt att få en 

diagnos och att symtomen tolkades som stress eller psykiska besvär. Andra beskrev att de själva 

fått kännedom om sjukdomen och känt igen sig i symtombilden och förmedlat detta till 

sjukvården. En diagnos kunde trots det ta lång tid. Personer med diagnosen ME/CFS upplevde att 

kunskapen om sjukdomen var låg inom hälso-och sjukvården. Personer beskriver att de fått 

felaktiga råd och att de blivit rådda att motionera och pusha kroppen vilket lett till försämringar. 

Personerna beskrev känslor av frustration över att återigen behöva informera om sin sjukdom till 

de yrkesgrupper som har betalt för att vara informerade, men även glädje och tacksamhet mot den 

personal som lyssnar och intresserar sig. Personerna beskrev att de i kontakt med hälso-

sjukvården mötte tveksamhet kring deras tillstånd till exempel när de mottog B12-injektioner på 

vårdcentralen. Personer beskrev även känslor av att känna sig liten och maktlös efter möte med 

en oförstående läkare. Personer beskrev även en hjälplöshet över att det inte fanns någon inom 

sjukvården som de kunde ställa sina frågor till för att diskutera sin sjukdom.

“Det jag tycker är jobbigast med att ingen medicinskt utbildad personal jag mött har någon 

kunskap om ME/CFS, är att jag inte kan prata med någon om hur jag mår, vad som skulle vara 

bra för mig, vad som är sämre, hur prognosen ser ut och så vidare. “ (Wiman, 2011, s. 23)

Att finna strategier och insikter 

En person beskrev svårigheterna med att hantera situationen var att deras vanliga strategier eller 

stresshanteringsverktyg inte längre var tillgängliga på grund av sjukdomen och att detta var som 

någon kapat deras händer och fötter. Personer beskriver att patientföreningen, sociala medier, 

forum och kontakter med andra sjuka har varit mycket betydelsefulla för att lära sig strategier och 

energihushållning samt att få råd och stöd för hur de ska hantera tillvaron.
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Personerna beskriver att de var tvungna att lära sig att planera och fördela sin energi så att den 

inte riskerade ta slut. Personerna beskrev att det krävdes en oerhörd vilja och disciplin för att inte 

överanstränga sig när de vill så mycket. Detta upplevdes som en svår omställning att göra, en 

person beskriver det som att lära sig leva med livet på halvfart. Personerna upplevde dock en stor 

tacksamhet mot det de kunde göra och vara med på. 

Personerna beskrev hur de själva försökte hitta behandlingar och alternativa lösningar för att 

försöka bli frisk eller bättre. Flera personer beskriver att de hittat egna strategier som de upplever 

förbättrar symtomen. Det kunde handla om kostomläggning, kosttillskott, meditation, 

avslappningsband eller mjuk yoga. Andra beskriver att de provat allt och ingenting hjälper. 

Någon beskriver besvikelsen, över det uteblivna resultatet, som ett personligt misslyckande, då 

hen tagit beslutet om att inte längre fortsätta med en alternativmedicinsk behandling.

De flesta av personerna har levt med sjukdomen i flera år och beskriver värdet av att försonas 

med sig själva och se sitt eget värde i det de kan göra. Personerna upplevde det som ett 

genombrott att tillåta sig vara som de känner sig, de beskriver även erfarenheten av att de kan må 

bättre eller sämre men att sjukdomen alltid är närvarande. Tiden gjorde även att personerna 

upplevde att de kunde skapa sig en bättre relation och ökad förståelse gentemot sjukdomen. De 

beskriver även betydelsen i att sluta kämpa mot förändringen/sjukdomen och att sluta jämföra 

livet med hur det var tidigare, eller med någon som är frisk och att detta kan bidra till att skapa 

välmående. De beskrev en tacksamhet för de stunder de mådde så pass bra och kunde göra saker. 

Personerna beskrev även att de lärde sig se livet på ett nytt sätt där de uppskattade de små sakerna 

som att umgås med familjen, sitta ute i trädgården eller att kunna bidra till hushållet/skapa ett 

vackert hem genom att kunna dammtorka.

“När jag kämpade mot sjukdomen, mot förändringen, mådde jag inte bra. När jag jämförde livet 

med sjukdomen, med livet före sjukdomen eller med någon som är frisk, mådde jag inte bra. Men 

när jag inte jämför, när jag inte kämpar emot, då mår jag bra.”  (Viklund, 2019, s.146)

Metoddiskussion

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av att leva med sjukdomen Myalgisk 

encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). En kvalitativ metod och en litteraturstudie 
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baserad på patografier, ansågs lämplig för att svara på syftet då en kvalitativ metod gör det 

möjligt att utforska hur fenomen upplevs (Henricson & Billhult, 2013). Det finns, i databasen 

Diva, ingen tidigare studie som studerat ämnet utifrån patografier vilket gör resultatet intressant 

för jämförelse med studier med annat material. En annan fördel med patografier är att personerna 

beskriver egna upplevelser utan påverkan från en intervjuare eller forskare. En nackdel som 

brukar hävdas vid användandet av patografier är att det är få personers upplevelser som 

analyseras och det då blir svårt att applicera slutsatserna på större grupper. I denna studie har nio 

personers upplevelser analyserats. 

Studiens syfte hade kunnat besvaras med analys av vetenskapliga artiklar, då hade än fler 

personers upplevelser inkluderats i studien vilket kunnat leda till ett bredare resultat. Nackdelen 

med vetenskapliga artiklar är att materialet redan är tolkat och analyserat en gång (Kristensson, 

2014) medans patografier är en primärkälla skriven av personer med sjukdomen om sina 

upplevelser. Syftet hade kunnat besvaras med intervjustudier, vilket tillåter forskaren att ställa 

fördjupande frågor. Det är dock inte tillåtet vid examensarbete på kandidatnivå av högskolan. 

Ett exklusionskriterium var att patografierna inte skulle vara äldre än 2000 för att få en mer 

aktuell upplevelse. Det kan dock diskuteras då upplevelser kan tänkas vara de samma oavsett tid. 

Datainsamlingen visade dock att det inte fanns äldre böcker och resultatet påverkades således inte 

av detta kriterium. Ett annat exklusionskriterium var att personerna inte skulle ha några andra 

diagnoser för att få ett resultat som tydligt svarade på syftet. Fem berättelser exkluderades på 

grund av detta, samtidigt menar Bested & Marshall (2015) att det inte är ovanligt med IBS och 

fibromyalgi vid Myalgisk encefalomyelit/ Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Deras 

upplevelser exkluderades således trots att samsjuklighet är vanlig vid tillståndet vilket kan 

påverka resultatets överförbarhet. Samtidigt kan resultatet ha stärkts i sin tillförlitlighet då det 

svarar klart på syftet. Det hade även med vald design varit svårt att vid uttagning av de 

meningsbärande enheterna avgöra om upplevelsen härrörde från ME/CFS eller den andra 

sjukdomen. Ett inklusionskriterium var personliga berättelser skrivna av personer med 

sjukdomen, det exkluderar berättelser skrivna av anhöriga och bidrog till att personens egna 

tankar och upplevelser beskrevs. Det var även detta som ämnades studeras. En bok, vilken var 

tänkt att ingå i studien, exkluderades då den var skriven i intervjuform vilket ledde till 

tveksamheter om den kunde inkluderas. Det etiska i att utesluta den diskuterades, då sjukdomens 

karaktär gör det svårt att skriva böcker och detta var den drabbades sätt, att trots sjukdomens 

begränsningar, föra fram sin röst i bokform. På grund av osäkerhet och tidspress exkluderades 
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den senare trots allt. Hade denna inkluderats hade antologi berättelserna uteslutits och lett till ett 

annat analysmaterial. 

I urvalet av vilka kapitel i antologin som skulle inkluderas uppstod funderingar. Det diskuterades 

om kapitlen skulle lottas fram för att förhindra eventuell subjektiv påverkan på studien men i 

diskussion med handledare ansågs det att de kapitel, vilka bäst ansågs svara på syftet kunde 

väljas ut. Detta skedde under diskussioner och det fanns även en tanke på att fånga bredden av 

berättelserna i antologin utan att skapa ytterligheter. Det fanns en önskan att fånga personers 

upplevelser både hos de som led av allvarliga former och de som hade mindre allvarliga. Att 

använda kapitel i antologi kan därför ses som en styrka genom att studien utgår från ett mer 

varierat material, vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) har betydelse för 

resultatets giltighet. Det innebar här fler variationer på personernas ålder, kön och 

allvarlighetsgrad av sjukdom än om tre böcker använts. 

Argument mot användandet av kapitel i en antologi kan vara att det är kortare berättelser men 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) behöver inte fler textsidor automatiskt innebära 

en ökad datakvalité. 

Databasen libris användes i sökandet av patografier. Libris är en stor nationell biblioteksdatabas 

och bedömdes som en relevant sökmotor. Sökorden som användes ansågs relevanta för studiens 

syfte. Ordet Me visade sig i pilotstudien vara för stort att söka på och Myalgi för snävt. Ordet 

trött lades till för att öka bredden på sökningen och minska risken att relevant litteratur föll bort. I 

studien valdes det att söka på kroniskt trötthetssyndrom istället för chronic fatigue syndrome 

eftersom böcker på svenska eftersöktes. Det kan dock ha inneburit att viktigt datamaterial gått 

förlorat. Sökorden och sökningarna ansågs vara tillräckligt många då sökningarna snart återkom 

till samma böcker. Libris gjorde det möjligt att avgränsa resultatet till exempel språk och form på 

litteraturen, vilket underlättade sökningarna och gjorde det möjligt att arbeta utifrån inklusions 

och exklusionskriterier. Flera referat fick läsas på bokus eller adlibris hemsidor för att avgöra om 

böckerna handlade om ME/CFS eller någon annan sjukdom då flera boktitlar var otydliga i den 

aspekten. Sökningarna resulterade till sist i två böcker med en författare, en antologi och en bok 

med två författare. Samtliga böcker ansågs relevanta för syftet och beställdes hem via biblioteket 

för närmare granskning. Tanken var att använda de tre tjockare böckerna och inte antologin. 

Till innehållsanalys valdes Lundman och Hällgren Graneheims (2017) metod då den är etablerad 

inom omvårdnadsforskning och innehåller beskrivningar för var steg. 
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Patografierna lästes först noggrant igenom enskilt för att få en helhetsbild och inblick i 

personernas upplevelse. Det kan ses som en styrka att två personer enskilt valde ut 

meningsbärande enheter eftersom giltigheten kunde styrkas då två personer tog ut samma enhet. 

De samlade meningsbärande enheterna gicks sedan igenom tillsammans och diskuterades för att 

ta ut de som svarade på syftet. 

Kondensering och kodning skedde först gemensamt och sedan enskilt dock i ett nära samarbete 

och på samma plats. Det var positivt då det flera gånger uppstod svårigheter att hitta rätt kod och 

det behövdes hjälp av varandra. Detta bidrog till diskussion och reflektioner över textens 

innehåll. Flera meningsenheter behövde i processen delas för att underlätta kodning, då de 

innehöll två eller flera upplevelser och därför behövde var sin kod. Kondensering och kodning 

skedde huvudsakligen manifest och bidrog till att hålla innehållet textnära. Koderna delades 

sedan in i likheter och olikheter. 

Denna process upplevdes som den svåraste delen i analysen, för att få en bättre överblick på 

koderna skrevs de ner på lappar vilka sedan sorterades i olika högar beroende på likheter och 

olikheter. Processen var tidskrävande och fick göras om flera gånger då ingen kod ska platsa i fler 

än en kategori och ingen kod får utelämnas (Lundman och Hällgren Graneheim, 2017). Det fanns 

även svårigheter med att finna rätt namn på underkategori och överkategori. En ytterligare 

tematisering ansågs inte nödvändig, vilket egentligen ska ske enligt metodbeskrivningen. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) behövs en viss del av tolkning och abstraktion för att  

fånga helheten i texten. Detta ansågs behövas vid skapandet av underkategorier och 

överkategorier och dessa gjordes mer latenta för att bättre fånga innebörden i personernas 

berättelser.  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) kan en noggrann beskrivning av urval, 

datainsamling och analys bidra till bedömning av en studies överförbarhet. I denna studie har nio 

patografier skrivna av personer med sjukdomen ME/CFS analyserats. De är alla bosatta och 

vårdade i Sverige och studiens resultat bör därför kunna överföras till den svenska sjukvården 

samt större grupper med sjukdomen. 

Under studiens gång fördes etiska diskussioner, dels hur det skulle genomföras och om det var 

etiskt försvarbart. Det överlades att patografierna var frivilligt publicerade och menade för 

allmänheten. Samtliga författare hade även givit ut böckerna med vilja att sprida kunskap om 

sjukdomen och/eller hjälpa personer. Syftet att göra gott är detsamma men de har dock inte gett 

samtycke till att patografierna ska analyseras i en studie. Det fördes även etiska resonemang kring 
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urval, och om det var etiskt att välja bort en berättelse med två författare samt hur berättelserna ur 

antologin skulle väljas, dessa diskussionerna har även delgivits i metod och metoddiskussion.  I 

den genomförda studien har ingen fabricering av data, plagiering eller undanhållning av 

information skett. 

Resultatdiskussion

Resultatet visar att personer med ME/CFS upplever fysiska förändringar, förändrade mentala 

förmågor och ökad sensorisk känslighet. Symtombilden bekräftas i flera artiklar  (Castro-

Marrerol et al., 2016; IOM., 2015; Bested & Marshall., 2015). 

Eriksson (2015, kapitel 11) menar att sjukdom orsakar ett sjukdomslidande för patienten och att 

den kroppsliga smärtan, vilken inte enbart är kroppslig, fångar människans hela uppmärksamhet 

och hindrar henne att bemästra lidandet. Det kroppsliga lidandet kan även driva människan till en 

själslig och andlig död (Eriksson, 2015, kapitel 11). Det är därför av stor betydelse att 

sjuksköterskan känner till symtombilden för att lindra kroppsligt lidande och inte förvärra det. 

Sjuksköterskan kan erbjuda patienter ett eget rum och avskärma från ljud, ljus och dofter. 

Sjuksköterskan behöver även vara medveten om patientens kognitiva nedsättningar vid 

informationsöverföring och risken för ansträngningsutlöst utmattning vid olika undersökningar 

och planera in tid för återhämtning. 

Studiens resultat visar att personerna i samband med sjukdomen upplevde ett förändrat jag och 

personerna beskrev att de inte kände igen sig själva, de undrade var de tog vägen och att de 

saknade sitt gamla jag. Sjukdomens stora funktionsnedsättningar ledde till att personerna fick 

försaka fler uppgifter som varit en stor del av dem själva som arbete, att vara en partner som 

bidrog till hushållet eller att vara en normal förälder. Dickson., Knussen & Flowers (2008) menar 

att skiftande rolldynamik orsakad av sjukdom påverkar självbilden. De menar att självbilden är 

förknippad med sjukdomens stora funktionsnedsättningar och att personen jämför den förändrade 

kroppen och jaget med hur det var förr. Detta kan leda till känslor av förlorad kontroll och att de 

inte ser sig som sig själva längre. De menar även att en förändrad självbild kan leda till en sämre 

självkänsla. Personer i resultatet sade sig inte tycka om sig själva längre, de ifrågasatte sitt 

livsberättigande och kunde inte förstå hur någon kunde tycka om dem. De negativa känslorna 

beskrevs grunda sig i den förändrade bilden av dem själva 
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och en oförmåga att inte leva upp till egna ställda krav. Detta gav upphov till en känsla av skam, 

att vara till belastning och en vilja att dra sig undan. Larun och Melterud (2007) beskriver att en 

dålig självkänsla kan leda till att en person drar sig undan och distanserar sig från sig själv och 

andra. Wiklund Gustin (2015, kapitel 9) menar att en sund självkänsla är betydelsefull för 

upplevelsen av hälsa.

Eriksson (2015, kapitel 11) menar att sjukdom medför ett lidande som förändras då hen inte 

uppnår de egna idealen. En förändring av självet är även en förändring på livsvärlden och 

sjuksköterskan bör uppmärksamma den personliga förändringen genom att ställa frågor hur det är 

och hur det känns (Dahlberg & Segesten, 2013, kapitel 3). Sjuksköterskan kan hjälpa personen 

sänka kraven på sig själv och eventuellt inkludera närstående för att samtala om vilka krav som 

upplevs finnas på varandra. 

Eriksson (2005, kapitel 7) menar att en persons lidande behöver bekräftas och tillåtas ta tid för att 

göra det möjligt för personen att gå vidare och försonas med förändring. 

Sjuksköterskan behöver därför vara närvarande och göra det tillåtet för personen att sörja sitt 

gamla jag och sitt gamla liv för att möjliggöra steget att gå vidare och försonas med sitt nya jag.

En kontinuerlig vårdkontakt kan möjliggöra trygghetskänsla och underlätta för att detta ska ske. 

Wiklund Gustin (2015, kapitel 9) menar att det kan finnas svårigheter att förbättra en persons

känslor för sig själv men att sjuksköterskan då kan arbeta med att hjälpa personen visa sig själv 

mer medkänsla för att öka välbefinnande.  

Resultatet visar att personer har svårigheter att hantera sjukdomen och att personer inte längre 

känner sig delaktiga, att de mister sociala kontakter och blir mer isolerade i samband med 

sjukdomen. Aroll & Senior (2008) beskriver svårigheterna att vänja sig vid sjukdomen och dess 

förändringar, de påtalar likt Castro-Marrerol et al.,(2016) att sjukdomen har en stark påverkan på 

personers privatliv, yrkesliv och sociala liv. Att personer blir mer isolerade beskrivs även av 

Anderson et al,. (2014) som menar att personer mister sociala nätverk, vilket i sin tur kan påverka 

hur patienten uppfattar och reagerar på sjukdomen. Personcentrerad vård innefattar att se 

anhöriga och närstående som är en del av patientens sociala sammanhang och att de har en stor 

påverkan på personens hälsa (SSF, 2010). De anhöriga och det sociala nätverket kan därför ses 

som en resurs som kan hjälpa personer med ME/CFS lära sig leva med sjukdomen och de 

förändringar den medför. Samtidigt som de anhörigas behov av stöd också behöver 

uppmärksammas. Det finns idag inte mycket forskning hur de anhöriga upplever situationen. 
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En lång väg till diagnos, bristande kunskap och bristande bemötande ansågs som en bidragande 

orsak till svårigheter att hantera sjukdomen i resultatet. Det visade sig i att personerna upplevde 

en ovetskap över hur sjukdomen skulle utveckla sig och de saknade någon att diskutera 

sjukdomen med. De beskrev även att de kände sig misstrodda i kontakt med vården. Okunskap 

om sjukdomen kunde visa sig som direkt felaktiga råd vilka ledde till försämringar. 

Forskarna är överens om att kunskapen är låg bland hälso- och sjukvårdspersonal och att den 

behöver förbättras (Bested & Marshall, 2015; Horton et al., 2010; IOM, 2015). Kunskapsbristen 

bidrar till svårigheter att få en diagnos vilket leder till fördröjd vård, behandling och att patienter 

står utan stöd (IOM, 2015). Flera artiklar visar på att patienter upplever dålig förståelse och 

känner sig misstrodda i kontakt med vården, (SBU, 2018; Horton et al., 2010; IOM, 2015) Detta 

kan leda till att patienter tappar förtroendet och drar sig för att söka vård (Castro-Marrerol et al., 

2016). Även Larun och Melterud (2007) menar att en misskreditering av sjukdomen, av 

sjukvårdspersonal, kan påverka självkänslan vilket kan leda till att personen drar sig undan. 

Oförmågan att bedöma vad patienten behöver leder i de här fallen till att patienten inte får den 

behandling, hjälp eller stöd hen behöver vilket kan klassas som ett vårdlidande. Felaktig 

rådgivning vilken lett till försämring och lidande kan enligt Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 

2010:659) klassificeras som vårdskada. Eriksson (2105, kapitel 11) menar även att patientens 

värdighet kränks genom att personal nonchalerar en patients oro. Sjuksköterskan har ett ansvar att 

lindra lidande och arbeta patientsäkert (SSF, 2016; SSF; 2017). Detta kan göras genom att få 

patienten att känna sig välkommen, lyssnad på och respekterad (Eriksson, 2015, kapitel 11). I 

dagens sjukvårdssystem sker ofta den första vårdkontakten med en sjuksköterska och det är av 

betydelse att sjuksköterskan därför har kännedom om sjukdomen och dess mest  karaktäristiska 

symtom; ansträngningsutlöst utmattning (PEM) då detta enligt Bested & Marshall (2015) kan 

användas för att skilja sjukdomen från depression och stressrelaterade sjukdomar. 

Uppmärksammas detta symtom tidigt kan dessutom skadliga rekommendationer undvikas och 

den ofta långa vägen till rätt diagnos underlättas. Sjuksköterskan, kan som en del av teamet 

underlätta samarbetet med specialistkliniker, vilka har större möjligheter att ge rätt diagnos samt 

bidra med kunskapsutveckling i området (SBU, 2018; Horton et al., 2010). 

Resultatet visar att personer finner strategier och vägar att hantera sin nya levnadssituation, ett 

exempel var att planera och fördela energin över dagen, vilket är en metod som visat kunna 

hjälpa personer hantera vardagen (Bested & Marshall, 2015; Castro-Marrerol et al., 2016; NICE, 

2017). Resultatet visar att personer på egen hand sökt upp information om de här teknikerna 
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utanför sjukvården, liksom att de söker vård och lindring från alternativmedicin. Det 

överensstämmer med Jones, Maloney, Boneva, Jones & Reeves (2007) vilka visar på att personer 

med ME/CFS tenderar att använda sig av alternativmedicin mer än de utan sjukdomen. Resultatet 

visade även att det fanns svårigheter att göra omställningen och att det krävdes disciplin och vilja. 

Det finns därmed ett behov av stöd och uppmuntran, vilket sjuksköterskan kan bidra med. 

Dahlberg et al., (2003, kapitel 2) menar att genom en ökad insikt i personens livsvärld kan 

sjuksköterskan utforma insatser utifrån patientens egen berättelse och historia. Sjuksköterskan 

bör vara uppmärksam på den enskilda personens behov både fysiskt och psykiskt (SSF, 2010) 

och personerna kan behöva hjälp av flera strategier för att hantera sjukdomen. Energihushållning 

är betydelsefullt, men sjuksköterskan kan, genom att sätta sig in i personens livsvärld, fånga upp 

behovet av andra insatser exempelvis kognitiv beteendeterapi för att lära personen hantera ångest 

och den nya livsföringen. Dahlberg & Segesten (2013, kapitel 3) menar att vardagslivet måste 

fungera för att en person ska kunna känna välbefinnande. Att förse personen med verktyg kan 

underlätta välbefinnande och vägen till acceptans och försoning. Resultatet visade att personer 

med tiden lärde sig se sig själva och livet på ett nytt sätt, vilket är någonting Eriksson (2015, 

kapitel 7) beskriver som att försonas med lidandet och finna ett nytt liv. Vägen dit kan dock 

underlättas genom att sjuksköterskan vidgar sina kunskaper och intresserar sig för personens 

livsvärld för att öka välbefinnande och minska lidande. 

Slutsats

Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelse av att leva med Myalgisk encefalomyelit/

Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). Studiens resultat visar på att sjukdomen begränsar livet, 

jaget förändras och det finns svårigheter att hantera sjukdomen. Resultatet beskrev att sjukdomen 

påverkade hela personen, fysiskt, mentalt och psykiskt liksom att den påverkade relationer, 

familjedynamik, funktionsförmåga, välbefinnande och vardagsliv. Resultatet visade att 

personerna upplever en okunskap bland vården och att de bemöts med misstro. Samtidigt är 

sjukdomen svår att lära sig leva med och det finns ett behov av stöd och information från 

sjukvården vilket skulle underlätta personens anpassning till vardagen och vägen att försonas 

med förändringarna sjukdomen för med sig. Genom att öka kunskapen och förståelsen för 

personers upplevelse av att leva med sjukdomen, kan sjuksköterskan ge en mer personcentrerad 

vård och hjälpa till att stärka personernas välbefinnande. I den personcentrerade vården ingår att 

se personen i sin sociala kontext vilket är betydelsefullt då personer ofta upplever sig isolerade. 

Sjuksköterskan behöver även utforska behovet av stöd till de anhöriga. 
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Kliniska implikationer

Studiens resultat kan främja sjuksköterskeprofessionen och på så vis bidra till att förbättra 

omvårdnaden för patientgruppen. Detta arbete kan bidra med kunskaper som kan hjälpa 

sjuksköterskan få en insikt i personer med ME/CFS livsvärld vilket kan bidra till ett bättre 

bemötande, omhändertagande och anpassad vård efter deras behov. Kunskaperna kan tillämpas 

inom primärvård, när de söker vård eller i andra vårdkontexter där sjuksköterskan kan möta dessa 

patienter. 

Förslag för fortsatt forskning

Det krävs att sjukvårdspersonal har förståelse och kunskap om ME/CFS för att på rätt sätt kunna 

omhänderta dessa personer. Det finns idag brist på evidensbaserad behandling och 

omvårdnadsåtgärder vilket skapar en osäkerhet bland hälso-och sjukvårdspersonal då vård ska 

ske evidensbaserat. Fortsatt forskning behöver därför på detta område.

Självständighet

Litteraturstudien har genomförts i gott samarbete. Flera delar har skrivits gemensamt men ibland 

delades arbetets olika delar upp, delarna gick dock alltid igenom gemensamt efteråt för 

komplettering och redigering. 

Bakgrunden delades upp så att Jenny författade personcentrerad vård, omvårdnad och fakta kring 

sjukdomen. Diyana skrev delarna om forskning kring personers upplevelser, livsvärldsteorin och 

olika begrepp. Litteratursökning samt författandet av inledning och problemformulering gjordes 

gemensamt. Läsningen av patografierna skedde enskilt, liksom uttagandet av meningsenheter. 

Resterande del av arbetet skrevs gemensamt, delar av resultat och resultatdiskussion fördelades 

inledningsvis upp för att få en start men redigerades senare ihop gemensamt under diskussion och 

reflektion. Båda har arbetat lika mycket med arbetet och det har varit en jämn arbetsfördelning. 

Jenny har haft ett övergripande ansvar för bearbetning och formulering av text och Diyana ett 

ansvar för bild och layout. 
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Meningsbäran
de enheter

Kondenserat 
meningsenhet Kod Underkategori Överkategorier 

“Läsa går bra, 
men lösa 

korsord tömmer 
mig. Det känns 
som mitt inre 
dräneras på 

kraft, jag blir yr 
och lealös och 
måste hem till 

sängen” 
(Wiman, 2011, s 

24)

Läsa går bra, 
lösa korsord 
tömmer mig. 

Känns som mitt 
inre dräneras på 
kraft, jag blir yr 
och lealös och 
måste hem till 

sängen

Dräneras på 
kraft

Att uppleva 
förändrade 

mentala 
förmågor

Sjukdomens 
konsekvenser 
begränsar livet

“Jag lever i en 
övermäktig 

utmattning. Som 
att vada i 

klister, eller 
som om betong 
hälls i armar 

och ben.”
(Näfstadius, 
2011, s 46)

Jag lever i en 
övermäktig 
utmattning. Som 
att vada i klister, 
eller som om 
betong hälls i 
armar och ben. 

Övermäktig 
utmattning

Att genomgå 
fysisk 

förändring

Sjukdomens 
konsekvenser 
begränsar livet

“Jag kan inte 
åka med i bilen 
om det regnar 
för jag orkar 

inte höra 
vindrutetorkarn
a, än mindre se 

dem gå fram 
och tillbaka på 

rutan.”
(Löfquist, 2006, 

s 69) 

kan inte åka 
med i bilen om 

det regnar, orkar 
inte höra 

vindrutetorkarna
, än mindre se 
dem gå fram 
och tillbaka 

orkar inte höra 
eller se 

vindrutetorkare

Ökad sensorisk 
känslighet

Sjukdomens 
konsekvenser 
begränsar livet
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“Vart har den 
duktiga , 
ordentliga, 
punktliga och 
hjälpsamma 
Agneta tagit 
vägen?”
(Löfquist, 2006, 
s 43)

Vart har den 
duktiga, 
ordentliga, 
punktliga och 
hjälpsamma 
Agneta tagit 
vägen?

Var är Agneta Ett förändrat jag 

“Som jag 
önskar att jag 
hade fått möta 
en kunnig 
ME/CFS läkare 
i början av min 
sjukdom, någon 
som hade 
kunnat ge mig 
korrekta råd 
och snabb 
behandling.”
(Örtegren, 2011, 
s 20) 

Önskar att jag 
hade fått möta 
en kunnig läkare 
i början, någon 
som hade 
kunnat ge 
korrekta råd och 
snabb 
behandling

Önskat möta en 
kunnig läkare 

Att möta vården Svårigheter att 
hantera 
sjukdomen 

“Allt, hela min 
vardag, all min 
tid handlar om 
att välja. Jag 
vill naturligtvis 
vara med på allt 
men tills vidare 
behöver jag 
välja ut någon 
sak varje 
vecka.” 
(Löfquist, 2006, 
s 116)

Allt handlar om 
att välja, vill 
vara med på allt 
men behöver 
välja ut någon
sak varje vecka. 

Välja Strategier och 
insikter

Svårigheter att 
hantera 
sjukdomen

“Hur blir det 
med ekonomin? 
Kommer jag 
klara mina 
utgifter med 

Hur blir det med 
ekonomin, 
kommer jag 
klara mina 
utgifter, måste 

Hur blir det med 
ekonomin? 

Svårigheter att 
lära sig leva 
med sjukdomen

Svårigheter att 
hantera 
sjukdomen
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inkomsten jag 
får? Måste jag 
flytta?” 
(Myhrer, 2011, 
s 29)

jag flytta? 


