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Sammanfattning 

Bakgrund: Multipel skleros är en kronisk sjukdom som vanligen debuterar 

i tidig medelålder. Incidensen i Sverige är relativt hög. Symtomen är 

neurologiska och kommer i skov eller kontinuerligt över tid. En individs 

självbild kan påverkas av att leva med en kronisk sjukdom vilket i sin tur 

kan leda till antagande av olika perspektiv på livet. Syfte: Att belysa 

individers erfarenheter av att leva med multipel skleros. Metod: Studien är 

en systematisk litteraturstudie som inkluderar nio kvalitativa studier med 

hermeneutisk ansats. De inkluderade studierna hämtades från de 

elektroniska databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Data 

analyserades med hjälp av en metasyntes. Triangulering användes för att 

höja trovärdigheten på analysen.  

 

Resultat: Två huvudteman formades, förluster och tillgångar som 

konsekvenser av multipel skleros. Resultatet visade mer förluster än 

tillgångar. Förlusterna påverkade individernas självbild och uppfattning av 

egenvärde negativt. Känslor av att vara beroende, att inte vara kapabel att 

uppnå mål i livet samt förlust av kroppskontroll var några av de förluster 

som togs upp. Förlusterna var förenliga med perspektivet illabefinnande i 

förgrunden. Dock tillförde multipel skleros även tillgångar. Tillgångar som 

höjde känslan av egenvärde berörde särskilt den personliga utvecklingen 

samt en ökad tacksamhet i livet. Tillgångarna var förenliga med perspektivet 

välbefinnande i förgrunden. Slutsats: Multipel skleros är en kronisk 

sjukdom som för med sig förluster och tillgångar till individens liv. Genom 

att få kunskap om individer med multipel skleros erfarenheter kan en 

fördjupad förståelse nås, vilket är en förutsättning för att kunna utföra 

evidensbaserad vård.  

 

Nyckelord: multipel skleros, erfarenheter, självbild, förluster, tillgångar, 

perspektiv 
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1. BAKGRUND 

Det är sannolikt att vi som sjuksköterskor kommer att möta individer med multipel skleros 

(MS). Vi tänker att förändringarna som MS kan innebära påverkar individens livsvärld på 

olika sätt, beroende på exempelvis när i livet sjukdomen debuterar samt i vilken form den 

yttrar sig. De erfarenheter vi har idag av möten med individer som har MS har vi tillskansat 

oss i sjuksköterskeprogrammets verksamhetsförlagda utbildning och genom sommarvikariat 

inom hälso- och sjukvård. Erfarenheterna och den patofysiologiska kunskapen ligger till 

grund för de föreställningar som finns hos oss som nyblivna sjuksköterskor. För att kunna ge 

en professionell vård anser vi att sjuksköterskor även bör ta del av vårdvetenskaplig 

forskning, därav denna systematiska litteraturstudie.  

 

1.1 Multipel Skleros  

Idag lever cirka 17 000 individer med MS i Sverige (Vårdguiden, 2012) och varje år insjuknar 

ytterligare 500 individer (Sjukvårdsrådgivningen 1177, 2011). MS debuterar vanligen mellan 

åldrarna 20 till 40 år och drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män. Etiologin till MS är 

fortfarande inte fastställd, men att MS är en sjukdom vars ursprung är beroende av genetiska 

faktorer hos individen är känt. Det innebär att MS till viss del är ärftlig. Den yttre miljön 

verkar också spela en hittills okänd roll. Exempel på yttre påverkan kan vara olika infektioner 

senare i livet. Det finns teorier om att individer har olika hög tröskel för att drabbas av MS. 

Tröskelvärdet avgörs av faktorerna redan nämnda (Fagius, Andersen, Hillert, Olsson & 

Sandberg, 2007). 

 

1.1.1 Patofysiologi  

MS kan översättas som ”många skadeställen” och är en autoimmun sjukdom som skadar 

nervernas isolerande myelinhölje och signalledande axon i centrala nervsystemet. Skadorna 

uppstår då immunförsvaret attackerar myelincellerna och orsakar inflammationer, så kallade 

plack, vilka sänker hastigheten eller helt avlägsnar framkomligheten av nervimpulserna. 

Inflammationerna kan uppstå skovvis men skadorna behöver inte vara bestående. 

Läkningsprocessen efter en inflammation lämnar olika mängd ärrvävnad efter sig. 

Skadeställen kan även uppstå utan inflammation då myelincellerna av okänd anledning 

degenererar. Myelinet repareras inte i det degenererade fallet utan lämnar en permanent skada 

(Fagius, et al. 2007). 
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Olika neurologiska symtom uppkommer beroende på var skadeområden är lokaliserade. De 

neurologiska symtomen kan visa sig genom känselnedsättning, känselbortfall, förlamning, 

smärtfenomen, temperaturhöjning, impotens, inkontinens och synnervsinflammation. Förutom 

de fysiska symtomen kan individen drabbas av fatigue, en enorm trötthetskänsla. Varför 

fatigue är vanligt förekommande hos individer med MS är okänt. Kognitiva 

funktionsnedsättningar har rapporterats som symtom av MS. Exempel på kognitiva symtom är 

försämrat korttidsminne och koncentrationssvårigheter (Fagius, et al. 2007). MS kan delas 

upp i olika former beroende på förlopp; 

 

Skovformad MS (remitting-relapsing MS) innebär att inflammationer uppkommer periodvis 

och myelinskidorna repareras mellan intervallen. I samband med att myelinskidorna är läkta, 

försvinner också de neurologiska symtomen. Läkningsprocessen kan ta mellan ett par dagar 

till veckor eller månader (Grefberg & Johansson, 2007). Åttio procent av de individer som 

insjuknar i MS drabbas av den skovformade formen. Efter vanligtvis tio till 15 år med 

skovformad MS utvecklas MS till den sekundära progressiva MS-formen 

(Sjukvårdsrådgivningen 1177, 2011). 

 

Sekundär progressiv MS (remitting-progressive MS) är en form av MS då myelinskidorna inte 

läker efter ett skov utan skadorna kvarstår och så även de neurologiska symtomen (Grefberg 

& Johansson, 2007). 

 

Primär progressiv MS (kronisk progredierande MS) är den primära progressiva formen av 

MS, då myelincellerna degenererar kontinuerligt utan inflammation och inte i skov. 

Sjukdomen utbreder sig med tillhörande neurologiska symtom (Grefberg & Johansson, 2007). 

Tio till 20 procent av de individer som drabbas av MS insjuknar i den här formen 

(Sjukvårdsrådgivningen 1177, 2012). 

 

Godartad MS (benign MS) innebär att endast milda symtom förekommer eller så drabbas 

individen endast av ett enda skov. Den grupp som diagnostiseras med den här formen av MS 

inkluderas inte i statistiken över MS-drabbade individer, då dessa individer inte räknas som 

”sjuka” (Fagius, et al. 2007). 
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1.1.2 Behandling  

En stor del av behandlingen inom MS handlar om att lindra de neurologiska symtomen. 

Muskelavslappnande, smärtlindrande och febernedsättande preparat är exempel på 

symtombehandling. MS kan ännu inte botas men forskningen inom läkemedel gör stora 

framsteg. Under den senare delen av 1990-talet och framåt har fungerande bromsmediciner 

delvis förhindrat MS inflammatoriska förlopp och därmed mildrat sjukdomsbilden (Fagius, et 

al. 2007). Det finns idag fyra olika bromsmediciner som kan ges kontinuerligt via injektioner, 

i tablettform eller via infusion. Bromsmedicinerna är olika typer av immunomodulatorer, till 

exempel interferonbeta och kan framgångsrikt bromsa immunförsvaret utan att ha för många 

negativa biverkningar för individen med MS. Infusioner eller tabletter med höga doser 

glukokortikoider kan ges vid svåra skov men endast under begränsad tidsperiod på grund av 

kortisonets biverkningar (Sjukvårdsrådgivningen 1177, 2011). Vid en graviditet förändras 

aktiviteten i kvinnans immunförsvar vilket kan leda till en minskad risk för MS-skov. Därför 

kan vanligtvis en gravid kvinna med MS upphöra med bromsmedicinerna under graviditeten. 

Efter förlossningen bör dock kvinnan med MS återuppta bromsmedicinerna men kan då inte 

amma barnet eftersom läkemedlet går över i bröstmjölken och kan vara skadligt för barnet 

(Svenska MS-sällskapet, 2008). 

 

Livsstilen kan påverka individen med MS välbefinnande. Genom att undvika infektioner som 

till exempel influensa kan nya skov förebyggas. Fysisk aktivitet är en viktig faktor för 

välbefinnandet fysiskt och psykiskt, både mellan skov och som rehabilitering. Det finns 

speciella MS-team där neurologer, sjuksköterskor med specialistutbildning, sjukgymnaster, 

kuratorer, dietister, logopeder och neuropsykologer kan hjälpa individen med MS 

(Sjukvårdsrådgivningen 1177, 2011). 

 

1.2 Teoretisk referensram 

Professor Barbara Paterson (2001) har gjort en modell som beskriver hur skiften kan te sig 

mellan perspektiv hos en individ med kronisk sjukdom (se figur 1). Perspektiven är baserade 

på föreställningar, förväntningar, attityder och erfarenheter hos individer med kronisk 

sjukdom. Perspektiven är att antingen ha illabefinnande eller välbefinnande i förgrunden. 

Illabefinnande i förgrunden innebär att individens hela livsvärld tas upp av att vara sjuk. 

Individen fokuserar på sjukdomens symtom, på förluster, på lidande och de påfrestningar 

sjukdomen för med sig. Det är vanligt att ha ett sådant perspektiv när den kroniska sjukdomen 
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nyligen diagnostiserats men det är också möjligt att pendla tillbaka till detta perspektiv under 

hela det resterande livet särskilt vid dramatiska försämringar av sjukdomen. Yttre faktorer 

som till exempel negativa händelser i familjen eller negativa provsvar rörande sjukdomen kan 

göra att individen intar perspektivet med illabefinnande i förgrunden. Om omgivningen inte 

tar individens sjukdom på allvar, vilket kan vara fallet när sjukdomen inte syns, kan individen 

hålla kvar perspektivet illabefinnande i förgrunden och söka symtom för att bevisa 

sjukdomens existens. Inre faktorer som att vilja vara sjuk eller oförmågan att ge upp sin 

tidigare identitet som en frisk individ kan också vara orsak till varför perspektivet 

illabefinnande i förgrunden antas. Att ha illabefinnande i förgrunden kan också vara 

nödvändigt för att lyssna till kroppens olika behov och på så vis bemöta dessa och lindra 

lidande eller främja välbefinnande. Det är inte ovanligt att sjukvården bidrar till perspektivet 

illabefinnande i förgrunden då sjukdomen står i fokus framför det faktiska välbefinnandet 

(Paterson, 2001). 

 

Det andra perspektivet med välbefinnande i förgrunden, är endast möjligt att anta om 

individen med den kroniska sjukdomen gör ett aktivt val. Individen kan med olika strategier, 

bland annat genom att acceptera sjukdomen som en faktor i sin nya identitet och genom att 

välja att se möjligheter trots begränsningarna som uppstått efter sjukdomens inträde, uppleva 

välbefinnande. Med perspektivet att ha välbefinnande i förgrunden förlorar kroppsbilden sin 

betydande roll i individens självbild. Istället får de inre egenskaperna en större roll för 

individen. Sjukdomen förnekas inte men den är heller inte styrande och andras behov blir 

viktigare. Med välbefinnande i förgrunden kan individen trots den kroniska sjukdomen 

bedöma sin status som god (Jahren-Kristoffersen, 2005; Paterson, 2001). 

 

Sjuksköterskans roll i mötet med individen som har MS är att hjälpa individen med MS att 

förebygga illabefinnande och främja välbefinnandet. Sjuksköterskan ska arbeta målfokuserat 

där syftet är att skapa gynnsammare förutsättningar för individen att leva med MS (Jahren-

Kristoffersen, 2005). Målet att underlätta för individer med kronisk sjukdom finns även 

beskrivet i regeringens proposition Mål för folkhälsan (2002). Målet ska nås med hjälp av 

bland annat lagar som säkerställer att vården utförs med evidensbaserade metoder, till 

exempel Hälso- och sjukvårdslagen (Svensk författningssamling [SFS], 1982:763). Med 

evidensbaserad menas beprövad kunskap baserad på vetenskap, sjuksköterskan ska möta 

individen med ett evidensbaserat förhållningssätt. Ett evidensbaserat förhållningssätt inom 

hälso- och sjukvården skapar en trygghet för individen. (Willman, Stoltz & Bahtsvani, 2011).  
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1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Självbild och egenvärde 

Självbilden innebär individens egen uppfattning om sig själv, både om sina yttre respektive 

inre egenskaper. Självbilden beskriver individens aktuella uppfattningar om sig själv medan 

begreppet identitet snarare beskriver vem individen är, har varit och kommer att vara. En 

faktor som formar självbilden är kroppsbilden, det vill säga hur individen uppfattar sin kropp. 

Ytterligare faktorer är hur individen önskar vara, ett så kallat självideal samt individens 

självrespekt. Egenvärde innebär att individens självbild speglar ett värde som individen 

bedömer sig ha som människa. Mer specifikt kan det handla om hur högt individen värderar 

sina egenskaper och sina fallenheter. Ett egenvärde är alltid positivt och ger en känsla av 

trygghet i individens livsvärld (Solvoll, 2005). 

 

1.3.2 Föreställningar 

Föreställningar är de uppfattningar som formar individens subjektiva verklighet, livsvärlden. 

Det är föreställningarna som ligger till grund för individens tro, val och handlingar genom 

livet. Föreställningarna byggs upp olika beroende på individens närmiljö och kulturella 

sammanhang. Föreställningar kan vara olika starkt förankrade i individen och de starkast 

förankrade kallas centrala föreställningar eller kärnföreställningar. Om kärnföreställningar 

rubbas blir konsekvenserna mer omfattande för individen än om de mindre centrala 

föreställningarna ändras (Wright, Watson & Bell, 2002). 

 

1.3.3 Livsvärld 

Begreppet livsvärld innebär den verklighet som individen uppfattar, den subjektiva 

verklighetsuppfattningen. Livsvärlden är unik och aldrig samma för två individer. Det är i den 

unika livsvärlden där upplevelser som sjukdom, illabefinnande och välbefinnande äger rum. 

Livsvärlden uppfattas av individen både genom den fysiska kroppen och genom känslor. Tid 

och rum är två faktorer som utgör en central del för hur livsvärlden kan uppfattas (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Om livsvärlden som individen är van att uppleva rubbas och påverkas av 

något som ligger utanför individens kontroll så kan individens självbild påverkas (Jahren-

Kristoffersen, 2005). 
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1.3.4 Kronisk sjukdom 

Enligt Svenska Akademiens ordlista (2011) betyder ordet kronisk; stadigvarande, långvarig, 

obotlig och långsamt fortlöpande. En sjukdom som är kronisk är irreversibel, efter debuten 

varar den under hela individens liv. En kronisk sjukdom har ofta ett långsamt förlopp men kan 

även präglas av plötsliga försämringar (Jahren-Kristoffersen, 2005). 

 

1.4 Problemformulering 

MS gör i regel en relativt tidig debut i livet och medför förändringar för individen fysiskt och 

mentalt (Fagius, et al. 2007). Om sjuksköterskor endast fokuserar på den medicinska 

diagnosen och väljer att bortse från den enskilda individens livsvärld tolkar vi att ett 

illabefinnande hos individen kan uppstå. I tidigare examensarbeten belyses bland annat olika 

strategier, då särskilt hur individen med MS kan hantera fatigue i vardagen (Bylander & Ek, 

2012; Hansson & Berggren, 2006). Vi tänker att om vi fokuserar på hur individer redan har 

hanterat sin MS, kan föreställningarna om strategierna hos sjuksköterskan bli generella och 

likna riktlinjer och därmed minska flexibiliteten i vården. Genom att istället ta del av varje 

individs upplevelse av sin livsvärld kan vi tillsammans hitta unika vägar till hantering. För att 

främja välbefinnandet i mötet med individer som har MS behöver vi förutom kunskap om 

sjukdomen, kunskap om livsvärlden och de perspektiv som individen kan pendla mellan, 

också ta del av aktuell vårdvetenskaplig forskning om hur det är att leva med MS.  

 

2. SYFTE 

Syftet är att genom systematisk litteraturstudie belysa individers erfarenheter av att leva med 

multipel skleros.  

 

3. METOD 

Designen systematisk litteraturstudie är lämplig som modell för den aktuella studien. En 

systematisk litteraturstudie omfattar en ingående studie av primärdata över alla publicerade 

vetenskapliga artiklar eller rapporter inom ett definierat område. Primärdata innebär att det är 

författaren till artikeln eller rapporten som genomfört studien (Axelsson, 2012).  

  

3.1 Urval 

I en systematisk litteraturstudie genomförs en urvalsprocess. Urvalet av de vetenskapliga 

artiklarna utgår utifrån det valda ämnesområdet som ska behandlas. Inklusions- och 
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eventuella exklusionskriterier, till exempel publiceringsår bestäms för att begränsa och 

definiera vilka artiklar och annan litteratur som ska få ingå i studien (Forsberg & Wengström, 

2008). 

 

Inklusionskriterierna för den systematiska litteraturstudien omfattar vetenskapliga artiklar 

med kvalitativ metod som beskriver individer med MS erfarenheter om hur det är att leva med 

MS. Publiceringsåren för de vetenskapliga artiklarna är från och med år 2007 till och med år 

2012. De vetenskapliga artiklarna ska vara kollegialt granskade, så kallade ”peer revieweed” 

för att hålla hög vetenskaplig kvalitet. Artiklarna ska vara skrivna på engelska eller på 

svenska med hänsyn till författarna av den systematiska litteraturstudiens språkkunskaper. 

Studierna ska vara godkända av etisk kommitté eller liknande. 

 

Exklusionskriterierna för den systematiska litteraturstudien är studier om barn, anhörigas 

perspektiv, sjukvårdens perspektiv, medicinska aspekter, depressioner eller upplevelser innan 

diagnostillfället.  

 

3.2 Sökningsförfarande 

Att söka data som ska ingå i den systematiska litteraturstudien innebär att så täckande som 

möjligt få fram alla relevanta vetenskapliga artiklar. Sökningen sker dels i lämpliga databaser 

och dels manuellt för att hitta aktuell forskning (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Flertalet sökningar utfördes inom databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. 

Sökningarna utfördes mellan 121012-121023 (bilaga 1). Ämnestermerna ”multiple sclerosis” 

och ”life experiences” användes i samtliga aktuella databaser. Först gjordes sökningarna med 

ett ämnesord i taget. ”Huvudkoncept” och ”expandera” valdes där möjlighet gavs. I CINAHL 

valdes underrubriken ”Psychosocial Factors” (PF) till ämnestermen ”Multiple Sclerosis”. I 

PubMed och PsycINFO föreslogs ett byte från ”Life Experiences” till ”Life Change Event” 

respektive ”Life Changes” vilket godtogs. De separata ämnestermerna adderades därefter med 

ett ”AND”. Hänsyn togs till inklusionskriterierna beskrivna i urvalet (se ovan). Unikt för 

PsycINFO var möjligheten att kunna välja endast kvalitativa artiklar vilket föll inom ramen 

för syftet.  
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Sökresultaten redovisas i bilaga 1. I CINAHL blev sökresultatet åtta artiklar där samtliga 

sammanfattningar lästes varav sju lästes i fulltext. Sex artiklar var relevanta till studiens syfte 

och inkluderades i den systematiska litteraturstudien. I PubMed blev sökresultatet 15 artiklar 

varav 15 sammanfattningar lästes. Två artiklar lästes i fulltext och en tredje var en dubblett 

redan funnen och läst från CINAHL. De två valda artiklarna kontrollerades mot Ulrich´s 

Periodicals Directory vilket visade att artiklarna var vetenskapliga. Artiklarna var relevanta 

för studiens syfte och inkluderades i den systematiska litteraturstudien. Sökresultatet i 

PsycINFO resulterade i två artiklar varav två sammanfattningar lästes. En artikel var relevant 

till studiens syfte, lästes i fulltext och inkluderades i den systematiska litteraturstudien. Den 

totala summan efter sökningarna  resulterade i nio inkluderade artiklar. 

 

Efter att ha gjort databassökning gjordes en manuell sökning genom att granska de 

inkluderade artiklarnas samtliga referenser. En artikel som motsvarade den systematiska 

litteraturstudiens syfte hittades och dess sammanfattning lästes men exkluderades då den 

uppfyllde den systematiska litteraturstudiens exklusionskriterium. 

 

3.3 Kvalitetsgranskning 

Olika så kallade granskningsmallar gör det möjligt att med ett strukturerat tillvägagångssätt 

bedöma de vetenskapliga artiklarnas kvalitet. Fokus läggs på helheten, resultatet och 

rimligheten. Dessa tre begrepp handlar dels om forskarens förförståelse, den interna logiken 

vilken kan kallas den röda tråden, samt etik. Dels om resultatet och hur ”rikt” resultatet 

presenteras, dess struktur samt hur det bidrar till den vetenskapliga teorin. Slutligen läggs 

fokus på tolkningsanalysens metod, hur väl resultaten klarar en prövning gentemot tidigare 

studier och om resultatet genererar nya tankebanor hos läsaren eller för all del inom 

sjukvården (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Forsberg och Wengströms (2008) checklista för 

kvalitativa artiklar (bilaga 2). Artiklarna lästes och granskades av författarna till den 

systematiska litteraturstudien oberoende av varandra. Granskningsresultaten jämfördes och 

diskuterades till konsensus. En artikelmatris upprättades som en översikt (bilaga 3). Samtliga 

artiklar bedömdes uppnå tilläckligt god kvalitet för att inkluderas. Hur väl artiklarna nådde 

upp till checklistans olika kriterier var avgörande för hur högt artiklarnas kvalité bedömdes.  
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3.4 Innehållsanalys  

Innehållsanalysen är gjord som en metasyntes vilket är lämpligt enligt Forsberg och 

Wengström (2008) då de analyserade studierna är av kvalitativ ansats och utfördes av 

författarna till den systematiska litteraturstudien. Författarna skapade en struktur i 

databearbetningen vilket Axelsson (2012) rekommenderar. Artiklarna lästes i sin helhet flera 

gånger, så kallad naiv läsning och under tiden gjordes minnesanteckningar. De skilda 

studiernas syfte, urval, metod samt resultatkärna presenterades i den upprättade 

artikelmatrisen (se bilaga 3). Därefter bröts studiernas resultat ner i delar oberoende av 

varandra. Den här upplösande fasen av analysen strukturerades med utgångspunkt av den 

systematiska litteraturstudiens syfte och studiernas resultat.  Författarna utförde proceduren 

oberoende av varandra för att sedan kunna sammanställa sina fynd. Två huvudteman valdes 

”MS som förlust” och ”MS som tillgång” med tillhörande underrubriker. Detta för att kunna 

sammanföra liknande egenskaper med varandra och skapa en ny helhet (Axelsson 2012). En 

spridd variation i data förväntades då att detta är vanligt inom kvalitativa studier (Forsberg & 

Wengström, 2008). Dessa olikheter fördes således inte samman utan redovisades som 

kontraster och jämförelser.  

 

4. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Det finns flera etiska aspekter att ta i beaktande, dels etiken i den systematiska 

litteraturstudien där öppenhet och ärlighet gentemot läsaren är väsentlig (Forsberg & 

Wengström, 2008). Insyn i den aktuella studien har gjorts möjlig genom kontinuerlig 

redovisning av förfarandet. Den valda designen på studien inkluderar enbart redan utförda 

undersökningar där data redan ska ha tagit hänsyn till etiska aspekter. Alla resultat i den 

systematiska litteraturstudiens är redovisade, oavsett om studiernas resultat inte 

överensstämde med det förväntade resultatet.  

 

I de valda vetenskapliga kvalitativa artiklarna berör etiken urvalet, individerna med MS vilka 

påverkas på olika sätt av forskarna. I intervjuerna kan forskarna och individerna med MS 

komma varandra nära, intima och känsliga ämnen kan komma att beröras. Till 

studiedeltagarnas skydd finns krav på så kallat informerat samtycke som innefattar bland 

annat information om studien, deltagarens rättigheter samt forskarens skyldigheter. Ytterligare 

en etisk aspekt är forskarnas skyldighet att garantera deltagarnas anonymitet respektive 
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konfidentalitet (Malterud, 2009). Samtliga studier som ingår i den systematiska 

litteraturstudien är etiskt godkända av granskningskommittéer.  

 

5. RESULTAT 

Resultatet från de nio inkluderade artiklarna redovisas tematiskt utifrån två huvudteman med 

den systematiska litteraturstudiens frågeställning som grund. Dessa huvudteman är MS som 

förlust samt MS som tillgång och de beskrivs med tillhörande underrubriker och text. 

Resultatet rör endast förluster och vinster ur individerna med MS perspektiv. 

 

5.1 MS som förlust  

I samtliga studiers resultat beskrevs olika förluster som upplevdes i samband med MS. 

Förlusterna kunde starta en seriereaktion med ytterligare förluster inom andra sammanhang 

och av varierande betydelse för individerna. För att ändå skapa en överblick så har följande 

kategorisering gjorts; 

  

5.1.1 Förluster i relation till omgivningen 

Individen med MS förlorade sin tidigare roll i familjen (Moriya & Suzuki, 2011) eller 

tvingades anta en ny oönskad roll i andra sammanhang (Lexell, Lund & Iwarsson, 2009). MS 

kunde generera tveksamhet inför ett äktenskap för individen med MS (Moriya & Suzuki, 

2011). Oro skapades hos anhöriga för individens välbefinnande på grund av MS 

(Malcolmson, Lowe-Strong & Dunwoody 2008) vilket rubbade balansen i beroendeställning 

och maktposition mellan de friska anhöriga och individen med MS (Isaksson & Ahlström, 

2008; Payne & McPherson, 2010). Obalansen kunde visa sig genom ett överbeskyddande 

beteende gentemot individen med MS. Ett exempel på ett sådant beteende var att anhöriga 

sökte och delgav ny information om sjukdomen, oavsett om individen med MS ville detta 

eller inte. Individen med MS blev den som sedan upplevde tvång att hantera den nya 

informationen. När individen med MS valde att inte berätta om sin sjukdom för anhöriga 

skyddades maktpositionen men då förlorade individen med MS det stöd han eller hon kunde 

få från de anhöriga (Isaksson & Ahlström, 2008). Individen kunde känna sig som en börda på 

grund av MS (Moriya & Suzuki, 2011). En individ med MS tog steget att lämna sina anhöriga 

för att de inte skulle behöva leva med hennes sjukdom (Lohne, Aasgaard, Caspari, Slettebø & 

Nåden, 2010). Individen med MS förlorade sin glädje då han eller hon kunde uppleva 

anhörigas attityder sårande oavsett om de anhöriga var demonstrativt sarkastiska  eller om de 
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anhöriga betedde sig överdrivet empatiskt (Isaksson & Ahlström, 2008). Flera individer med 

MS förlorade kontakten med sitt sociala nätverk (Isaksson & Ahlström, 2008; Lexell et al., 

2009) och en anledning kunde vara att de inte kunde ge tillbaka så mycket som relationerna 

krävde (Lexell et al., 2009; Moriya & Suzuki, 2011).  

 

Privatlivet kunde förloras då hjälp utifrån var nödvändig (Lexell et al., 2009), exempelvis när 

individen med MS och anhöriga behövde anpassa sig till utomståendes tidsramar (Lohne et 

al., 2010). Relationerna med vårdare kunde vara källor till irritation och frustration eftersom 

symtomen, och därmed behoven, var dagsberoende (Irvine, Davidson, Hoy & Lowe-Strong, 

2009, Isaksson & Ahlström, 2008). Flera individer med MS upplevde frustration när de inte 

tilläts genomföra olika handlingar själva för att de var långsammare än vårdarna, till exempel 

vid påklädning (Irvine et al., 2009). Förlust av integritet kunde upplevas av individen med MS 

om vårdare inte var lyhörda för individen med MS behov till exempel vid intimvård (Isaksson 

& Ahlström, 2008; Lexell et al., 2009) eller när vårdarna inte bekräftade individen med MS 

(Lexell et al., 2009).  

 

5.1.2 Förluster i relation till föräldraskapet 

Det var inte självklart att välja att bli gravid som kvinna med MS, dels fanns rädslan att 

behöva välja bort sin MS-behandling men också rädslan att barnet ska ärva sjukdomen. 

(Moriya & Suzuki, 2011). Ensamrätten om beslutet att bli gravid eller inte förlorades. Beslutet 

involverade oftast fler än bara kvinnan och mannen. Det kunde vara läkare men också 

anhöriga som kunde tänkas få betydande stöttande roller som följd av en graviditet. Om 

kvinnan med MS valde att bli gravid följde nya oangenäma beslut. Risker fanns för 

missbildning och missfall om kvinnan fortsatte sin behandling. Om kvinnan valde att avbryta 

MS-medicineringen under graviditeten och under amningen till förmån för barnets hälsa 

riskerade hon en försämring av MS-sjukdomens förlopp. Amningen kunde också avbrytas då 

kvinnan med MS upplevde att den förvärrade hennes fatigue (Payne & McPherson, 2010).  

 

5.1.3 Förluster i relation till sysselsättningar 

Sysselsättningarna syftade till fysisk träning, yrkesliv, hushållsaktiviteter och nöjen som till 

exempel umgänge med vänner eller föreningsliv. 

 

Orkeslösheten, den så kallade fatiguen gjorde det svårt för individen med MS att utföra 

sysselsättningar (Irvine et al., 2009; Lohne et al., 2010; Moriya & Suzuki, 2011). Om detta 
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inte möttes av förståelse och stöd hos till exempel arbetsgivaren och kollegorna kunde 

individen aktivt välja att inte fortsätta sitt arbete och såg detta som en följd av sin MS 

(Isaksson & Ahlström, 2008). Avsaknaden av arbete kunde innebära en svår förlust för de 

individer med MS som såg arbetet som meningen med livet (Malcolmson et al., 2008). 

Osäkerheten gällande konvalescenstiden efter ett skov gav upphov till oro i samband med 

frånvaro från arbetet både för individen med MS (Malcolmson et al., 2008) men också hos 

arbetsgivare. Individen med MS ansåg att arbetsgivaren då valde att fokusera på det negativa 

med MS (Lexell et al., 2009). Detta kunde visa sig till exempel genom att arbetsgivaren inte 

gav ansvarsfulla uppdrag till individen med MS (Moriya & Suzuki, 2011). Ekonomiska 

förluster var ofta en följd av MS vilket i sin tur kunde leda till minskade valmöjligheter, till 

exempel på grund av träningskostnader inom olika sporter (Borkoles, Nicholls, Butterly & 

Polman, 2008; Vickers, 2009). Stabiliteten i tillvaron upplevdes förlorad på grund av MS. Ett 

exempel på det var när ett nytt skov inträffade under rehabilitering efter ett tidigare skov och 

de medföljande praktiska förändringar som uppstod (Moriya & Suzuki, 2011). Flera individer 

med MS beskrev sin rädsla för att förlora sin förmåga att utföra praktiska aktiviteter, som till 

exempel toalettbesök och dusch (Vickers, 2009). 

 

MS kunde innebära en förlust av friheten att leva som man vill (Moriya & Suzuki, 2011). Det 

kunde handla om att inte själva kunna bestämma hur stort engagemanget ska vara, oavsett om 

det handlade om fysisk träning, arbetsliv, hushållsarbete eller nöjen. Det var inte bara de 

fysiska symtomen som hindrade utan så småningom även frånvaron av den tidigare glädjen. 

Många individer med MS beskrev bibehållande av engagemanget som en kamp (Borkoles et 

al., 2008; Irvine et al., 2009; Lexell et al., 2009; Malcolmson et al., 2008). För att behålla 

engagemang i de högst prioriterade sysselsättningarna fick individen med MS välja bort andra 

mindre viktiga men ändå möjliga sysselsättningar (Borkoles et al., 2008; Lexell et al., 2009; 

Malcolmson et al., 2008), till exempel i förmån för sitt familjeliv (Malcolmson et al., 2008). 

Individen med MS upplevde också ett tvång att välja nytta framför nöje (Borkoles et al., 

2008). Det fanns en risk vid överansträngning att nya skov kunde uppstå (Borkoles et al., 

2008; Moriya & Suzuki, 2011). När spontaniteten inte längre var en möjlighet på grund av 

MS (Borkoles et al., 2008; Lexell et al., 2009; Malcolmson et al., 2008) försvann lusten att 

utföra aktiviteter som till exempel fysisk träning (Borkoles et al., 2008). Ett annat fenomen 

vilket ledde till minskad sysselsättning var när rädslan för nya funktionsnedsättningar tog 

överhand och individen med MS överbeskyddade sin kropp med hjälp av inaktivitet. Likaså 

kunde individen med MS välja bort sysselsättningar på grund av osäkerheten inför den 
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svikande fysiska förmågan, istället för att be om hjälp (Borkoles et al., 2008). Individer med 

MS upplevde en förlust i prestationsförmåga i jämförelse med friska individers prestationer 

och ansåg sig vara i vägen för andra till följd av MS (Borkoles et al., 2008; Irvine et al., 2009; 

Lexell et al., 2009), till exempel i olika sportsammanhang (Borkoles et al., 2008) eller i 

mataffären (Irvine et al., 2009). Dessa faktorer beskrivna ovan kunde leda till sorg och en 

passiv tillvaro (Isaksson & Ahlström, 2008).  

 

5.1.4 Förluster i relation till kroppen 

MS kunde innebära förlust av individen med MS kroppskontroll och självbild (Moriya & 

Suzuki, 2011). Kroppen skadades inuti av MS, osynligt för ögat men med symtomen följde 

vissa beteenden som kom till uttryck utåt. Osynligheten upplevdes av flera individer med MS 

som påfrestande. Exempel på beteenden med osynlig anledning var klåda, smärta, 

dubbelseende, talproblematik (Lohne et al., 2010), balanssvårigheter (Borkoles et al., 2008; 

Lohne et al., 2010), inkontinens (Moriya & Suzuki, 2011; Vickers, 2009), dreglande (Vickers, 

2009) och humörsvängningar (Isaksson & Ahlström, 2008). De osynliga anledningarna till de 

upplevda symtomen kunde också orsaka brist på förståelse hos andra (Lohne et al., 2010; 

Vickers, 2009) och kunde innebära att individen med MS fick problem att få hjälp när han 

eller hon inte kunde visa upp anledningen till olika hjälpbehov (Lohne et al., 2010). Fatigue 

var ytterligare ett exempel på något som ofta orsakade stor förlust av välbefinnandet för 

många individer med MS men som inte var synligt för ögat (Borkoles et al., 2008; Irvine et 

al., 2009; Isaksson & Ahlström, 2008; Lexell et al., 2009; Lohne et al., 2010; Malcolmson et 

al., 2008; Moriya & Suzuki, 2011; Payne & McPherson, 2010). En känsla av skam hos 

individen med MS kunde infinna sig när kroppen inte längre uppfyllde en frisk kropps ideal i 

relation till utseende och funktionsförmåga (Borkoles et al., 2008; Irvine et al., 2009; Lexell et 

al., 2009; Lohne et al., 2010; Moriya & Suzuki, 2011; Vickers, 2009). Ett återkommande 

exempel var balansproblematiken vilken gav upphov till att individerna med MS var rädda för 

att uppfattas som onyktra (Irvine et al., 2009; Lexell et al., 2009; Vickers, 2009). En individ 

med MS som led av tillfälliga synnervsinflammationer orsakade av höga temperaturer kunde 

uppleva skuld då MS innebar tillgång till förmånligheter som till exempel 

temperaturanpassade lokaler, eftersom då upplevde individen inte sig som sjuk (Moriya & 

Suzuki, 2011). När tilliten till den egna kroppens förmåga gick förlorad skadades även 

individens självbild (Lexell et al., 2009; Vickers, 2009).  
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Individen med MS, som led av svåra fysiska symtom och behövde hjälp med allt kunde 

uppleva att inte bara förlusten av kontroll var frustrerande (Borkoles et al., 2008; Irvine et al., 

2009), utan även den generella känslan hos individen med MS av att vara beroende (Lexell et 

al., 2009; Moriya & Suzuki, 2011; Vickers, 2009). Individer med MS kunde bli beroende av 

hjälpmedel som till exempel rullstol. Ett problem med att vara rullstolsbunden ledde till att 

inte bli direkt talad till, vilket beskrevs av en individ med MS som föreställde sig att 

omgivningen uppfattade individen som kognitivt nedsatt (Irvine et al., 2009).  

 

I vårdsituationer upplevde individen med MS att livsvärlden glömdes bort av vårdpersonalen 

och de neurologiska symtomen stod i stället i fokus (Irvine et al., 2009; Malcolmson et al., 

2008). 

 

5.1.5 Förluster i relation till framtiden 

Flera studier beskrev att MS medförde en osäkerhet för framtiden på grund av MS osäkra 

förlopp och de förluster MS kan medföra (Irvine et al., 2009; Isaksson & Ahlström, 2008; 

Lexell et al., 2009; Lohne et al., 2010; Malcolmson et al., 2008; Moriya & Suzuki, 2011; 

Vickers, 2009). Rädslan kunde finnas hos individerna med MS av att bli ”ett paket” (Lohne et 

al., 2010; Vickers, 2009), att inte kunna bo kvar hemma (Lohne et al., 2010), att förlora sitt 

oberoende, sin rörelseförmåga och sin körförmåga. Flera individer med MS gav upp att ens 

försöka planera längre fram i livet (Lexell et al., 2009; Malcolmson et al., 2008; Moriya & 

Suzuki, 2011; Vickers, 2009). Att förlora tro och hopp för framtiden kunde innebära att 

förlora meningen med livet (Moriya & Suzuki, 2011).  

 

5.2 MS som tillgång 

Individerna med MS kunde i sju av de nio inkluderade studierna beskriva MS som en tillgång 

i något avseende. De två studierna som inte resulterade i MS som en tillgång i något avseende 

var The lived experiences of people diagnosed with multiple sclerosis in relation to exercise   

(Borkoles et al., 2008) och A qualitative study relating to the experiences of people with MS: 

Differences by disease severity (Moriya & Suzuki, 2011).  

 

5.2.1 Tillgångar i relation till omgivningen 

Ett positivt resultat av MS kunde vara en tätare anhörigrelation (Malcolmson et al., 2008; 

Payne & McPherson, 2010). Närheten till anhöriga var viktig, särskilt när individen med MS 
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väntade barn och när barnet var fött (Payne & McPherson, 2010). Beslut om att bli gravid 

kunde tidigareläggas när kvinnan fått MS och det kunde resultera i ett barn tidigare än först 

planerat, vilket kvinnan med MS uttryckte sin glädje över (Vickers, 2009). Tack vare MS 

gavs möjligheter till möten med empatiska individer, till exempel i vårdkontext. Individer 

med MS beskrev dessa möten som givande då de blev bekräftade genom att bli tagna på allvar 

och fick tid och stöd (Lohne et al., 2010). 

 

5.2.2 Tillgångar i relation till sysselsättningar 

Sysselsättningarna syftade till fysisk träning, yrkesliv, hushållsaktiviteter och nöjen som till 

exempel umgänge med vänner eller föreningsliv. 

 

MS hade en förstärkande effekt på det sociala livet. Individer med MS beskrev sig själva som 

mer aktiva och ute tack vare MS. En humoristisk vinkling av en tillgång med MS var 

vetskapen om vara toaletterna inom ett visst område var lokaliserade (Malcolmson et al., 

2008). En stärkande tillgång som MS kunde bidra med var nya perspektiv på livet, att leva i 

nuet och att inte gräma sig över det som inte är möjligt att kontrollera. De hade fått ett 

harmoniskt perspektiv (Isaksson & Ahlström, 2008; Malcolmson et al., 2008). Individerna 

med MS kunde njuta mer av livet än vad de tidigare gjorde (Irvine et al., 2009; Isaksson & 

Ahlström, 2008) och förmågan att uppskatta de små tingen i vardagen samt att inte heller ta 

något för givet kunde vara positiva effekter av MS. Värderingar och prioriteringar kunde 

påverkas positivt när aktiva val på grund av MS gjordes. En individ med MS valde bort sitt 

stressfulla arbete och fick därmed istället möjligheten att slappna av (Irvine et al., 2009). En 

annan individ fick mer tid med sina barn när hon tack vare MS begränsades till sitt hem 

(Lexell et al., 2009). 

 

5.2.3 Tillgångar i relation till tacksamhet 

Individerna kunde känna en tacksamhet över att ”bara” ha drabbats av MS och inte av något 

värre, till exempel en hjärntumör, vilket kunde ge hopp inför framtiden. En individ upplevde 

att hon tack vare MS hade blivit en trevligare individ och hon hade också fått en stärkt tro på 

Gud vilket hon uppskattade (Irvine et al., 2009). MS kunde medföra en ökad förståelse hos 

individen med MS, särskilt gentemot äldre, barn och även andra individer med 

funktionsnedsättningar (Isaksson & Ahlström, 2008). Individer med MS kunde uppleva att de 

gjorde en skillnad genom att hjälpa andra, nydiagnostiserade individer med MS (Malcolmson 

et al., 2008). Självbilden och egenvärdet kunde stärkas hos individen med MS då individen 
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insåg att hon eller han faktiskt klarade av förlusterna som MS medförde. Det gav en stärkt 

tillit inför framtiden och en tacksamhet över livet (Isaksson & Ahlström, 2008).  

 

6. DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Huvudresultatet av samtliga inkluderade artiklar i den systematiska litteraturstudien visar att 

erfarenheter av att leva med MS är övervägande negativa. Negativa i den meningen att MS 

orsakar fler förluster än vinster i individernas livsvärld. Vi tolkar att förlusten av individernas 

kroppskontroll som MS kan medföra orsakar en förändrad livsvärld och nya föreställningar 

om andras syn på individernas beteende. Individerna med MS självbild och egenvärde skadas 

och leder då till en minskad lust till engagemang i sysselsättningar. Vi tolkar dessutom att MS 

leder till påfrestningar på individernas sociala nätverk samt relationerna till anhöriga. Dock 

finns det erfarenheter som talar för en tacksamhet över att ha drabbats av MS (Irvine et al., 

2009; Isaksson & Ahlström, 2008; Lexell et al., 2009; Lohne et al., 2010; Malcolmson et al., 

2008; Payne & McPherson, 2010; Vickers, 2009). Vi tolkar att tack vare MS har vissa 

individer fått en stärkt självbild och en chans att omprioritera vad som är viktigt i livet. Det 

sistnämnda beskrivs även av Birkler (2007) som menar att det är inte förrän en individ 

drabbas av sjukdom som individen kan ta livet på allvar.  

 

Vi tror att det finns ett samband mellan förluster på grund av MS och ett upplevt minskat 

egenvärde hos individen med MS. Förlusten av oberoende eller självständighet kan uppfattas 

kränkande och förödmjukande vilket ofta innebär en känsla av att vara mindre värd (Solvoll, 

2005). Det är en förlust som finns i den aktuella systematiska litteraturstudiens samtliga 

resultat. Exempel på förluster av oberoende eller självständighet, är att inte själv klara av att ta 

hand om sitt barn eller sig själv på grund av nedsatt funktionsförmåga (Payne & McPherson, 

2010). Att vara beroende av hjälp från andra, till exempel av samhället eller nära anhöriga kan 

göra att individen med MS känner sig som en börda (Lexell et al., 2009; Moriya & Suzuki, 

2011). Vi tänker dock att vara beroende av hjälp kan också höja en individens känsla av 

egenvärde då de tätare relationerna signalerar att individen med MS är viktig för sin 

omgivning. Solvoll (2005) menar att det är genom att vara beroende som omsorg kan 

upplevas och med den en bekräftande och stärkande kraft. Om individen med MS är beroende 

av sjuksköterskan kan vi tro att hennes eller hans förhållningssätt är avgörande för hur 

individen med MS självbild och upplevelse av egenvärde påverkas.  
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Wright et al. (2002) beskriver att olika föreställningar om sjukdom kan påverka individernas 

välbefinnande. Hur självbilden påverkas av MS beror bland annat på vilka typer av 

föreställningar individen med MS har. Om föreställningar angående självideal är 

kärnföreställningar, och om dessa innebär att kroppens utseende är konstant, blir de fysiska 

förändringarna svårare att acceptera. Individen kan bedöma sitt egenvärde lägre och 

självbilden kan påverkas negativt. Ett exempel på när en individ med MS inte lyckas leva upp 

till det självideal han eller hon har är från resultatet i den systematiska litteraturstudien, när 

den nyblivna modern upplever att hon inte kan leva upp till hennes bild av en idealmor (Payne 

& McPherson, 2010). Om kärnföreställningarna är att självidealet främst avgörs av de inre 

egenskaperna så blir de fysiska förändringarna på grund av MS inte lika påtaglig. MS kan då 

till och med ge individen en möjlighet att utveckla sina mentala styrkor vilket ger en starkare 

självbild och ett högre upplevt egenvärde. Vi noterade att endast i en inkluderad studie (Irvine 

et al., 2008) nämns den sexuella aspekten. Då tolkad av fakta i form av en förlust av att inte 

längre ha förmågan att bära högklackat, att MS tagit kvinnligheten från individen. I övriga 

inkluderade studier fördes förluster eller vinster upp rörande sexuella aspekter inte upp. Den 

sexuella aspekten kan ju tänkas vara påverkande med tanke på kroppsbild, självideal och 

egenvärde. Impotens hos mannen och torra slemhinnor hos kvinnan kan vara MS-relaterade 

symtom, fatigue borde vara ytterligare en negativ faktor i sammanhanget. Varför ämnet inte är 

diskuterat mer kan vara för att det är ett känsligt ämne och tas därför inte upp i någon av 

studierna.  

 

Föreställningar kan också handla om vad individen med MS tror om andras föreställningar. 

Ett exempel på individen med MS föreställningar om anhörigas föreställningar kan vara att 

individen med MS borde behärska sig trots att beteendet ligger utanför individens kontroll 

(Borkoles et al. 2008; Irvine et al., 2009; Lexell et al., 2009). Föreställningarna gör då att 

individen med MS upplever skam vilket i sin tur skadar självrespekten, vilket är en 

återkommande upplevelse i studierna (Borkoles et al. 2008; Vickers, 2009). Självrespekten 

kan även påverkas genom yttre händelser som står utanför individerna med MS kontroll. Ett 

exempel på en yttre händelse är att individerna med MS kan tvingas förhålla sig till 

utomståendes tidsramar och på så vis värdera sin egen tid och person lägre (Malcolmson et 

al., 2008). Likaså påverkas självrespekten hos de individer med MS som upplevde kränkning i 

samband med intimvård (Isaksson & Ahlström, 2008; Lexell et al., 2009). Ett annat exempel 

på att individen med MS självrespekt och därmed egenvärde ifrågasätts är när individen inte 
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blir tagen på allvar, då MS kan vara en för utomstående, osynlig sjukdom (Lohne et al., 2010). 

Vi tänker att sjuksköterskan kan hjälpa individen med MS att behålla eller förstärka sitt 

egenvärde genom att hjälpa individen att få tillbaka känslan av kontroll. Till exempel genom 

ordna möten med anhöriga där de kan få berätta om sina föreställningar för att undvika 

missförstånd och öka förståelsen för varandras upplevelser (Wright et al., 2002). 

Sjuksköterskans roll kan också vara att hjälpa till att hitta nya självideal genom att presentera 

alternativa normer, till exempel föreningar för individer med MS. Ett annat sätt att hjälpa 

individen med MS att omprioritera kroppens betydelse i självbilden avseende 

funktionsduglighet och utseende, kan vara att fjärma den från individens självbildsuppfattning 

(Birkler, 2007). Konkret kan det innebära att lyssna till individen med MS upplevelser av sin 

kropp med de neurologiska symtomen och att kalla kroppen för ”den” och ”det” för att 

objektifiera den. Sjuksköterskan kan dessutom respektera individen med MS önskemål och 

behov genom att lyssna till individens subjektiva upplevelse av livsvärld och ta individens 

berättelse på allvar. Kristoffersen och Nortvedt (2005) menar att sjuksköterskan ska vara 

medveten om individens känsla av egenvärde. Sjuksköterskan ska visa respekt för individens 

privata sfär, både gällande den fysiska kroppen, det mentala perspektivet samt individens rätt 

till sin tid. Sjuksköterskan ska vara medveten om att beroendesitsen individen med MS har 

skapar en asymmetrisk relation. Relationen är inte jämställd men sjuksköterskan och 

individen med MS är dock jämlika i människovärde. Om omsorg och lyhördhet inte kommer 

spontant hos sjuksköterskan i mötet med den sjuka individen ska sjuksköterskan vara 

medveten om att han eller hon ändå ska ta sitt etiska ansvar som den professionella i 

relationen till individen med MS. Sjuksköterskans etiska ansvar är förenligt med ICN:S Etiska 

kod för sjuksköterskor (2005). 

 

De förluster och/eller vinster MS innebär för individen som beskrivs i samtliga inkluderade 

studier i den systematiska litteraturstudien kan placeras i modellen med perspektiven 

illabefinnande eller välbefinnande i förgrunden. Vi påstår detta eftersom Paterson (2001) 

baserade perspektiven på föreställningar, förväntningar, attityder och erfarenheter hos 

individer med kronisk sjukdom. I den systematiska litteraturstudien är den kroniska 

sjukdomen MS. Vi kan inte utifrån samtliga inkluderade studierna veta om och när 

individerna med MS pendlar mellan de olika perspektiven illabefinnande eller välbefinnande i 

förgrunden. Däremot finns berättelser som ger oss föreställningar om att individerna med MS 

faktiskt pendlar mellan perspektiven. Berättelserna kan handla om tidigare upplevelser som 

rädsla, sorg och hopp men också om känslor som individerna med MS har vid det specifika 
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intervjutillfället. Vi tolkar därför att vid intervjutillfället hade de individer som fokuserade på 

vad MS tog från deras liv ett perspektiv med illabefinnande i förgrunden, medan de individer 

som såg vad MS tillförde deras liv hade perspektivet med välbefinnande i förgrunden. Vi 

anser att individens självbild och medföljande upplevda egenvärde är starkt kopplat till det 

perspektiv individen med MS antar. Med perspektivet välbefinnande i förgrunden lägger 

individen med MS mer vikt vid sina inre egenskaper och kroppsbilden har fått en mindre 

central roll. Fenomenet är förenligt där individer med MS upplevde vinster med MS, eftersom 

de individerna också värderar sina inre egenskaper högt. Företeelsen passar på så vis in i 

Patersons modell (2001) som menar att ofta omvärderas livet och relationer till de nära, och 

den sociala och den andliga delen av tillvaron väger ofta tyngre i det här perspektivet med 

välbefinnande i förgrunden. Om sjuksköterskan har kunskap om de olika perspektiven med 

illabefinnande respektive välbefinnande i förgrunden kan hon eller han öka sin förståelse för 

individens livsvärld och beteende. Inget av perspektiven är mera ”rätt” än det andra utan 

snarare ett faktum som endast visar individens behov för tillfället och det är sjuksköterskans 

uppgift att förhålla sig till de behoven utan att döma eller påverka (Jahren-Kristoffersen & 

Nordvedt, 2005). Även genom att föra kunskapen om de olika perspektiven vidare till 

individen med MS samt dennes familj eller andra anhöriga kan sjuksköterskan bidra till ökad 

förståelse och på så vis främja välbefinnande. 

 

Ett annat examensarbete beskriver också de anhörigas upplevelse av att leva med en individ 

med MS (Sundin, 2009). Vi tror att ett anhörigperspektiv är en förutsättning för att skapa en 

helhetsvård där de anhöriga är en lika viktig del i sammanhanget. Anhörigperspektivet saknas 

i vår systematiska litteraturstudie för att i stället ge plats till individen med MS perspektiv. För 

att likafullt nå ett anhörigperspektiv tänker vi att en förutsättning är att veta hur individen 

upplever sin MS, vilket vår systematiska litteraturstudie belyser.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Vi har valt att göra en systematisk litteraturstudie eftersom den kan bidra till nya 

evidensbaserade kliniska riktlinjer inom sjukvården. Det finns ett ansenligt behov av 

systematiska litteraturstudier med kvalitativ ansats, då särskilt inom området för omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2008). I samtliga inkluderade studier utfördes narrativa intervjuer 

vilket passade vårt syfte. Narrativa intervjuer innebär att individer fritt får berätta om en viss 

erfarenhet kan vara en metod att få information om det sökta fenomenet (Lundman & 
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Graneheim, 2008). Vi anser att de kvalitativa studierna där individerna med MS upplevelser 

är fångade, berör och ökar vår förståelse. Detta kan vi ha med oss i våra framtida möten med 

individer med MS eller andra kroniska sjukdomar.  

 

Urvalet i den kvalitativa forskningen tar snarare hänsyn till att öka förståelsen av den 

specifika subjektiva omvärlden än tar hänsyn till möjligheten att generalisera resultatet till 

populationen, vilket den kvantitativa forskningen gör. Alltså är det inte storleken på urvalet 

som är prioriterat. Däremot tas hänsyn till miljö, individen eller tidpunkter och således till att 

öka möjligheten till överförbarhet till liknande situationer. Urvalet ska vara lämpligt för 

syftet. En vanlig form av urval inom den kvalitativa forskningen är det strategiska urvalet då 

deltagarna innehar mycket information om det aktuella problemområdet. I det strategiska 

urvalet bestäms inklusion- och exklusionskriterier beroende på syftet med studien (Forsberg 

& Wengström, 2008). Den systematiska litteraturstudiens överförbarhet kan påverkas då de 

inkluderade studierna inte har samma urvalskriterier och beskriver dessutom kriterierna olika 

noggrant, vilket vi tror är en svaghet. Särskilt avgörande anser vi det kan vara att veta hur 

länge individen har levt med MS samt vilken form och vilken behandling av MS individen 

har. 

 

Läkemedelutvecklingens framfart inom MS är påfallande och leder oss till misstankar att de 

kliniska framstegen också borde erfaras hos individerna med MS subjektiva livsvärld. Därför 

snävas inklusionskriterierna gällande publiceringsåren för de vetenskapliga artiklarna in från 

och med år 2007 till och med år 2012. Flertalet sökningar utfördes inom databaserna 

CINAHL, PubMed och PsycINFO. Dessa tre databaser täcker områden som omvårdnad, 

medicin samt psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad. Först gjordes en 

fritextsökning vilket resulterade i studier som inte var relevanta för den systematiska 

litteraturstudiens syfte. En fördjupning inom databaskunskap ledde till att ämnestermer istället 

valdes som sökmetod och relevanta studier kunde då insamlas och inkluderas i den 

systematiska litteraturstudien. 

 

Forskarnas egen förförståelse har en viktig roll i tolkningsanalysen och bör vara föremål för 

diskussion (Malterud, 2009). Genom författarnas förförståelse kan det vara så att vi aktivt 

söker information som stärker våra befintliga uppfattningar. Genom att medvetengöra 

förförståelsen inledningsvis och med aktiva diskussioner och dialoger med handledare 
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Larsson för examensarbetet kan bias aktivt undvikas i största möjliga mån vilket vi anser 

stärker trovärdigheten. 

 

7. SLUTSATS 

Vi ville veta hur MS påverkar individen, vad ger MS och vad tar den? Resultatet av den 

systematiska litteraturstudien visar att MS orsakar omfattande förluster för individen. 

Förluster kan vara kroppsliga som nedsatt funktionsförmåga men också indirekta som minskat 

engagemang i sysselsättningar. Förlusterna kan påverka självbilden negativt genom förlorad 

självständighet, självrespekt och känslan av ett lägre egenvärde. MS kan även innebära vinster 

för individen med MS, främst positiv personlig utveckling samt en chans att prioritera vad 

som är mest betydelsefullt i livet. Vår förförståelse och våra föreställningar kan delvis hjälpa 

oss att förstå hur det kan vara att leva med en kronisk sjukdom. Genom att ta del av individers 

erfarenheter att leva med MS kan vi utveckla vår kunskap. Vi kan föreställa oss att vi kommer 

att träffa individer med MS som ännu inte hittat strategier att hantera sin sjukdom eller som 

pendlar mellan de olika perspektiven illabefinnande eller välbefinnande i förgrunden. Om vi 

vet vad MS kan ge och ta har vi en grund till att sedan anpassa vården till varje individ med 

hänsyn till hans eller hennes förutsättningar. I takt med att MS bromsas kanske förlusterna för 

individen blir färre och tillgångarna blir fler. Vi uppmanar därför till nya studier med fokus på 

tillgångar hos individer med MS. Vi saknar kunskap om individer med MS sexuella 

erfarenheter i den systematiska litteraturstudiens resultat och föreslår forskning inom området. 

För att nå kunskap individer med MS erfarenheter i framtiden bör nya studier kontinuerligt 

genomföras och belysas. 

. 
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Bilaga 1 

Bilaga 1 Söktabeller 

Sökresultat CINAHL  

Söknings

kod 

Ämnestermer 

(CINAHL headings)  

Sökningstillval Resultat  

S1 http://ehis.ebscohost.com.prox

y.lnu.se/ehost/results?sid=24d

55a4a-0423-4c78-9704-

76e65bc7128e%40sessionmgr

10&vid=22&hid=109&bquer

y=(MH+%22Multiple+Sclero

sis%22)&bdata=JmRiPWNpb

jIwJmNsaTA9UlYmY2x2MD

1ZJnR5cGU9MSZzaXRlPW

Vob3N0LWxpdmUmc2NvcG

U9c2l0ZQ%3d%3d - 

#("Multiple Sclerosis") 

 6613 

S2 http://ehis.ebscohost.com.prox

y.lnu.se/ehost/resultsadvanced

?sid=24d55a4a-0423-4c78-

9704-

76e65bc7128e%40sessionmgr

10&vid=17&hid=116&bquer

y=((MM+%22Multiple+Scler

osis%2fPF%22))+AND+((M

H+%22Life+Experiences%2b

%22))&bdata=JmRiPWNpbjI

wJnR5cGU9MSZzaXRlPWV

ob3N0LWxpdmUmc2NvcGU

9c2l0ZQ%3d%3d - 

#("Multiple Sclerosis") 

Major Subject  5338 

S3 http://ehis.ebscohost.com.prox

y.lnu.se/ehost/resultsadvanced

?sid=24d55a4a-0423-4c78-

9704-

76e65bc7128e%40sessionmgr

10&vid=17&hid=116&bquer

y=((MM+%22Multiple+Scler

osis%2fPF%22))+AND+((M

H+%22Life+Experiences%2b

%22))&bdata=JmRiPWNpbjI

wJnR5cGU9MSZzaXRlPWV

ob3N0LWxpdmUmc2NvcGU

9c2l0ZQ%3d%3d - 

#("Multiple Sclerosis/PF") 

Major Subject 443 

S4 http://ehis.ebscohost.com.prox

y.lnu.se/ehost/resultsadvanced

?sid=3cde0faa-a6c9-4299-

8716-

 6422 

http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/results?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=22&hid=109&bquery=(MH+%22Multiple+Sclerosis%22)&bdata=JmRiPWNpbjIwJmNsaTA9UlYmY2x2MD1ZJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/results?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=22&hid=109&bquery=(MH+%22Multiple+Sclerosis%22)&bdata=JmRiPWNpbjIwJmNsaTA9UlYmY2x2MD1ZJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/results?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=22&hid=109&bquery=(MH+%22Multiple+Sclerosis%22)&bdata=JmRiPWNpbjIwJmNsaTA9UlYmY2x2MD1ZJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/results?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=22&hid=109&bquery=(MH+%22Multiple+Sclerosis%22)&bdata=JmRiPWNpbjIwJmNsaTA9UlYmY2x2MD1ZJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
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Bilaga 1 

592fd961bbbb%40sessionmgr

4&vid=16&hid=2&bquery=((

MH+%22Life+Experiences%

2b%22))+AND+(((MM+%22

Multiple+Sclerosis%2fPF%22

))+AND+((MH+%22Life+Ex

periences%2b%22)))&bdata=

JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9M

SZzaXRlPWVob3N0LWxpd

mUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d

%3d - #("Life Experiences")  

S5 ("Life Experiences+")  Explode 9977 

S6 S3 AND S5  15 

S7 S3 AND S5  2007-2012, Engelsk text 8 

*Samtliga artiklar är peer rewieed. PF- Psychosocial Factors +-Explode 

Sju av de slutliga åtta artiklarna lästes i fulltext. Sex artiklar var relevanta för studiens syfte 

och inkluderades i den systematiska litteraturstudien. 

 

Sökresultat PubMed  

Söknings

kod 

Ämnestermer (MeSH)  Sökningstillval Resultat  

S1 "Multiple Sclerosis"[Mesh] 

http://ehis.ebscohost.com.prox

y.lnu.se/ehost/results?sid=24d

55a4a-0423-4c78-9704-

76e65bc7128e%40sessionmgr

10&vid=22&hid=109&bquer

y=(MH+%22Multiple+Sclero

sis%22)&bdata=JmRiPWNpb

jIwJmNsaTA9UlYmY2x2MD

1ZJnR5cGU9MSZzaXRlPW

Vob3N0LWxpdmUmc2NvcG

U9c2l0ZQ%3d%3d - # 

 39952 

S2 "Life Experiences " OR "Life 

Change Events"[Mesh] 

http://ehis.ebscohost.com.prox

y.lnu.se/ehost/resultsadvanced

?sid=24d55a4a-0423-4c78-

9704-

76e65bc7128e%40sessionmgr

10&vid=17&hid=116&bquer

y=((MM+%22Multiple+Scler

osis%2fPF%22))+AND+((M

H+%22Life+Experiences%2b

 17820 
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http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/results?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=22&hid=109&bquery=(MH+%22Multiple+Sclerosis%22)&bdata=JmRiPWNpbjIwJmNsaTA9UlYmY2x2MD1ZJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/results?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=22&hid=109&bquery=(MH+%22Multiple+Sclerosis%22)&bdata=JmRiPWNpbjIwJmNsaTA9UlYmY2x2MD1ZJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/results?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=22&hid=109&bquery=(MH+%22Multiple+Sclerosis%22)&bdata=JmRiPWNpbjIwJmNsaTA9UlYmY2x2MD1ZJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/results?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=22&hid=109&bquery=(MH+%22Multiple+Sclerosis%22)&bdata=JmRiPWNpbjIwJmNsaTA9UlYmY2x2MD1ZJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/results?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=22&hid=109&bquery=(MH+%22Multiple+Sclerosis%22)&bdata=JmRiPWNpbjIwJmNsaTA9UlYmY2x2MD1ZJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##


 

Bilaga 1 

%22))&bdata=JmRiPWNpbjI

wJnR5cGU9MSZzaXRlPWV

ob3N0LWxpdmUmc2NvcGU

9c2l0ZQ%3d%3d - # 

S3 http://ehis.ebscohost.com.prox

y.lnu.se/ehost/resultsadvanced

?sid=24d55a4a-0423-4c78-

9704-

76e65bc7128e%40sessionmgr

10&vid=17&hid=116&bquer

y=((MM+%22Multiple+Scler

osis%2fPF%22))+AND+((M

H+%22Life+Experiences%2b

%22))&bdata=JmRiPWNpbjI

wJnR5cGU9MSZzaXRlPWV

ob3N0LWxpdmUmc2NvcGU

9c2l0ZQ%3d%3d - #S1 AND 

S2  

 62 

S4 S1 AND S2 5 år (2007-2012), Engelsk 

och svensk text  

15 

 

Två av de 15 artiklarna lästes i fulltext och var relevanta för studiens syfte och inkluderades i 

den systematiska litteraturstudien. 

 

http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=17&hid=116&bquery=((MM+%22Multiple+Sclerosis%2fPF%22))+AND+((MH+%22Life+Experiences%2b%22))&bdata=JmRiPWNpbjIwJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##


 

Bilaga 1 

Söknresultat PsycINFO 

Söknings

kod 

Ämnestermer (Thesaurus) Sökningstillval Resultat  

S1 http://ehis.ebscohost.com.prox

y.lnu.se/ehost/resultsadvanced

?sid=62b18b1c-4317-437d-

9e13-

b27cac21c613%40sessionmgr

104&vid=13&hid=3&History

ItemID=S3&bquery=MM+%

22Multiple+Sclerosis%22&bd

ata=JmRiPXBzeWgmY2xpM

D1SViZjbHYwPVkmdHlwZ

T0xJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl

2ZSZzY29wZT1zaXRl - 

#"Multiple 

Sclerosis"http://ehis.ebscohost

.com.proxy.lnu.se/ehost/result

s?sid=24d55a4a-0423-4c78-

9704-

76e65bc7128e%40sessionmgr

10&vid=22&hid=109&bquer

y=(MH+%22Multiple+Sclero

sis%22)&bdata=JmRiPWNpb

jIwJmNsaTA9UlYmY2x2MD

1ZJnR5cGU9MSZzaXRlPW

Vob3N0LWxpdmUmc2NvcG

U9c2l0ZQ%3d%3d - # 

 6110 

S2 http://ehis.ebscohost.com.prox

y.lnu.se/ehost/resultsadvanced

?sid=24d55a4a-0423-4c78-

9704-

76e65bc7128e%40sessionmgr

10&vid=17&hid=116&bquer

y=((MM+%22Multiple+Scler

osis%2fPF%22))+AND+((M

H+%22Life+Experiences%2b

%22))&bdata=JmRiPWNpbjI

wJnR5cGU9MSZzaXRlPWV

ob3N0LWxpdmUmc2NvcGU

9c2l0ZQ%3d%3d - 

#"Multiple Sclerosis" 

Major Subject  5768 

S3 http://ehis.ebscohost.com.prox

y.lnu.se/ehost/resultsadvanced

?sid=5e7ca4b9-468a-4545-

bb8a-

9da668abb004%40sessionmgr

4&vid=28&hid=101&History

ItemID=S8&bquery=(MM+%

 10655 

http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=62b18b1c-4317-437d-9e13-b27cac21c613%40sessionmgr104&vid=13&hid=3&HistoryItemID=S3&bquery=MM+%22Multiple+Sclerosis%22&bdata=JmRiPXBzeWgmY2xpMD1SViZjbHYwPVkmdHlwZT0xJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=62b18b1c-4317-437d-9e13-b27cac21c613%40sessionmgr104&vid=13&hid=3&HistoryItemID=S3&bquery=MM+%22Multiple+Sclerosis%22&bdata=JmRiPXBzeWgmY2xpMD1SViZjbHYwPVkmdHlwZT0xJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=62b18b1c-4317-437d-9e13-b27cac21c613%40sessionmgr104&vid=13&hid=3&HistoryItemID=S3&bquery=MM+%22Multiple+Sclerosis%22&bdata=JmRiPXBzeWgmY2xpMD1SViZjbHYwPVkmdHlwZT0xJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=62b18b1c-4317-437d-9e13-b27cac21c613%40sessionmgr104&vid=13&hid=3&HistoryItemID=S3&bquery=MM+%22Multiple+Sclerosis%22&bdata=JmRiPXBzeWgmY2xpMD1SViZjbHYwPVkmdHlwZT0xJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=62b18b1c-4317-437d-9e13-b27cac21c613%40sessionmgr104&vid=13&hid=3&HistoryItemID=S3&bquery=MM+%22Multiple+Sclerosis%22&bdata=JmRiPXBzeWgmY2xpMD1SViZjbHYwPVkmdHlwZT0xJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=62b18b1c-4317-437d-9e13-b27cac21c613%40sessionmgr104&vid=13&hid=3&HistoryItemID=S3&bquery=MM+%22Multiple+Sclerosis%22&bdata=JmRiPXBzeWgmY2xpMD1SViZjbHYwPVkmdHlwZT0xJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=62b18b1c-4317-437d-9e13-b27cac21c613%40sessionmgr104&vid=13&hid=3&HistoryItemID=S3&bquery=MM+%22Multiple+Sclerosis%22&bdata=JmRiPXBzeWgmY2xpMD1SViZjbHYwPVkmdHlwZT0xJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=62b18b1c-4317-437d-9e13-b27cac21c613%40sessionmgr104&vid=13&hid=3&HistoryItemID=S3&bquery=MM+%22Multiple+Sclerosis%22&bdata=JmRiPXBzeWgmY2xpMD1SViZjbHYwPVkmdHlwZT0xJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=62b18b1c-4317-437d-9e13-b27cac21c613%40sessionmgr104&vid=13&hid=3&HistoryItemID=S3&bquery=MM+%22Multiple+Sclerosis%22&bdata=JmRiPXBzeWgmY2xpMD1SViZjbHYwPVkmdHlwZT0xJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=62b18b1c-4317-437d-9e13-b27cac21c613%40sessionmgr104&vid=13&hid=3&HistoryItemID=S3&bquery=MM+%22Multiple+Sclerosis%22&bdata=JmRiPXBzeWgmY2xpMD1SViZjbHYwPVkmdHlwZT0xJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=62b18b1c-4317-437d-9e13-b27cac21c613%40sessionmgr104&vid=13&hid=3&HistoryItemID=S3&bquery=MM+%22Multiple+Sclerosis%22&bdata=JmRiPXBzeWgmY2xpMD1SViZjbHYwPVkmdHlwZT0xJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=62b18b1c-4317-437d-9e13-b27cac21c613%40sessionmgr104&vid=13&hid=3&HistoryItemID=S3&bquery=MM+%22Multiple+Sclerosis%22&bdata=JmRiPXBzeWgmY2xpMD1SViZjbHYwPVkmdHlwZT0xJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/resultsadvanced?sid=62b18b1c-4317-437d-9e13-b27cac21c613%40sessionmgr104&vid=13&hid=3&HistoryItemID=S3&bquery=MM+%22Multiple+Sclerosis%22&bdata=JmRiPXBzeWgmY2xpMD1SViZjbHYwPVkmdHlwZT0xJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/results?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=22&hid=109&bquery=(MH+%22Multiple+Sclerosis%22)&bdata=JmRiPWNpbjIwJmNsaTA9UlYmY2x2MD1ZJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/results?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=22&hid=109&bquery=(MH+%22Multiple+Sclerosis%22)&bdata=JmRiPWNpbjIwJmNsaTA9UlYmY2x2MD1ZJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/results?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=22&hid=109&bquery=(MH+%22Multiple+Sclerosis%22)&bdata=JmRiPWNpbjIwJmNsaTA9UlYmY2x2MD1ZJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
http://ehis.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/results?sid=24d55a4a-0423-4c78-9704-76e65bc7128e%40sessionmgr10&vid=22&hid=109&bquery=(MH+%22Multiple+Sclerosis%22)&bdata=JmRiPWNpbjIwJmNsaTA9UlYmY2x2MD1ZJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d##
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Bilaga 1 

De två resulterade artiklarnas sammanfattningar lästes. En artikel var relevant för studiens 

syfte och inkluderades i den systematiska litteraturstudien. 
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Bilaga 2 Granskningsmall  

Checklista för kvalitativa artiklar – Forsberg & Wengström, 2008.  

A. Syftet med studien  

………………………………………………………………………………………………..  

Vilken kvalitativ metod har använts?  

………………………………………………………………………………………………..  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

Ja  Nej  

B. Undersökningsgrupp  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna)  

Ja  Nej  

Var genomfördes undersökningen ?  

………………………………………………………………………………………………  

Urval – Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

………………………………………………………………………………………………  

Vilken urvalsmetod användes ?  

 Strategiskt urval  

 Snöbollsurval  

 Teoretiskt urval  

 Ej angivet  

Beskriv undersökningsgruppen (Ålder, kön, socialstatus samt annan relevant demografisk 

bakgrund)  

………………………………………………………………………………………………  

Är undersökningsgruppen lämplig ?  

Ja  Nej  

C. Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamlingen)?  

Ja  Nej  

Beskriv:  

………………………………………………………………………………………………  

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  

Beskriv:  
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…………………………………………………………………………………………… 

Ange datainsamlingsmetod:  

 ostrukturerade intervjuer  

 halvstrukturerade intervjuer 

 fokusgrupper  

 observationer  

 video-/ bandinspelning  

 skrivna texter eller teckningar  

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

Ja  Nej  

D. Dataanalys  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

………………………………………………………………………………………………..  

Ange om:  

 teman är utvecklade som begrepp  

 det finns episodiskt presenterade citat  

 de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

 svaren är kodade  

Resultatbeskrivning:  

………………………………………………………………………………………………  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja  Nej  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

Ja  Nej  

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja  Nej  

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

Ja  Nej  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

Ja  Nej    

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

Ja  Nej  

E. Utvärdering  
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Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja  Nej  

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja  Nej  

Har resultaten klinisk relevans?  

Ja  Nej  

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

Ja  Nej  

Finns risk för bias?  

Ja  Nej  

Vilken slutsats drar författaren?  

………………………………………………………………………………………………  

Håller du med om slutsatserna?  

Ja  Nej  

Om nej, varför inte?  

………………………………………………………………………………………………  

Ska artikeln inkluderas?  

Ja  Nej 
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REFERENS 

NUMMER 

& 

DATABAS 

FÖRFATTARE 

TIDSKRIFT, 

ÅR 

LAND  

TITEL HUVUDSYFTE METOD & URVAL RESULTAT KVALITET 

1  

CINAHL 

 

Borkoles, E. 

Nicholls, R.A 

Bell, K. 

Butterly, R. 

Polman, J.C.R 

Psychology and 

Health 

2008 

Storbritannien 

The lived experiences 

of people diagnosed 

with multiple 

sclerosis in relation to 

exercise.  

Att studera 

människor med 

MS levda 

erfarenheter i 

förhållande till 

fysisk träning. 

Semistrukturerade narrativa 

intervjuer med tolkande 

fenomenologisk analys. Sju 

deltagare (fyra kvinnor och tre 

män) mellan 34-65 år. Samtliga 

har en funktionsnedsättning 

motsvarande fyra till sex på 

Kurtzke/EDSS skalan och har 

träningsvana. Samtliga har haft 

MS mellan två till 25 år.   

Deltagarna erfor en kamp 

mot den gradvis förlorade 

fysiska kapaciteten men 

också mot ovissheten om 

vad som ska hända med 

den egna kroppen. De 

kämpade också med 

självbilden och var rädda 

för att vara en belastning 

för träningsutövare som 

inte hade MS. MS gav 

ingen vinst i den här 

studien.  

Hög 

2  

PubMed 

 

Irvine, H. 

Davidson, C.  

Hoy, K.  

Lowe-Strong. A. 

Disability and 

Rehabilitation 

2009 

Storbritannien 

 

Psychosocial 

adjustment to 

multiple sclerosis: 

exploration of 

identity redefinition 

  

Att undersöka 

subjektiva 

erfarenheter av att 

leva med och 

anpassa sig till 

MS. 

 

Semistrukturerade narrativa 

intervjuer i fokusgrupper med 

tolkande fenomenologisk analys. 

Åtta deltagare (sju kvinnor och en 

man) mellan 36-63 år. Sju av 

deltagarna är arbetslösa och en är 

pensionär. Sju har haft MS mellan 

fem till 20 år och en har inte 

delgett tidslängden.  

 

Identitet och självbild 

påverkas indirekt av MS, 

till exempel med sänkt 

egenvärde men också med 

en ökad tacksamhet för 

livet. Direkta faktorer är 

exempelvis: Arbetslöshet, 

könsroller, relationer, 

fysiska symtom och Ms 

progressionens ovisshet.    

 

Hög 
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REFERENS 

NUMMER 

& 

DATABAS 

FÖRFATTARE 

TIDSKRIFT 

ÅR 

LAND  

TITEL HUVUDSYFTE METOD & URVAL RESULTAT KVALITET 

3  

CINAHL 

 

 

Isaksson, A.K.  

Ahlström, G. 

Journal of 

Neuroscience Nursing  

2008 

Sverige 

 

 

Managing chronic 

sorrow: Experiences 

of patients with 

multiple sclerosis 

 

Att beskriva 

metoderna som 

patienterna med 

MS använder för 

att kunna hantera 

kronisk sorg. 

 

Studien är en del av ett större 

forskningsprojekt  

Semistrukturerade narrativa 

intervjuer. NCRCS intervjuguide. 

Kvalitativ latent innehållsanalys. 

38 deltagare (26 kvinnor och tolv 

män) mellan 20-62 år varav 26 

med skovformad MS, nio med 

sekundär progressiv MS och tre 

med primär progressiv MS.  

Samtliga deltagare har haft MS 

mellan ett till 15 år. 

Deltagarna i studien 

beskrev sorg som förlust 

av välbefinnande, en 

rädsla för framtiden och 

skam över att behöva 

hjälp.  

Faktorer som togs upp var 

bland annat relationer till 

anhöriga, känslor, 

ovisshet och att anta olika 

perspektiv. 

  

Hög 

 

4  

PubMed 

Lexell, M.E.  

Lund, L.M.  

Iwarsson, S.  

The American 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

2009 

Sverige 

Constantly changing 

lives: Experiences of 

people with multiple 

sclerosis 

 

Att öka 

förståelsen av hur 

individer med MS 

upplever sitt 

engagemang I 

relation till 

sysselsättningar.   

Beskrivande metod. 

Semistruktuerade narrativa 

intervjuer. Konstant jämförande 

metod (constant comparative 

method) av ”Grounded theory”. 

Tio deltagare (sex kvinnor och 

fyra män) mellan 41-67 år varav 

åtta med sekundär progressiv MS 

och två med skovformad MS. 

Samtliga har en funktions 

nedsättning motsvarande fem till 

åtta på Kurtzke /EDSS skalan. 

Samtliga har haft MS mellan fyra 

tll 31 år.   

En stor förändring 

gällande sysselsättningar 

när deltagarna hade fått 

MS. Kamp var en 

beskrivande faktor. 

Nästan genomgående 

anpassade deltagarna valet 

av sysselsättningar till sin 

egen kapacitet ofta 

begränsade till sin dagliga 

status. För att inte bli 

bitter fanns valet att byta 

perspektiv.  

Hög 
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REFERENS 

NUMMER

& 

DATABAS 

FÖRFATTARE 

TIDSKRIFT 

ÅR 

LAND  

TITEL HUVUDSYFTE METOD & URVAL RESULTAT KVALITET 

5  

CINAHL 

 

Lohne, V. 

Aasgaard, T. 

Caspari, S.  

Slettebø, Å 

Nåden, D. 

Nursing Ethics 

2010 

Norge 

 

The lonely battle for 

dignity: Individuals 

struggling with 

multiple sclerosis 

 

Att undersöka MS 

drabbade 

individers 

upplevelser av 

värdighet och 

kränkning i 

kontexten hälso- 

och 

sjukvårdspersonal 

i Norge. 

 

Studien är en del av ett större 

forskningsprojekt. 

Semistrukturerade narrativa 

intervjuer med hermeneutisk 

analys. 

Fjorton patienter (åtta kvinnor och 

sex män) mellan 39-66 år. 

Samtliga är inskrivna på 

rehabiliteringsavdelning och har 

haft MS i mer än åtta år.  

 

Samtliga individer med 

MS upplevde kränkning i 

aktuell kontext. Att 

drabbas av MS innebar att 

alltid behöva kämpa för 

att bli tagen på allvar. 

Värdighet är en 

mänsklighet och 

upplevdes genom empati 

och ett ömsesidigt 

förtroende. 

Att få tid ökade känslan 

av värdighet.   

 

Hög 

 

6  

CINAHL 

Malcolmson, K.S. 

Lowe-Strong, A.S. 

Dunwoody, L. 

Disability and 

Rehabilitation 

2008 

Storbritannien  

What can we learn 

from the person 

insights of 

individuals living and 

coping with multiple 

sclerosis? 

Att undersöka 

personliga 

värderingar och 

erfarenheter hos 

individer med MS 

som anser sig ha 

förmåga att 

hantera sin 

sjukdom i det 

dagliga livet.  

Semistrukturerade narrativa 

intervjuer i fokusgrupper med 

tematisk analys. Tretton deltagare 

(nio kvinnor och fyra män) 

mellan 40-67 år varav sex med 

skovformad MS, sex med 

sekundär progressiv MS och en 

med primär progressive MS.  

Samtliga har haft MS i mer än 

fem år.  

Individerna med MS 

antog ett positivt 

perspektiv men var också 

realistiska gällande sin 

diagnos. De erkände sina 

känslor, var fysiskt och 

socialt aktiva och lärde sig 

av varandras erfarenheter 

av MS.  

 

 

Hög 
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7  

CINAHL 

 

Moriya, R.  

Suzuki, S. 

British Journal of 

Neuroscience Nursing  

2011 

Japan 

 

A qualitative study 

relating to the 

experiences of people 

with MS: Differences 

by disease severity 

 

Att belysa 

erfarenheterna av 

individer med MS 

beroende på 

sjukdomens 

svårighetsgrad 

 

Undersökande design genom 

semistruktuerade narrativa 

intervjuer. Konstant jämförande 

metod (constant comparative 

method). Sjutton deltagare (13 

kvinnor och fyra män) med 

medelåldern på 42,8 år 

(standardavvikelse= 11,1)  

Samtliga har en 

funktionsnedsättning motsvarande 

på Kurtzke/ EDSS skalan med 

medelvärde på 4,9 

(standardavvikelse= 2,4).   

Samtliga har haft MS med 

medelvärde på 5,9 år 

(standardavikelse= 3,9).  

Resultaten speglade 

individerna med MS liv 

med hänsyn till de fysiska 

funktionsnedsättningarna. 

Påverkan på självbilden 

av bland annat en ny 

rolluppfattning samt 

inskränkningar av 

sysselsättningar, 

framtidstron och livsval. 

MS var inte någon 

tillgång i något avseende.  

 

Hög 

 

8  

CINAHL 

 

Payne, D. 

McPherson, M.K. 

Disability and 

Rehabilitation 

2010 

Nya Zeeland 

 

 

Becoming mothers. 

Multiple sclerosis and 

motherhood: A 

qualitative study 

 

Att undersöka 

mödrar med MS 

erfarenheter samt 

att fokusera på 

deras strategier att 

hantera 

moderskapet och 

deras MS.  

 

 

Semistrukturerade narrativa 

intervjuer med tolkande 

beskrivande analys. 

Nio kvinnor mellan 18-45 år 

varav en med sekundär progressiv 

MS och åtta med skovformad MS. 

Samtliga kvinnor har fött barn 

inom de senaste fem åren. 

 

Moderskapet med MS var 

komplext men att bli mor 

var en vital och viktig del 

av livet. MS-

medicineringen avbröts i 

samband med 

graviditeten. Kvinnorna 

var beroende av yttre stöd 

en längre tid efter en 

förlossning. Kvinnorna 

hade svårt att leva upp till 

sin idealbild av en mor.  

Medel 
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9  

PsychINFO 

Vickers, H.M.  

Illnes, Crises and 

Loss 

2009 

Australien 

Life and work with 

multiple sclerosis 

(MS): The role of 

unseen experiential 

phenomena on 

unreliable bodies and 

uncertain lives 

Att undersöka 

subjektiva 

erfarenheter hos 

individer med MS  

Heideggerian fenomenologi. 

Narrativa intervjuer med ett 

inifrånperspektiv då Vickers har 

MS. Analysen finns ej beskriven. 

21 deltagare som tidigare har 

jobbat heltid eller jobbar deltid 

eller heltid vid intervjutillfället. 

Fler inklusionskriterier finns ej 

angivna.  

En beskrivande text om 

olika situationer med 

upplevelser av den 

opålitliga kroppen och 

även individer med MS 

tankar om den osäkra 

framtiden.   

Medel 


