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Sammanfattning   
Multipel skleros (MS) är en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet genom att 
hämma  nervimpulser.  Detta  kan  leda  till  symtom  som  känselbortfall, 
koordinationsstörningar  eller  förlamningar  och  kroppsliga  funktioner  kan  i  längden 
avta. Det finns två typer av MS; skovvis förlöpande MS och progressiv MS. Uppsatsen 
är en narrativ studie som baseras på fyra självbiografier skrivna av svenska kvinnor med 
sjukdomen  MS.  Syftet  är  att  beskriva  kvinnornas  upplevelser  om  att  leva  med 
diagnosen.  Vårdvetenskapliga  begrepp  som  livsvärld  och  lidande  beskrivs  och 
åskådliggörs, samt vilken roll och betydelse den vårdande sjuksköterskan har i såväl 
bemötande som omvårdnad.  Analysen av de fyra självbiografierna resulterade i  fyra 
teman  som  framställs  i  resultatet,  vilka  är:  förnekelse  –  skuld  –  skam,  rädsla,  
omgivningens  attityder  och  insikt  och  försoning.  Resultatet  innehåller  citat  från 
självbiografierna för att illustrera författarnas upplevelser. Slutligen diskuteras områden 
som  förnekelse  av  diagnosen,  bearbetningsprocessen  och  acceptans.  I  diskussionen 
beskrivs även betydelsen av stöd och den drabbades behov av information, men även 
behovet av ökade kunskaper om MS hos allmänsjuksköterskan för att kunna ge en god 
omvårdnad.

Nyckelord: MS, upplevelse, narrativ, rädsla, vårdande sjuksköterskan, förnekelse, 
omgivningens attityder, lidande, försoning
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INLEDNING

Att drabbas av Multipel skleros (MS), som är en kronisk sjukdom, innebär inte bara 
fysiska påfrestningar av även psykiska. Ovissheten om hur sjukdomsförloppet kommer 
att  arta  sig,  och  vilka  kroppsliga  funktioner  som successivt  kan  komma att  avta  är 
funderingar som kan uppkomma i samband med diagnosen MS. Att möta patienter som 
lider  av  MS är  troligtvis  något  vi  lär  få  uppleva  inom vår  framtida  yrkesroll  som 
sjuksköterskor och vi har därför valt att skriva om MS. Vi vill få en fördjupad kunskap 
samt förståelse för de personers livsvärld som lever och drabbas av sjukdomen för att 
kunna ge ett bra bemötande.

BAKGRUND

Varje år drabbas ungefär 5 av 100 000 personer av MS och sjukdomen drabbar ungefär 
dubbelt så många kvinnor som män. I Sverige finns det cirka 17 500 personer som fått 
diagnosen (Ericson & Ericson, 2012, s. 302). I Sverige är MS den mest förekommande 
orsaken till rörelsehinder hos unga vuxna. Handelshögskolan i Stockholm har uppskattat 
att sjukdomen kostade det svenska samhället cirka 5,5 miljarder kronor bara under år 
2005,  vilket  innebär  474  000  kronor/person  med MS per  år.  I  denna  summa ingår 
kostnader  för  sjukvård,  rehabiliteringsinsatser,  arbetsbortfall,  sjukförsäkring  samt 
pensionering. (Fagius, Andersen, Hillert, Olsson, Sandberg, 2007, s. 7). 

Uppkomst – orsak – prognos 

MS är  en  autoimmun sjukdom vilket  innebär  att  det  egna  immunsystemet  angriper 
kroppens  egna  celler.  MS drabbar  det  centrala  nervsystemet,  hjärna  och  ryggmärg, 
genom  att  sjukdomen  skapar  inflammationer  hos  nervcellerna  vilket  medför  att 
nervimpulserna  hämmas  eller  uteblir.  Det  kan  ta  dagar  upp  till  några  veckor  innan 
inflammationen  lägger  sig  och  efteråt  återfår  nervfibrerna  vanligtvis  sin  förmåga 
(Fagius et al. 2007, ss. 13-24). Orsaken till varför en person får MS är ännu inte helt  
klarlagd. Dagens kunskap om orsaken är att alla människor har större eller mindre risk 
att utveckla MS beroende på genetiska faktorer samt vilka infektioner personen drabbas 
av (Fagius et al. 2007, ss. 56-57). MS drabbar unga vuxna i åldern 20-40 år och de 
första symtomen infinner sig i genomsnitt vid 29- års ålder. Då MS är en oberäknelig 
sjukdom, är det inte möjligt att bedöma prognosen i början. Trots att MS är en kronisk, 
livslång, sjukdom betyder inte detta att symtomen också blir det. Även om prognosen 
och själva sjukdomen är oförutsägbar, påverkar MS i de flesta fall inte livslängden hos 
individen, utan personer med sjukdomen kan oftast  förvänta sig en normal livslängd 
(Fagius et al. 2007, ss. 36-42). 

Symtom

Beroende  på  var  inflammationen  inträffar  hos  nervcellerna  uppvisas  olika  symtom. 
Dessa symtom kan exempelvis vara förlamningar, känselnedsättningar, trötthet/fatigue 
(fatigue  är  en  svårare  form  av  trötthet)  eller  koordinationsstörningar.  Hur 
sjukdomsförloppet  utspelar  sig  är  väldigt  individuellt  och  kan  skilja  sig  stort  från 
individ till individ. MS kan delas in i två typer där den ena är skovvis förlöpande MS, 
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vilket  innebär  övergående  episoder  och  den  andra  är  progressiv  MS  och  innebär 
långsam försämring av sjukdomen (Fagius et al. 2007, ss.25-36).  

Skovvis förlöpande MS innebär att  individen får symtom som uppkommer plötsligt, 
alltså ett skov, och som kan vara kvar från några dagar till veckor för att sedan den 
kroppsliga funktionen återgår. Skoven kan vara allt från skonsamma till mer uttalade 
och  drastiska.  Godartad  MS  tillhör  kategorin  skovvis  förlöpande  MS,  och  är  som 
namnet anger, mer godartad och personer med denna typ drabbas endast av ett skov 
under hela livet. Denna typ av MS kan dock inte fastställas förrän efter några år när 
sjukdomsutvecklingen har kunnat följas. Personer med godartad MS är inte inkluderade 
i siffran för det totala antalet personer med MS, siffran skulle i sådana fall öka med 30 
% (Fagius et  al.  2007, ss.  38-39).  Progressiv MS kan i  sin  tur delas in  i  två typer; 
sekundär progressiv samt primär progressiv MS. Vid sekundär progressiv MS drabbas 
personen av skov, men återfår inte normal funktion utan det kvarstår en viss försämring 
tills  det  inte  går  att  urskilja  några  skov  utan  det  sker  en  gradvis  försämring  av 
sjukdomen. Med tiden ökar risken för individer med MS att utveckla denna typ och 
statistiken visar att efter 5 år har 12 % ådragit sig sekundär progressiv MS och efter 25 
år är siffran 66 %. Primär progressiv MS drabbar cirka 10 % och dyker oftast upp i lite 
högre  ålder,  40-års  ålder.  Här  har  personen  inga  skov  utan  försämringen  tilltar 
successivt där den nedre delen av kroppen drabbas och överkroppen i stor del håller sig 
frisk (Fagius et al. 2007, ss. 39-40). 

Diagnos 

För att kunna fastställa diagnosen MS måste individen ha drabbats av symtom vid två 
skilda tillfällen samt att de uppkommit på olika lokalisationer i kroppen. MS diagnosen 
ställs  av en neurolog efter ett  antal  undersökningar.  Vid utredning följer  neurologen 
särskilt  utarbetade  riktlinjer,  McDonald  kriterierna,  som  framställdes  2001  och 
reviderades  senast  2010  (Tsang  &  Macdonell,  2011).  McLean  (2010)  skriver  att 
McDonald  kriterierna innebär   en kombination  av undersökningar och tester  såsom 
sjukdomshistoria,  neurologisk  status  samt  stödjande  parakliniska  tester  inklusive 
framkallade potentialer,  det  vill  säga tester som genom sensorisk stimulering via  en 
sensorisk  väg  framkallar  elektriska  potentialer.  Magnetisk  resonanstomografi  (MRT) 
används för att finna de inflammerade nervcellerna. Tidigare inflammationer kan även 
påträffas trots att personen kanske inte upplevt något symtom.

Medicinsk behandling 

Det finns det ingen behandling som botar MS på grund av att orsaken till sjukdomens 
uppkomst  fortfarande  inte  är  klarlagd.  Fokus  på  att  minska  varaktighet  och  täta 
intervaller på skoven samt att reducera försämringar av kroppsliga funktioner är målet 
med  behandlingen.   Den  medicinska  behandlingen  innefattar  läkemedel  som  kan 
hämma sjukdomen och minska symtomen. Exempel på sjukdomshämmande läkemedel 
är interferoner, då de gör att skoven uppstår mer sällan för patienten (Almås, Stubberud 
& Grønseth  (red.)  2011,  ss.243-244).  Interferoner  är  uppbyggt  av  protein  som 
motarbetar  anfall  av  kroppens  egna  immunförsvar.  Betainterferon  är  en  typ  av 
interferoner  som  genom  studier  visat  sig  ha  en  fördröjande  effekt  på 
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sjukdomsutvecklingen hos personer som har ett ojämnt sjukdomsförlopp. Betainterferon 
administreras som injektion och läkemedlet kan till en början ge biverkningar liknande 
dem vid influensa som exempelvis feber, frossa och muskelsmärtor. Betainterferon tas 
varannan dag och tillsammans med sin läkare ökas successivt dosen efter hur mycket 
biverkningar individen får (FASS). 

Vid  symtomreducerande  behandling  finns  en  mängd  olika  typer  av  läkemedel  då 
symtomen kan ha stor variation. Då patienten drabbas av ett akut skov ges vanligen 
glukokortikoider i en hög dos intravenöst, metylprednisolon, då det minskar längd och 
intensitet av skovet. I kombination med metylprednisolon ges även läkemedel för att 
lättare kunna somna samt för att  förebygga dyspepsi till  följd av behandlingen.  Vid 
muskelspasmer och smärtor ges ofta muskelavslappnande läkemedel, som exempelvis 
diazepam eller baklofen, för att förbättra rörligheten.  Peroral behandling kan leda till 
ökad  trötthet,  men  att  få  behandlingen  från  en  pump  som  tillför  läkemedlet  in  i 
ryggmärgskanalen genom en slang har visat sig vara ett bättre administreringssätt för att 
patienten inte ska drabbas av trötthet. I de fall då patienten lider av smärtproblematik är 
första alternativet vanlig smärtlindrande behandling, men detta ger sällan en god eller 
tillräcklig  effekt.  Epileptiska  läkemedel  samt  lågdoser  av  tricykliska  antidepressiva 
läkemedel ger vanligtvis en bra smärtlindring. Andra metoder som i vissa fall fungerar 
som  smärtlindring  är  akupunktur  och  transkutan  nervstimulering.  Att  drabbas  av 
urininkontinens är ett vanligt problem hos personer med MS. I många fall  använder 
patienter både självkateterisering samt peroral läkemedelsbehandling för att få bukt med 
sina problem. Ett annat behandlingsalternativ då problemet är mer påtagligt är injicering 
av botulinumtoxin i väggen i urinblåsan, vilket leder till  att urintömningen avstannar 
och  patienten  får  använda sig  av  självkateterisering  (Almås,  Stubberud &  Grønseth 
(red.) 2011, s.245). 

Tidigare forskning

I en studie av Courts, Buchanan och Werstlein (2004) angående den levda erfarenheten 
av att leva med MS kunde de urskilja fyra teman som deltagarna beskrev. Dessa fyra 
teman var; ingen lyssnar, symtom och förtvivlan, göra sina egna val och att kämpa sin 
egen kamp. De flesta av deltagarna upplevde att sjukvårdspersonalen inte lyssnade när 
de beskrev sina symtom och att deltagarna inte blev tagna på allvar då de kunde få höra 
att det var inbillning. Sjukvårdspersonalen hade även svårigheter i att koppla samman 
symtomen  och  en  deltagare  utredde  i  princip  sin  diagnos  själv.  Diagnosen  ändrade 
deltagarnas liv drastiskt och det blev en kamp om att upprätthålla en normalitet i deras 
liv. Det blev då betydelsefullt att välja samt planera aktiviteter som gav en känsla av 
kontroll över sjukdomen. Deltagarna uttryckte det som att vara sin egen advokat och att 
ta ansvar över sin situation genom att göra det de fortfarande tyckte om att göra. 

Isaksson och Ahlström (2008) beskriver hur personer med MS hanterar den kroniska 
sorg som kan uppkomma i samband med diagnosen. Deltagarna i denna studie uttryckte 
det som att de var fångad i en ständig oro då sjukdomsutvecklingen är oförutsägbar och 
detta gav en känsla av sårbarhet. Deltagarna levde först i förnekelse och berättade inte 
om sjukdomen vilket påverkade personernas livssituation samt relationer. Då deltagarna 
i  vissa  fall  inte  berättade  för  familjemedlemmar  och  vänner  om  diagnosen  kunde 
närstående då inte heller utgöra något stöd i denna svåra situation. Deltagarna uttryckte 
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även att det fanns bristande förståelse och kunskap om MS hos familj samt närstående. 
Även i denna studie beskrev deltagarna att de kände sig styrda av sina symtom och att 
det var svårt att hitta ett sätt att anpassa sig i sin nya livssituation.

VÅRDVETENSKAPLIGABEGREPP

Livsvärlden

Livsvärlden kan beskrivas som en oreflekterad upplevelsevärld runt omkring oss och 
som vi undermedvetet ser som självklar. Livsvärlden byggs på våra erfarenheter, vad vi 
upplever och förändras beroende på var vi befinner oss i livet. Alltså upplever vi vår 
omvärld på olika sätt från det att vi är unga tills vi är gamla samt när vi mår bra eller  
drabbas  av  sjukdom  (Brikler,  2007,  s.32).  Enligt  Hörnsten  (2013)  symboliserar 
livsvärldsperspektivet  människans  upplevelser,  minnesbilder,  tankar  kring  framtiden 
samt synen på sjukdom och hälsa. Hörnsten anser också att människans anhöriga samt 
de i hans eller hennes kontaktnät utgör en stor del i livsvärlden vilket leder till att även 
de har inflytande på individens uppfattning av sjukdom och hälsa. Birkler (2007, s.33) 
menar  att  sjuksköterskan  bör  sätta  sin  förförståelse  åt  sidan,  för  att  kunna  se  till 
patientens livsvärld då sjuksköterskans livsvärld skiljer sig gentemot patientens, för att 
kunna vårda och bemöta på ett bra sätt.

Det  finns  många orsaker  till  att  en  individs  livsvärld  kan  vändas  upp och  ned  och 
förändras. Det kan bero på att någon i ens närhet går bort, på grund av att man förlorar 
jobbet,  att  en  relation  bryts  upp  eller  att  man  drabbas  av  sjukdom.  Dahlberg  och 
Segesten (2010, s.133) menar att det är viktigt att inte se kroppen som ett objekt utan ett 
subjekt, en levd kropp med erfarenheter och det är genom kroppen vi erfar världen och 
det är  kroppen som är grunden till  människans levnad. Vid en förändring i  kroppen 
innebär det även en omställning i livsvärlden och livet.

Lidande

Att få reda på att man drabbats av sjukdom leder för de flesta av oss till ett lidande. Det 
kan väcka oro och tankar om framtiden vad gäller  familjeliv, yrkesliv och fritidsliv. 
Även försämringar  av tillståndet  eller  vetskapen om att  ett  tillstånd är  kroniskt  kan 
orsaka ett stort lidande. I Olsson, Lexell & Söderbergs (2005) studie uppgav kvinnorna 
ett lidande då tröttheten till följd av MS ledde till att de inte kunde leva som de gjort  
innan de fick sin sjukdom. Då deras relationer påverkades eftersom andra hade liten 
förståelse för deras tillstånd samt att de upplevde en ständig besvikelse på sig själva för 
att de hade viljan men inte orken, resulterade i ett lidande. De var medvetna om att  
familjen påverkades negativt, när de som mödrar inte kunde delta i familjeaktiviteter i 
samma utsträckning som tidigare, vilket frambringade skuldkänslor. Birkler (2007, s.74) 
beskriver att lidande som uppstår till följd av sjukdom många gånger uppkommer då 
personens utseende eller funktioner förändras, försämras eller slutar fungera. Individen 
kan även drabbas av lidande då till exempel ett sjukdomsförlopp inte går i den riktning 
som beräknat eller en nyställd diagnos tvingar individen att se på sin framtid i nytt sken. 
I  Olsson,  Lexell  &  Söderbergs  (2005)  studie  berättar  kvinnor  om  hur  deras  liv 
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förändrats sen de fått diagnosen MS. De beskrev att till följd av enorm trötthet upplevde 
de att de delades upp i två delar som var svårt att förklara. Likt att de var nedsövda och 
livet bara passerade, de deltog vid samtal men samtidigt var frånvarande då de hade 
svårigheter att koncentrera sig.

Flensner,  Ek och Söderhamn (2003) framställer  i  sin  studie  att  personer  med MS i 
många fall upplevde känsla av misslyckande, förtvivlan, sorg och skam i situationer där 
de blev misstagna för att vara berusade när de egentligen var trötta och därför hade svårt 
för att  gå.  Wiklund (2003, ss.101-102) beskriver att  det  inte är den själva förlorade 
funktionen som är lidandet utan det hot sjukdomen utgör mot vem man är, att inte kunna  
leva sitt  vanliga liv inverkar  på individens identitet.  Personen kan känna att  de mål 
han/hon har  i  sitt  liv riskerar  att  gå förlorade då personen inte  kan se hur den  nya 
personen med en sjukdom ska leva sitt liv. Wiklund (2003, s.139) menar vidare att om 
individen kan finna en mening med sitt lidande genom att koppla det till situationer där 
individen kan se möjligheter, kan lidandet upplevas uthärdligt. 

Hälsa och välbefinnande

Begreppet hälsa och välbefinnande kan ha olika förklaringar då detta är individuellt för 
varje individ. En person kan definiera hälsa som när hon kan springa milen, när hon äter 
nyttigt och att hon har en smal och vältränad kropp. För en annan person kan hälsa 
innebära att hon orkar umgås med sin familj, orkar se sina favoritprogram på TV:n och 
när hon orkar följa med och handla trots sin sjukdom. I Dahlberg och Segestens (2010, 
ss.52-53) bok fick människor reflektera över vad hälsa betyder och de kom fram till att 
det innebär att må bra samt att kunna utföra det som är betydelsefullt i livet.  Flensner, 
Ek  och  Söderhamn  (2003)  uppger  att  en  deltagare  som  levde  med  MS  påtalade 
betydelsen av att få fokusera på något annat än sin egen situation. Att komma ut och 
möta vänner och utöva gruppaktiviteter för att inte isolera sig ledde till en känsla av 
tillfredsställelse och glädje över att ha lyckats åstadkomma något trots trötthet. Birkler 
(2007, ss.79-80) menar att hälsa kan beskrivas på olika sätt, exempelvis att personen är 
frisk, trivs och mår bra samt saknar symtom från sjukdom. 

Hälsa innefattar inte bara det biologiska hos individen utan lika mycket det existentiella 
i livet och hur personen uppfattar sig själv. Vilken person individen upplever att hon är, 
hur bra hon förstår inte bara sig själv utan även samspelet med resten av omvärlden och 
sina medmänniskor (Dahlberg & Segesten, 2010, ss.52-56). Wiklund (2003, s.82) anser 
att  upplevelsen  av  hälsa  utgår  från  att  personen  känner  en  enhet  med sig  själv,  en 
fullständighet. Att personen känner sig förtrogen i sin subjektiva kropp samt upplever 
sig i ett sammanhang och ser en betydelse med livet. Dahlberg och Segesten (2010, 
s.81) skriver om begreppet att  omformulera sin livsituation när personen drabbats av 
sjukdom,  att  kunna  se  den  inverkan  sjukdomen  har  för  att  kunna  hantera  den  nya 
situationen. Vid komplicerade och/eller kroniska sjukdomar är det viktigt för individen 
att  hitta  tillvägagångssätt  att  handskas  med  detta  för  att  hitta  tillbaka  till  ett 
betydelsefullt liv. 
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Den vårdande sjuksköterskan

MS innebär  en stor  livsomställning  som präglas  av  ovisshet  och förtvivlan,  där  har 
sjuksköterskan en viktig roll i att vara en trygg bas för patienten genom att stödja samt 
stärka henne. I hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 1982:763) betonas vikten av trygghet 
inom  vården  och  att  ett  bra  vårdande  ska  innebära  bra  kvalité  och  inge  trygghet 
(Dahlberg  & Segesten,  2010,  s.83).  I  Wiklund  (2003,  s.157-161)  beskriver  Bowlby 
(1994) att om sjuksköterskan finns där som en trygghet kan och vågar patienten granska 
sig själv som hon är. Det är även viktigt att vårdaren inte påverkar patienten utifrån vad 
hon tycker, utan låter personen utvecklas utefter hur hon vill leva sitt liv. Dahlberg och 
Segesten  (2010,  s.127)  menar  att  en  god vård  ligger  i  att  sjuksköterskan  hos  varje 
individ kan uppfatta vad hälsa, välbefinnande samt sjukdom innebär för den enskilde. 
Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2010, s.203) att det är genom öppenhet samt 
följsamhet i det vårdande samtalet som sjuksköterskan kan hjälpa patienten att komma 
till insikt om sin situation. Enligt Birkler (2007, s.41) har sjuksköterskan ansvar att se 
till  patientens fysiska symtom, det objektiva, men hon har även ett  stort  ansvar vad 
gäller att se, ha förståelse för och bekräfta patienten som lidande individ. 

Vilken omvårdnad en person med MS behöver beror på vilka funktioner som förlorats 
och om personen är i stånd att ta emot omvårdnaden. När individen får diagnosen är det 
viktigt att sjuksköterskan utgör ett stöd för den drabbade, för att ge tid till att sörja men 
även att inge framtidshopp. I många fall, då patienten haft MS under flera år, har hon 
byggt upp en inre förtvivlan och frustration till följd av förlorade funktioner och därmed 
ett ökat vårdbehov. Det är betydelsefullt att vårdpersonal och patienten kan samarbeta 
genom att ha en positiv dialog för att gemensamt komma fram till fungerande lösningar. 
Vårdpersonalen  måste  ta  reda  på  vilka  förväntningar  patienten  själv  har  på  sin 
behandling då det  händer att  patienter inte har  realistiska förväntningar.  I  dessa fall 
krävs  god  information  där  det  framkommer  tydligt  att  det  kan  uppkomma 
komplikationer  i  form  av  nya  skov  eller  symtom  eftersom  behandlingen  endast  är 
förebyggande  och  inte  botande.  Detta  kan  vara  en  balansgång  då  vårdpersonalen 
samtidigt behöver motivera patienten för att hon ska bevara hopp om att behandlingen 
ska  fungera.  Det  är  även viktigt  att  arbeta  preventivt  för  att  förhindra  att  patienten 
drabbas av kontrakturer, trycksår, blås- och tarmproblem, infektioner eller näringsbrist. 
Då MS är en oförutsägbar sjukdom går det inte att på förhand säga när skoven uppträder 
eller  hur  svåra  de  blir.  Det  är  vanligt  att  patienter  upplever  ett  nytt  skov  som  en 
motgång. Här är det  av stor betydelse att  sjuksköterskan visar  sig tillgänglig för att 
stödja, motivera och inge hopp hos patienten samt ge henne tid vid starka reaktioner till 
följd av försämring. Tydlig och bra information krävs även för att patienten ska komma 
till insikt och få en ökad förstålse  (Almås, Stubberud & Grønseth (red.) 2011,  ss.245-
247). 

Rehabiliteringsinstitutioner finns även där personerna kan få hjälp och redskap till att 
hantera  sin  MS,  det  är  dock  viktigt  att  se  till  den  enskilde  individens  behov  och 
önskemål.  Det  är  även  betydelsefullt  att  försöka  stärka  individens  självbild  samt 
oberoende.  Exempelvis  genom  att  en  arbetsterapeut  ser  till  personens  behov  och 
tillhandahåller tekniska hjälpmedel för att öka individens självständighet. För personer 
med MS är det viktigt att hitta balans mellan aktivitet och vila. MS för med sig trötthet 
som inverkar på vardagen, det är trots allt detta väsentligt att upprätthålla den fysiska 
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aktiviteten vilket ger gynnsam effekt längre fram. (Almås, 2002, ss.823-825). I en studie 
av Forbes, While och Taylor (2007) undersökte de vad personer med MS uppfattade 
som viktigast för att tillgodose deras behov och där sju kategorier kunde identifieras. 
Dessa  kategorier  var  medicinsk  behandling,  socialmiljö  och  anpassning,  förbättrad 
sjukvård,  tillhandahållande  av  information,  rehabiliteringsbehandling,  psykologiskt 
stöd,  ickeprofessionell  vård  vilket  i  studien  innefattade  exempelvis  hemtjänst.  Den 
kategori  som  personer  med  MS  fann  mest  betydelsefull  var  den  medicinska 
behandlingen för  att  kunna kontrollera  symtomen.  Något  personerna  i  undersökning 
ansågs behövde förbättras var bland annat information om sjukdomsbehandlingar, men 
även mer information till familj och samhälle för att öka deras förståelse om MS och 
hur sjukdomen påverkar de personer som drabbats av MS. 

PROBLEMFORMULERING

MS är en sjukdom som drabbar betydligt fler kvinnor än män. Sjukdomen syns inte 
alltid på utsidan till  en början och att diagnostiseras med MS kan göra att personen 
känner lättnad över att få en förklaring till  sina, för omgivningen, osynliga symtom. 
Samtidigt kan diagnosen medföra oro och tankar som till exempel ”hur länge kommer  
jag kunna gå?” Oron kan förstärkas av att personen drabbas i ung ålder samt frustration 
över  att  det  inte  finns  någon  förklaring  till  varför  man  får  multipel  skleros.  Då 
sjukdomen kan innefatta  många osynliga  symtom som trötthet,  värk  samt  kognitiva 
svårigheter, kan personen som drabbats av MS emellanåt uppleva en oförståelse från 
omgivningen. Eftersom MS i hög grad drabbar kvinnor i familjebildande ålder, väcktes 
frågor om hur sjukdomsbeskedet och diagnosen kan påverka deras liv på olika områden. 
En annan fråga är om sjuksköterskan genom ökad kunskap om MS kan leda till bättre 
bemötande av patienter med sjukdomen? 

SYFTE

Studiens syfte är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen multipel 
skleros.

• Vad har diagnosbeskedet haft för betydelse för denna kvinna? 
• Varför reagerade hon på detta sätt? 
• Hur har hon gjort för att bearbeta diagnosbeskedet?
• Vad har hon fått för bemötande och reaktioner från omgivningen?

METOD

För studien har en kvalitativ ansats valts där författarna vill uppmärksamma individens 
upplevelser och livsvärld. För ändamålet har data samlats in från självbiografier skrivna 
av  personer  som diagnostiserats  med MS och därefter  analyserats  med  hjälp  av  en 
narrativ  analysmetod.  Genom  att  använda  sig  av  en  narrativ  analysmetod  kan 
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återkommande teman åskådliggöras. Dahlborg-Lyckhage (2012) beskriver den narrativa 
analysen som ett mönster av skeenden framställt i teman eller berättelser. 

Litteratursökning

Studien inriktade sig på att finna självbiografier skrivna av kvinnor med diagnosen MS. 
För att avgränsa antalet  självbiografier, bestämdes följande inklusionskriterier utifrån 
studiens syfte; att författarna till självbiografierna själva skulle vara drabbade av MS, att 
de skulle vara kvinnor och att den genomsnittliga åldern för insjuknande skulle vara 20-
35  år.   Genom  en  bibliotekarie  fick  uppsatsförfattarna  hjälp  med  att  söka  efter 
självbiografier om MS och fick fram tre självbiografier som fanns på Högskolan i Borås 
bibliotek vilka alla tre uppfyllde inklusionskriterierna. Författarna till studien sökte även 
efter  böcker på Stenungsunds bibliotek och fick där 24 träffar  på  sökordet  MS och 
Multipel skleros och fann tre böcker som passade in på inklusionskriterierna. Studiens 
författare gjorde också en sökning på Fyrens bibliotek i Kungsbacka och använde sig 
där  av  sökorden  MS,  Multipel  skleros  samt  självbiografi.  Efter  en  primär  analys 
påträffades ännu en självbiografi av intresse som var en uppföljare till en av de böcker 
som redan tagits med. Författarna var därefter nöjda med det material de funnit och 
kände att fyra självbiografier var tillräckligt. De självbiografier som togs med i arbetet 
var:  Stå  upp,  sitt  ner,  gå  vidare.  Att  känna  sig  frisk  trots  att  man  är  sjuk  av  Eva 
Helmersson,  Blues av  Louise  Hoffsten,  En näve  grus av  Louise  Hoffsten  samt  En 
samuraj i rullstol av Berit Janson. Dessa var skriva av kvinnor som drabbats av MS och 
som var i åldern 20-35 år när de fick sin diagnos. 

Analysfas

Självbiografierna har analyserats med hjälp av Dahlborg-Lyckhages (2012, s.161-172) 
analys med narrativ ansats. Denna analysmetod baseras på att data studeras som helhet 
och därefter delas in i mindre delar för att sedan ytterligare studeras som en helhet. 
Uppsatsförfattarna  delade  upp  självbiografierna  mellan  sig.   Som  inledningsfas  för 
analys lästes självbiografierna ytligt igenom för att få uppfattning och insikt om vad 
författarna berättade om. Vidare lästes självbiografierna mer noggrant en andra gång för 
att urskilja de mest essentiella delarna. Upplevelser och händelser antecknades efter en 
kritisk  granskning  där  de  bedömdes  vara  väsentliga  för  syftet.  Därefter  lästes 
självbiografierna igenom en tredje  gång,  men denna gång med frågeställningar  som 
påfunnits i de föregående genomläsningarna som hur, varför, och vad för att identifiera 
och uppmärksamma meningsbärande enheter. Studiens författare använde till exempel 
frågor  som;  Vad  har  diagnosbeskedet  haft  för  betydelse  för  denna  kvinna? Varför 
reagerade hon på detta  sätt? Hur har  hon gjort  för  att  bearbeta diagnosbeskedet?  
Uppsatsförfattarna  förde  sedan  en  dialog,  läste  igenom varandras  anteckningar  och 
utdrag  från  självbiografierna.  Antecknade  citat,  som  belyste  samma  sak,  sorterades 
sedan in i kategorier och därefter kunde teman urskiljas. För att illustrera innehållet i  
resultatet  valdes  beskrivande  citat  ut  ur  självbiografierna.  Att  ta  delar  ur  de  olika 
självbiografierna  resulterade  i  en  ny  helhet.  De  inkluderade  självbiografierna  är 
sammanfattade i en översiktstabell presenterad i bilaga 1. 
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Etiska överväganden

Då självbiografierna som inkluderats i studien redan är publicerade och tillgängliga för 
allmänheten behövdes inget etiskt tillstånd.

RESULTAT

Figur 1: Teman som framkommit vid genomläsningen av självbiografierna. 

Figur 1.

Förnekelse – skuld – skam  

Förnekelse

Att få en slutgiltig diagnos att de drabbats av MS upplevdes för samtliga kvinnor som 
skrämmande  och  overkligt  vilket  gjorde  att  de  förnekade  sin  diagnos.  Helmersson 
(2010) upplevde beskedet så pass ogripbart och skakande att hon under flera år vägrade 
erkänna för sig själv att hon var sjuk. Det var först, när hon sex år senare drabbades av 
sitt fjärde skov, som hon träffade en läkare som påtalade att besvären uppstod på grund 
av MS, som hon kunde ta in att hon led av sjukdomen. Helmersson beskriver att hon 
fick panik och blev livrädd, att det var som att falla hjälplöst, att det inte fanns något 
hopp och att hon där och då visste att hon skulle dö.  Janson (2000) kände att hon 
hamnade som i en bubbla, avskärmad från att leva och delta i den livsvärld som de 
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friska människorna i sin omgivning samtidigt som hon inte upplevde sig som kroniskt 
sjuk. Hoffsten (1998) förnekade till en början sin sjukdom och ville inte acceptera den, 
för henne var detta en sjukdom som drabbade äldre människor och absolut inte henne.

”Under  många  år  förnekade  jag  att  jag  har  en  sjukdom.  Jag  
koncentrerade mig på att inte känna symtom, inte uppleva försämring  
och inte bli sjuk. Jag slutade känna efter och lyssna på min kropp.  
Resultatet  blev att jag blev sämre och sämre och mådde värre och  
värre.” (Helmersson, 2010, s.23)

Skuld – Skam

När kvinnorna väl hade tagit in att de fått diagnosen MS upplevde de att de ville få ett 
svar på varför just de hade drabbats av den kroniska sjukdomen. Tankar om att ett visst 
beteende lett fram till sjukdomen eller om de hade kunnat göra något annorlunda i deras 
tidigare  liv  för  att  inte  ådra  sig  sjukdomen  var  påtagliga  innan  kvinnorna  kunde 
accepterat  sin  situation  och  inse  att  det  inte  fanns  en  säker  förklaring.  Helmersson 
(2010) skriver att hon ställde sig frågor som om det var möjligt att hon fått MS på grund 
av något hon ätit eller druckit, eller om det var på grund av att hon som tonåring haft 
körtelfeber,  eller  om  det  berodde  på  någon  vaccination  eller  tillsatsämne  i  maten. 
Samma tankegångar fanns hos Hoffsten (1998), hon försökte hitta en förklaring genom 
att rannsaka sitt liv för att få svaret på varför hon hade fått MS. Fortsättningsvis skriver 
Helmersson  (2010)  att  hon  tidigare  sett  sin  hälsa  som  ett  resultat  av  hur  bra  hon 
presterat i sitt liv, därför såg hon sin sjukdom som ett bevis på att hon hade misslyckats, 
att hon inte kämpat tillräckligt hårt och att hon därmed var en förlorare. Hon såg det 
som att hon hade svikit personerna i hennes närhet, att det var hennes fel vilket ledde till 
skuldkänslor. 

Sjukdomen kan föra med sig en känsla av skam hos kvinnorna, skam över deras ökade 
svaghet, skam över kroppsliga förändringar eller skam över att behöva bli identifierad 
med en sjukdom. När Helmersson (2010) fick sin diagnos såg hon MS som en sjukdom 
man inte pratade högt om då hon såg den som skamlig. Hoffsten (1998) uttryckte en 
förnimmelse av skam då hon upplevde att MS fick henne att känna sig mindre feminin, 
bromsmedicinerna medförde sexuella biverkningar i en period av hennes liv när hon 
verkligen  ville  uppleva  sig  kvinnlig.  Hoffsten  (2015)  uttalade  också  skam över  att 
behöva använda sig av hjälpmedel, käppen stod för bräcklighet vilket Hoffsten inte ville 
kännas vid. Även Janson (2000) upplevde till en början stor skam över att behöva visa 
sig offentligt i rullstol, vilket gjorde att hon hellre kämpade och hasade sig fram för att  
samhället inte skulle se henne som handikappad. 

”Jag  tänkte  att  det  måste  vara  ett  misstag.  Bilden  jag  hade  av  
sjukdomen var att  det var någonting som mycket gamla människor  
fick. Gamlingar som sedan hamnar i rullstol.” (Hoffsten, 1998, s.20). 
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Rädsla

Rädsla för kroppsliga förändringar

Att kroppen ska lyda och göra det man vill att den ska göra är självklart för de flesta 
människor,  men  hos  personer  med  MS  är  inte  detta  självklart  längre  och  inget  i 
framtiden kan tas för givet. Författarna till självbiografierna menar att deras sjukdom 
tvingade dem till att ställas öga mot öga med deras värsta fruktan, att saker i livet som 
före  beskedet  upplevts  som tryggt  och  säkert  nu  var  omvänt  och  de  hamnade i  en 
livskris.  Hoffsten  (1998)  beskrev  sin  rädsla  inför  framtiden  då  hon  läste  om  alla 
nackdelar  med sjukdomen som inkontinens,  spasmer  samt  gång-  och  talsvårigheter. 
Vidare beskrev kvinnorna rädsla inför att drabbas av ett nytt skov, rädsla inför vilka 
svårigheter det skulle innebära och om det skulle ge bestående men som skulle påverka 
deras vardag. Helmersson (2010) menar att hon drabbas av panik då hon upplever att ett 
skov är på ingång då det leder till rädsla för att inte få tillbaka de funktioner hon hade 
innan skovet, att sjukdomen möjligtvis försämrats permanent. 

”Att känna att man är på väg ner i ett skov kan liknas vid att ramla  
ner för ett stup i slow motion och inte veta var man hamnar eller hur  
mycket man slår sig.” (Janson, 2000, s.25)

Rädsla i förhållande till familjen

Att som unga kvinnor drabbas av MS väcker oro och rädsla inför familjelivet, tankar 
som  hur  mycket  barnets  tillvaro  skulle  komma  att  påverkas,  oro  inför  att  föra 
sjukdomen vidare samt om ens partner skulle stå kvar vid ens sida. Hoffsten (2015) 
uttryckte oro på grund av ovissheten om sjukdomen skulle förstöra chanserna att träffa 
någon och skaffa barn. Vid dessa tankar uppkom även frågor om barnet skulle bli retad 
över att mamma går med kryckor eller att sjukdomen skulle göra henne så pass svag att 
hon inte  kan ta  hand om sitt  barn.  Rädslan som författarna  uttrycker  när  det  gäller 
familjelivet är oftast inte hur de blir påverkade utan hur deras anhöriga blir påverkade 
av sjukdomen och att de inte vill utsätta familjen för påfrestningar.

”Ur den första rädslan över vad sjukdomen skulle medföra på sikt och  
ur ovissheten om livet efter min skilsmässa växte sedan den enorma  
oron för att jag kanske inte skulle få några barn. Jag ville så otroligt  
gärna  ha  barn.  Samtidigt  trodde  jag  att  det  var  omöjligt,  att  
sjukdomen skulle få styra mitt liv även där.” (Hoffsten, 2015, s.49)

En rädsla som fanns hos samtliga av kvinnorna var om deras partner skulle stå kvar hos 
dem trots allt vad sjukdomen innebar eller om de skulle behöva ta sig igenom det själva, 
men rädslan var inget som besannades hos någon av kvinnorna. Författarnas partner 
utgjorde ett  stort  stöd som de kunde dela  glädje  och sorg  med.  Helmersson (2010) 
berättar att hennes man inte varit bekymrad över hur deras framtid ska se ut utan tar en 
dag i taget. Helmersson uppger att stödet från hennes man varit otroligt och att deras 
relation stärkts, men att hon saknat någon att dela sin rädsla och oro med. Janson (2000) 
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delger att hon och hennes man tillbringar mesta av deras lediga tid ihop och Jansons 
man har varit med och följt hur MS påverkat inte bara hennes liv utan även hans. Vidare 
menar  Janson (2000) att  en viktig  punkt  i  förhållandet  är  att  bevara jämställdheten, 
Janson trodde att det skulle bli svårt att ha en sund relation annars. Helmersson (2010) 
menar att det alltid varit viktigt för henne att vara ärlig och berätta om vad hennes MS-
diagnos innebär för sina barn då de behövt veta för att själva kunna bearbeta hennes 
sjukdom. Janson (2000) skriver att när hennes barn började ställa frågor om varför hon 
börjat  gå  annorlunda  samt  att  hon  ofta  ramlade,  försökte  hon  förklara  att  hennes 
sjukdom  skulle  göra  henne  svagare  vilket  skulle  leda  till  förändringar  i  familjen. 
Författarna påpekar vikten av deras barn och vilket otroligt  stöd och livslust  de ger. 
Hoffsten (2015) som fick barn efter hon fick reda på sin diagnos, menar att hennes son 
är basen i hennes liv och kärleken till honom gör att hon vill leva ett så friskt liv som 
möjligt. 

”Ända sedan Adrian föddes är min kärlek till honom grunden till allt  
jag gör och allt jag vill. Adrian går före allt. För hans skull vill jag  
sköta min MS på bästa sätt  och vara så frisk  jag kan.” (Hoffsten,  
2015, s.186)

Omgivningens attityder

Oförståelse

MS kan medföra symtom som kan göra att den drabbade blir missförstådd för att vara 
berusad till följd av tal- eller balanspåverkan. Hoffsten (2015) berättar om den gång då 
hennes man fick en kommentar i passkontrollen om att Louise möjligtvis druckit lite för 
mycket, hennes man fick förklara att hon har problem med balansen på grund av MS. 
Att behöva förklara sitt beteende på grund av sin kroniska sjukdom upplever kvinnorna 
inte  bara  förnedrande  utan  även  påfrestande.  Omgivningen  blir  lätt  obekväma  med 
situationen och passkontrollanten i Hoffstens fall skämdes mycket över vad som sagts 
och  bad  så  mycket  om  ursäkt.  Vidare  beskriver  kvinnorna  att  omvärlden  har  lite 
kunskap om sjukdomen och hur den påverkar individen. Janson (2000) menar att det 
finns förutfattade meningar när det gäller funktionshindrade, vad de kan utföra och inte. 
Helmersson  (2010)  upplever  att  en  del  personer  i  hennes  omgivning  har  starka 
synpunkter kring henne och hennes sjukdom, att de tvivlar på att hon kan må bra även 
när  hon  uppger  att  hon  mår  bra.  Författarna  erfar  att  samhället  ser  ner  på 
funktionshindrade som arma människor, människor det är synd om. Janson (2000) anser 
att personer som inte lider av sjukdom har svårt att inse att man psykiskt kan besegra sin  
sjukdom. Kvinnorna upplever även att en del personer väljer att inte se eller tar lätt på 
sjukdomen vilket även det upplevs förnedrande för kvinnorna. Hoffsten (2015) berättar 
att personer ibland kan uttrycka sig som att det är en förkylning hon ådragit sig och att 
hon nog blir bättre snart.

”Krya på dig, säger människor, när jag berättar att jag är sjuk. Va  
menar  de  egentligen?  Tror  de  att  MS  är  som snuva?  Naturligtvis  
menar folk inget illa, men just de där orden, krya på dig, gör alltid  
ont.” (2015, s.111)
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Stöd

Efter att i hela sitt liv kunnat utföra sina vardagsuppgifter själv till att behöva inse att 
det inte längre går och behöva be om och ta emot hjälp från sin omgivning innebär en 
stor omställning. Kvinnorna uppger att det till  en början var svårt  att ta emot hjälp.  
Innan Hoffsten (1998) blev sjuk var hon van vid att göra det mesta själv och det tog 
emot att ta emot hjälp, men under vägen upptäckte hon att när hon tog emot hjälpen 
hade hon även mer att ge. Kvinnorna påpekar dock att det är viktigt att få göra det som 
de fortfarande klarar av. Helmersson (2010) menar att det är viktigt att omge sig med 
tillförlitliga samt stödjande personer och inte ödsla tid på sådant som är energikrävande. 
Hoffsten (2015) hittar även ett stort stöd i sin rehabiliteringsgrupp där hon får redskap 
för att lära sig leva med sjukdomen. I rehabiliteringsgruppen finns endast personer med 
MS och Hoffsten menar att där behöver hon inte förklara sig över något utan där sitter  
alla i samma båt. 

”Bland dem behöver jag aldrig förklara någonting. Symptomen kan  
vara olika och alla har sina livsberättelser, men vi alla har MS. Vi vet  
alla vad det innebär.” (Hoffsten, 2015, s.170)

Insikt och försoning

Att lära sig leva annorlunda/Att förhålla sig till sjukdomen 

Sammanfattningsvis upplevde kvinnorna att deras liv förändrats sedan de fått MS och 
att de fått strukturera sitt liv efter deras begränsningar, främst trötthet och stresstålighet. 
Janson (2000) påtalade att sen hon drabbats av sjukdomen har hon påverkats av enorm 
trötthet. Hon beskriver att det är en trötthet som är omöjlig att sova sig pigg ifrån, bara 
att andas kan ta på krafterna. Helmersson (2010) uttryckte att en viktig förändring för att  
klara av nya uppgifter och prövningar var att hon var noga med att prioritera vila och 
återhämtning i sin vardag för att sedan kunna prestera. Hoffsten (1998) upplevde efter 
ett tag att hon lärde känna sin kropp på nytt, vilket gjorde att hon var tvungen att bli mer 
lyhörd för de signaler hennes kropp gav henne. Hon menade att det var viktigare nu att 
ge tid för vila då hon var i behov av det.  Helmersson (2010) ansåg att det nu blivit 
hennes plikt att vara ärlig för vad hon kände, att inte se alla måsten och att lära sig att 
säga nej för att inte bryta samman. 

Fysisk och mental träning

En viktig del  i  bearbetningen för att  komma till  insikt  om sin sjukdom samt för att 
hantera  sin  MS  har  för  samtliga  kvinnor  varit  mental  träning.  Helmersson  (2010) 
berättar att hon, i över ett år, träffade en psykoterapeut som hjälpte henne att bearbeta 
den omställning som skedde i hennes liv och att hon delvis genom dessa samtal kunde 
komma  att  acceptera  sin  sjukdom.  Janson  (2000)  beskriver  hur  hon  varje  morgon 
föreställer sig en fasansfull drake bärande MS på sig och att hon symboliskt dödar den, 
för att uppleva att det är hon som har den mentala makten över sjukdomen. Helmersson 
(2010) menar också på att meditation hjälpt henne när hon försämrats i sin sjukdom, då 
har hon mediterat ett par gånger per dag för att slappna av och känna sig bättre. Även 
fysisk aktivitet har varit betydelsefull för kvinnorna. Hoffsten (2015) uppgav att hon 
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besökte  rehabilitering  med  jämna  mellanrum  och  att  det  var  där  hon  fick  de 
instrumenten hon behövde för att klara av att hantera sin sjukdom, bland annat ökad 
förståelse, nya sätt att tänka och andra tillvägagångssätt. Janson (2000) skrev att hon vid 
två tillfällen,  med hjälp av sjukgymnastik,  kunde träna upp sina muskler så att  hon 
kunde gå utan sina kryckor. Nu på senare år när hon sitter i rullstol tränar hon inte för att  
klara av att gå utan mer för att hålla igång sin kondition. Helmersson (2010) anser att 
det bästa sättet att leva med MS är att inte utstå för hårda utmaningar utan att få lagom 
med  motion,  sömn,  mat,  dryck,  värme  och  kyla.  När  det  gällde  motion  upplevde 
Helmersson att hon mådde bra av att promenera istället för att ge sig ut och springa. Tog 
hon i för mycket behövde hon tid för återhämtning.

”Min tanke med att träffa en psykoterapeut var att jag kanske kunde  
börja  arbeta  mig  fram  emot  en  insikt  om  att  MS  var  en  kronisk  
sjukdom. Att jag skulle kunna acceptera att MS aldrig skulle försvinna  
ur mitt liv och min kropp var alldeles för mycket begärt i det läget.”  
(Hoffsten, 2015, s.131)

Nyorientering

Samtliga kvinnor har uttryckt en viss tacksamhet över att de drabbats av MS. Att den 
kroniska  sjukdomen förändrat  deras  liv,  mycket  till  det  positiva då den lett  till  nya 
upplevelser och erfarenheter, större livsglädje och en insikt om betydelsen av att leva i 
nuet.  Janson  (2000)  ansåg  att  bara  för  att  livet  förändras,  måste  det  inte  alltid  ses 
negativt, utan beroende på hur individen agerar och reagerar kan allt vändas till något 
positivt. Det är individen själv som har ett ansvar för hur hon väljer att handskas med 
sin situation.  Hoffsten (2015) beskrev sin sjukdom som ett ständigt lärande där hon 
samlade större och större kunskap, men då sjukdomen ständigt förändras måste hennes 
kunskap och lärdom fyllas på efter hand.  Helmersson (2010)  menar att drabbas av MS 
lett till att hon utvecklats som person. Att hon fått större insikt i livet, att hon är tacksam 
och lycklig att hennes liv ser ut som det gör idag samt att hon har en positiv syn på 
framtiden. 

”Jag är oerhört tacksam över mitt liv och njuter av det varje dag. När  
jag fick min diagnos undrade jag, varför just jag? Idag tänker jag,  
varför  inte!  Livet  smakar  för  sött  för  att  jag  ska  vara  bitter.”  
(Helmersson, 2010, s.115)

DISKUSSION

Metoddiskussion

Då  vi  ville  fördjupa  oss  om  personers  upplevelser  att  leva  med  sjukdomen  MS, 
diskuterade  vi  vilken  metod  som  skulle  vara  lämpligast  gentemot  vårt  syfte.  Vi 
bestämde att använda oss av en narrativ analysmetod av Dahlborg-Lyckhage (2012), där 
vi analyserade självbiografier skrivna av kvinnor som drabbats av MS. Genom denna 
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analysmetod får vi upplevelsen direkt från primärkällan och vi upplever att detta ger 
större  validitet  jämfört  med  fakta  från  sekundärkällor  som  en  litteraturstudie. 
Tidsspannet mellan de fyra självbiografier är ganska stort, från 1998 till  2015. Detta 
tyckte inte vi påverkade resultatet då vårt syfte var att studera kvinnornas upplevelser. 
Vi  ansåg att  det  inte  påverkade  resultatet  i  större  grad  beroende  på  vilket  årtionde 
kvinnorna drabbades av sjukdomen, då det är kvinnornas känslor och upplevelser vi 
ville belysa. 

Nackdelar med att analysera och sammanställa självbiografierna i kategorier var att det 
var mycket information att arbeta sig igenom. Detta innebar att det tog långtid samt att 
det  var  svårt  att  strukturera  ihop kategorier  då  alla  kvinnor  hade  många  subjektiva 
känslor. Att analysera fyra självbiografier var nog då det antagligen blivit knappt med 
tid om vi hade tagit med fler. Vi valde att endast ha med kvinnor i vår uppsats då MS 
drabbar  dubbelt  så  många  kvinnor  som  män.  En  av  inklusionskriterierna  var  att 
genomsnittsåldern  för  insjuknande  skulle  vara  mellan  20-35  år  då  en  av  våra 
frågeställningar i problemformuleringen var hur det är att drabbas i ung ålder. Vi har 
även endast med kvinnor som kommer från och har vårdats i Sverige, hade vi valt att 
inrikta oss mer globalt hade kanske resultatet blivit annorlunda. Vi får dock nu en bra 
uppfattning om hur kvinnor med MS upplever både sjukdomen och vården i Sverige.

Resultatdiskussion

Resultatet i denna studie påvisar de emotionella utmaningar personer med MS utsätts 
för och på så vis även svårigheter för sjuksköterskan i bemötandet av patienter med 
diagnosen  MS.  Känslan  av  skuld  och  skam är  något  som sjukdomen  för  med sig, 
känslan av att tappa kontrollen över sin egen kropp men även rädslan som kommer med 
det. Här utgör sjuksköterskan en viktig roll, inte bara som vårdare och informatör om 
sjukdomen, utan även genom att bekräfta patienten och hennes lidande för att kunna 
vara ett stöd. Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskan kan kontrollera sina egna 
känslor  för  att  kunna omhänderta  patienter  med MS på  bästa  sätt  i  den  livskris  de 
befinner sig i.

Förnekelse, bearbetning och acceptans

Författarna till självbiografierna påvisar vilken styrka en person kan få i samband som 
hon drabbas av en kronisk sjukdom som MS. Vägen till acceptans är dock inte lätt och 
studien  beskriver  de  olika  faser  och  känslor  som förnekelse,  skam och  rädsla  som 
kvinnorna går igenom innan de kan försonas med diagnosen. Telford, Kralik och Koch 
(2005) beskriver förnekelse som en fas för att undvika hotande situationer och för att 
skydda sig själv mot oro samt ångest i ohanterliga situationer. Förnekelsen framställs 
som  en  skyddsmekanism  så  att  smärtsamma  och  obehagliga  känslor  inte  når 
medvetandet för att ge sig själv tid att bli starkare tills personen kan möta sin förändrade 
livssituation. Förnekelsen och förtvivlan ses som en tidig sorg och är en av de faser en 
person går igenom vid en kronisk diagnos. Andra faser en person kan genomgå är bland 
annat ilska, depression och till sist acceptans. I uppsatsförfattarnas resultat framkom att 
kvinnorna genomgått dessa faser och där de tillslut, trots en kronisk sjukdom, hittade 
levnadsglädje samt hopp inför framtiden och fann en ny mer betydelsefull mening med 
livet. Studien av Telford, Kralik och Koch (2005) belyser vikten av att vårdpersonalen 
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aktivt lyssnar till patienten istället för att tolka beteenden och främja acceptans. Detta 
ger patienten möjligheten att dela erfarenheter av sjukdomen samt möjlighet att sätta ord  
på sina tankar och känslor.

Efter att ha skrivit  denna studie har en reflektion skett  kring över hur personer som 
drabbats  av  en  kronisk  sjukdom  beskriver  någon  form  av  förnekelse  som  en 
försvarsmekanism  innan  bearbetningen  av  diagnosen  inleds.  Förnekelsen  ger  även 
individen tid att, i sitt eget tempo, komma i förstånd med sitt nya tillstånd. Känslor som 
skuld, skam samt rädsla är trösklar som måste processas och som personen måste ta sig 
över innan bearbetningen kan fortgå. Det har även framkommit att inte bara familj och 
vänner  utan  även  vårdpersonalen  utgör  ett  centralt  stöd.  Att  sjuksköterskan  då  ser 
patienten i sitt lidande och därifrån försöker stödja samt stärka individen anser vi är 
betydelsefullt för att patienten i sin egen takt ska kunna försonas och kanske tillslut 
acceptera sin sjukdom.

Coping-faktorer

Samtliga kvinnor i självbiografierna nämnde att stöd från sin omgivning, främst familj 
och anhöriga, varit betydelsefullt för att komma till insikt och försonas med sin MS. 
Kvinnorna nämnde även att samtalsstöd varit meningsfullt. I resultatet framgår att hon 
som drabbas av MS helst bör vara ärlig och berätta om sina tankar kring sin diagnos för 
familj och de personer i hennes omgivning som hon känner sig trygg inför. Detta för att 
kunna bearbeta och hantera sin sjukdom. Resultatet visar även att samtalsstöd enskilt 
som terapi eller samtalsstöd i grupp är viktigt då hon som drabbas av MS ofta upplever 
starka känslor. Att personen med MS får prata med någon utomstående som hon inte har 
känslomässigt knutna band till kan upplevas befriande då hon inte behöver frukta över 
att tynga ner eller oroa personen hon delar sina tankar med. I Heiskanen, Vickrey och 
Pietiläs  (2011)  studie  uppgav  majoriteten  av  deltagarna  att  för  att  kunna  uppleva 
livskvalité,  trots  sin  MS-diagnos,  var  det  viktigt  att  få  psykosocialt  stöd  från 
vårdpersonal.  Att  få  information  om medicinsk  och fysiologisk  behandling,  motion, 
olika typer av rehabiliteringsformer, hur de kunde förebygga återfall och MS effekter på 
graviditet  samt  barnafödande  var  meningsfullt.  Det  var  även  av  stor  betydelse  för 
deltagarna att få uppmuntran till att delta i stödgrupper för personer med diagnosen MS 
för att stärka sin självrespekt, upprätthålla hopp samt för att kunna diskutera arbetsliv, 
fritidsliv och familjerelationer. 

I resultatet framgick det att kvinnorna i självbiografierna kände att deras liv förändrades 
efter de fick MS då de begränsades och blev tvungna att prioritera på ett nytt sätt för att  
klara av vardagen. Även att de blev tvungna att acceptera hjälp av andra för att klara av 
sådant de tidigare kunnat göra själva. Det blev tydligt att planering krävs för att den som  
lever  med  MS  ska  kunna  uppleva  livskvalité  då  symtomen  av  sjukdomen,  främst 
fatigue, har stor inverkan på den drabbades vardag. Courts, Buchanan och Werstlein 
(2004) framställde i sin studie att personer med diagnosen MS upplevde känslor av att 
förlora kontrollen över sina liv sedan de fått sjukdomen och deras fysiska och psykiska 
förmågor försämrats. Deltagarna menade dock att genom att de började ta ansvar för 
sina liv återtog de kontrollen vilket resulterade i att de klarade av att hantera, komma till 
insikt och försonas med sin nya livssituation. Exempel som deltagarna nämnde där de 
tog ansvar  var  bland annat:  att  själv välja  behandlande läkare,  att  bestämma om de 
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skulle ta medicinerna eller ej, att aktivt ändra inställning till sin sjukdom samt att lära 
sig att administrera injektionerna själva. 

Kvinnorna i självbiografierna påtalade vikten av att röra på sig för att kunna hantera sin 
MS. Motion och träning medförde ökad förståelse och kunskap om vad de klarade av 
för att inte pressa sig för hårt, men också för att förbättra deras livskvalité. Resultatet 
avspeglar att rehabilitering är nog så viktig som samtalsstöd vid diagnosen MS. Kropp 
och själ måste ses som en helhet och då MS i många fall förändrar kroppen kan hon som 
drabbats komma att behöva lära känna sin kropp på nytt  genom fysisk träning eller 
också behöva träna för att behålla sina fysiska funktioner. I en studie av Kasser (2009) 
undersöktes betydelsen av motion i livet för personer med diagnosen MS samt vad som 
bidrog  till  deras  engagemang  i  träningen.  Deltagarna  tränade  tillsammans  i  ett 
gruppträningsprogram  ett  par  gånger  i  veckan.  Deltagarna  kände  att  om  de  andra 
medverkande klarade träningen så kunde de också göra det. De menade även på att det 
var betydelsefullt att få träna med andra som hade MS eftersom de då kunde acceptera 
att  de  själva  inte  klarade  av  att  utföra  allt  eftersom  när  de  tränade  bland  friska 
människor troligen skulle pressa sig själva för hårt.  Deltagarna talade om den ökade 
betydelsen av motion i sina liv för att upprätthålla funktion och hälsa. Genom att inse 
fördelarna  med  motionen  och  att  fortsätta  träna,  främjades  känslor  av  hopp  om 
framtiden. Deltagarna insåg att träningen skulle vara till nytta vid sämre tider samt att 
det inbringade en optimism i deras oförutsägbara livssituation. 

Emotionella reaktioner till följd av otillräcklig information

I resultat presenteras det att kvinnorna upplevde en frustration efter att de fått diagnosen 
MS då de inte  kunde få  besked om varför  just  de  hade drabbats.  Att  de genom att 
granska sitt liv desperat försökte komma fram till ett svar om det var på grund av hur de 
levt  eller  om de  var  till  följd  av  tidigare  sjukdomar  eller  liknande.  Skuldkänslorna 
uppkom till följd av att kvinnorna såg sin sjukdom som ett resultat av att de misslyckats 
i sina liv och att de därmed svek sina anhöriga. I resultatet redogörs det att det är vanligt 
att uppleva dessa känslor tiden efter att ha fått diagnosen på grund av att det inte finns  
en säker förklaring till varför människor drabbas av sjukdomen. I Hickeys (2004) studie 
betonade personer med diagnosen MS vikten av bra samtalsstöd från vårdgivare för att 
kunna bearbeta sitt sjukdomsbesked och att sjukdomsbeskedet lett  till  ett begär efter 
information.  De  ville  ha  direkt  och  ärlig  information  om  MS  och  menade  att  när 
vårdgivare  inte  gav  dem  tillräckligt  utförlig  information,  drabbades  de  av  enorm 
frustration och rädsla. Deltagarna nämnde att för dem var det betydelsefullt, i de fall då 
vårdgivarna saknade kunskap om MS, att de intog en stödjande roll  där vårdgivaren 
istället uppmuntrade deltagarens kunskap om sin sjukdom. 

Då det finns någon förklaring till varför vissa personer får sjukdomen, är det viktigt att 
vårdpersonal  finns  som stöd för  den som drabbas.  Att  svara  på  de  frågor  som kan 
besvaras och att bekräfta personens emotionella reaktioner som lidande, frustration och 
sorg. Då MS är oförutsägbar sjukdom Är det även viktigt att inte inge allt för mycket 
hopp eller falska förhoppningar då framtiden för den drabbade inte går att förutse, utan 
att istället ge ärlig och realistisk information på ett stödjande vis. 
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Behov av bättre kunskaper till allmänsjuksköterskan

Något som framkom i studien var vikten av information och känsla av trygghet hos 
patienter  med  MS.  Att  få  uppriktig  och  väsentlig  information  om  vad  sjukdomen 
innebär var något kvinnorna uttryckte som betydelsefullt. Därför att det är viktigt att 
som  sjuksköterska  besitta  goda  kunskaper  om  MS  för  att  kunna  ge  bästa  möjliga 
bemötande och omvårdnad. I en artikel av While, Forbes, Ullman och Mathes (2009) 
ville de undersöka vilken profession personer med MS upplevde gav den bästa vården 
utifrån deras behov. Det visade sig att MS specialistsjuksköterskan kunde identifiera fler 
vårdbehov  än  allmänsjuksköterskan  hos  individer  med  MS.  De  vårdbehov 
allmänsjuksköterskan  kunde  identifiera  hade  mer  praktisk  omvårdnadsfokus  jämfört 
med specialistsjuksköterskan som även kunde identifiera behov som depression, stöd i 
familjerelationer och kognitiva svårigheter. 

För att allmänsjuksköterskan ska kunna bemöta de behov, som uppstår hos patienter 
med MS,  krävs  en  bred  kunskap.  While  (et.al,  2009)  menar  vidare  att  vid  vård av 
patienter med MS kan sjuksköterskan möta svårigheter då det krävs en bred kunskap på 
grund  av  att  vårdbehoven  kan  ha  en  stor  variation.  Att  ha  vetskap  om  detta  är 
betydelsefullt för att kunna ge det stöd och den nödvändiga utbildning som krävs till 
sjuksköterskor.

SLUTSATSER

Att drabbas av en kronisk sjukdom som MS innebär en omfattande livsförändring och 
personens hela existens sätts på spel. Att dessutom drabbas i ung ålder, när personen är 
mitt  i  livet,  kan  sätta  stopp  för  de  framtidsplaner  personen  hade.  Kroppsliga 
förändringar medför känsla av skuld och skam och stora omställningar, från att ha klarat 
av det mesta själv till  att behöva ta emot hjälp. Vi anser därför att det är viktigt  att  
sjuksköterskan har goda kunskaper om sjukdomen för att kunna ge ett bra bemötande 
och god omvårdnad. Om sjuksköterskan kan ge bra information samt stödja och stärka 
personen kan den drabbade känna hopp inför framtiden.
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Författare

Årtal

Titel Beskrivning av 
självbiografisk 

litteratur

Aktuella sidor

Helmersson, Eva. 
(2010)

Stå upp, sitt ner, gå  
vidare. Att känna sig  
frisk trots att man är  
sjuk.

Eva fick sin diagnos 
vid  25  års  ålder.  I 
boken  berättar  hon 
om  hennes 
erfarenheter  kring 
att  leva  med  MS, 
hur hon förhåller sig 
till  sin  sjukdom  för 
att  känna  sig  frisk 
trots att hon är sjuk. 
Hon  ger  även  tips 
till  andra  som 
drabbats  av  någon 
typ  av  kronisk 
sjukdom  eller 
anhöriga om vad de 
kan  göra  för  att 
finna en god hälsa. 

12,17-18, 23, 29, 31, 
35, 67, 70, 74-76, 
78, 80, 100-102, 
115-116.

Hoffsten, Louise. 
(1998)

Blues. I  Blues  skriver 
Louise  om  sitt  liv 
och  hur  det  var  när 
hon fick sin diagnos 
MS.  Hon  berättar 
om hur hon hanterar 
sin kroniska diagnos 
samt vilka med- och 
motgångar  hon  är 
med om.

20, 49, 90, 99, 146-
147.

Hoffsten, Louise.
(2015)

En näve grus. Uppföljning  till 
boken Blues. Här får 
vi  fortsatt  följa 
Louise  i  hennes  liv 
och  hur  sjukdomen 
påverkar  inte  bara 
hennes  utan  även 
hennes  familjs 
vardag.

49, 53, 106, 111, 
118, 131, 170, 185-
186.
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Janson, Berit.
(2000)

En samuraj i  
rullstol.

I  sin  bok  skildrar 
Berit  hur  hon 
handskats  med  upp 
och nedgångar  i  sin 
progressivt 
fortskridande  MS. 
Hon vill få andra att 
inse  att  bara  för  att 
man  hamnar  i 
rullstol, ska man inte 
behöva  ge  upp  sitt 
liv vad gäller varken 
privatliv  eller 
yrkesliv. 

13, 16, 20, 22, 25, 
36-38, 41, 44, 51, 
83.
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