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Sammanfattning 
 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur livskvaliteten 

påverkas hos personer med Multipel Skleros (MS) och vad som kan göras för att öka 

livskvaliteten. I syftet ingick även att beskriva hur personer med MS upplever fatigue 

som är ett av huvudsymtomen av sjukdomen samt vad som kan göras för att lindra 

följderna av fatigue. Artiklarna har sökts i databaserna Elin@Dalarna och Cinahl, 

tillgängliga via Högskolan Dalarnas proxyserver och granskats med hjälp av en 

granskningsmall för att säkerställa att de var av en god kvalitet. Sökord som 

användes var: “multiple sclerosis”, “quality of life”, “nursing” och “fatigue”. Av de 

artiklar som användes i resultatet var 10 kvantitativa, fyra kvalitativa i en användes 

båda ansatserna. Resultatet visade att personer med MS generellt sett har en sämre 

livskvalitet än den övriga befolkningen. Mycket av patienternas livskraft går åt till att 

bara klara av det dagliga livet.  Många personer med MS upplever en stor frustration 

relaterad till att vilja men inte kunna. Ofta har den försämrade livskvaliteten sin 

orsak i det sociala livet. Fatigue har ofta en stor påverkan på livet för personer med 

MS. Det finns en mängd varierande icke farmakologiska behandlingsmetoder som 

med fördel kan användas för att öka livskvaliteten och minska följderna av fatigue. 

Exempel på dessa är kylväst, träning och yoga. 

 
Nyckelord: Multipel Skleros, livskvalitet och fatigue.  
 
Keywords: Multiple Sclerosis, quality of life and fatigue. 
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Introduktion 

 
Multipel Skleros 

 

Multipel Skleros (MS) är i Sverige den vanligaste sjukdomsorsaken till 

funktionsnedsättning och handikapp bland yngre vuxna. MS debuterar oftast i 20-40-

års ålder och medelåldern för debut är cirka 30 år. Sjukdomsdebut före 10 år och 

efter 50-års ålder är ovanligt även om det förekommer. Nästan dubbelt så många 

kvinnor som män insjuknar i MS (1-4).  

 

Den geografiska utbredningen av MS varierar. Sverige är ett av de länder som har 

den högsta incidensen av MS, fem nya fall av MS per 100 000 invånare och år, även 

prevalensen är hög, minst en MS-sjuk per 1000 invånare. Uppskattningsvis finns det 

i dag mellan 12 000 – 15 000 personer som lever med MS i Sverige (1-4). 

 

MS är en kronisk neurologisk sjukdom där olika delar av det centrala nervsystemet 

(CNS) drabbas av återkommande inflammationer (skov). Den direkta orsaken till MS 

är inte känd (1-2, 4). Det diskuteras om vissa faktorer i omgivningen kan ses som 

riskfaktorer, exempel på dessa är virusinfektioner, lösningsmedel och psykisk stress 

(5). Det finns ingen specifik gen som gör MS till en ärftlig sjukdom däremot kan 

kombinationen av vissa arvsanlag öka risken för MS (6).   

 

CNS består av hjärnan och ryggmärgen (1-2, 4). I hjärnan och ryggmärgen finns 

mängder med nervtrådar som leder nervimpulser mellan hjärnan och olika delar av 

kroppen. Nervsignalen är en elektrisk impuls som kan liknas med den som går i en 

elektrisk ledning. Runt elektriska ledningar behövs isolering för att impulserna ska 

gå fram, så är det även runt nervtråden. Nervtrådarnas isolering i CNS heter myelin 

och är ett fettämne. Det är myelinet som bryts ner vid de återkommande 

inflammationerna i samband med MS. När myelinet skadats och ärr (skleros) bildats 

på nerven försämras nervimpulsernas möjlighet att ledas normalt (6). Vid MS finns 

det starka bevis för att de vita blodkropparna angriper den egna kroppens 

nervstrukturer, särskilt myelinet, därför kan MS anses vara en autoimmun sjukdom 

(5).  



  

Beroende på vilka nervtrådar som skadats får patienten olika symtom (6). Symtomen 

varierar mellan olika personer beroende på var i CNS ärren har bildats. Vanligtvis 

drabbas patienten av flera symtom som exempelvis domningar, synrubbningar, 

trötthet (fatigue), värk, humörsvängningar, depression, blåsdysfunktion, sexuell 

funktionsnedsättning och koordinationsstörningar (1-2, 4, 6).  

 

Det är oftast när patienten söker för något av ovanstående symtom som en utredning 

påbörjas (2, 4). Diagnostiseringen består av fyra delar varav den första är patientens 

egen beskrivning av symtomen. Efter detta görs en neurologisk undersökning som 

innefattar nervstatus: reflexer i armar och ben, ögonrörelser, känsel i huden, 

koordination och balans. Fynden kan bestå av känselnedsättning, dubbelseende 

och/eller livliga reflexer. Därefter görs en magnetkameraundersökning (MRT) av 

både hjärnan och ryggmärgen, detta för att undersöka förekomsten av skador i CNS. 

En analys av ryggmärgsvätskan utförs för att se om den innehåller antikroppar och en 

ökad mängd vita blodkroppar (5). Ibland kan sjukdomsförloppet behöva följas under 

en tid innan diagnostiseringen kan ske med säkerhet, eftersom det i 

diagnoskriterierna ingår att patienten ska ha haft två skov på två olika ställen i CNS 

(6). År 2001 kom nya villkor för MS - diagnos, dessa kallas McDonalds kriterier 

(Bilaga 1) och dessa kriterier gör det möjligt att diagnostisera MS i ett tidigare skede. 

Enligt dessa kriterier räcker det med ett skov och att det efter minst tre månader syns 

nya MS-förändringar så kallade radiologiska skov på MRT (5). 

 

Diagnostiken baseras på kriterier som på bästa möjliga sätt karaktäriserar MS och 

särskiljer den från möjliga differentialdiagnoser. Om den kliniska och neurologiska 

bilden är MS typisk är det därför inte alltid nödvändigt att först utesluta alla 

teoretiskt tänkbara differentialdiagnoser. Om bilden däremot inte är MS typisk är det 

dock viktigt att utesluta differentialdiagnoserna. Några sjukdomar som bör uteslutas 

är infektionssjukdomar som till exempel borrelia, autoimmuna sjukdomar, vaskulära 

sjukdomar och ärftliga sjukdomar (7).     

 

Då MS är en relativt vanlig sjukdom har patienterna ofta själva misstänkt att det är 

MS de har drabbats av. Detta utesluter dock inte vikten av att ge noggrann 

information till patienten om de eventuella misstankar som finns om diagnosen innan 



undersökningen påbörjas (6). Många känner sig lättade när de väl fått diagnosen 

eftersom patienten kan ha oroat sig för att de drabbats av amyotrofisk lateralskleros 

(ALS) eller tumörer. För andra är beskedet omvälvande beroende på att de har en 

skev bild av vad det innebär att leva med MS. För många kan det vara så att de ser ett 

liv i rullstol framför sig, men så behöver det inte alltid vara (6). 

 

För närvarande är MS uppdelat i fyra former. En form kallas skovformad MS och vid 

denna form har patienten skov som varar dagar eller månader. Symtomen av skoven 

går oftast helt eller delvis tillbaka. Tillståndet mellan skoven är stabilt. Efter omkring 

tio år med MS övergår ofta den skovformade fasen till en sekundärprogressiv fas. I 

den sekundärprogressiva fasen sker en gradvis långsam försämring istället för som 

tidigare när förändringarna kom skovvis, men det kan även i denna fas förekomma 

skov. Primärprogressiv MS är en ovanligare form av MS där det inte förekommer 

några skov alls utan personen har en långsam progress från början. Det finns även en 

godartad (benign) form av MS som inte ger några besvärande symtom. Vid godartad 

MS måste sjukdomen pågå i några år för att kunna diagnostiseras. Förr kunde inte 

denna form av sjukdomen diagnostiseras som MS eftersom patienten bara haft ett 

skov men med dagens undersökningsmetoder är det möjligt (1-2, 6).    

 

I dagsläget finns det ingen behandling som botar MS men det finns läkemedel som 

kan bromsa sjukdomsförloppet. Behandlingen koncentreras i huvudsak på 

symtomlindring, rehabilitering och behandling vid skov (1-2, 4, 6). 

 

Livskvalitet 

 

Livskvalitet kan ses som summan av alla glädjeämnen och tänkbara glädjeämnen 

minus alla befintliga och tänkbara hot mot dessa (8). I diskussioner om livskvalitet 

talas det om att det i våra liv finns både objektiva och subjektiva förhållanden som 

måste mätas för att livskvaliteten ska kunna skattas. Objektiva förhållanden kan vara 

somatisk hälsa, yrkessituation, bostadssituation och familjeförhållanden. Subjektiva 

förhållanden är upplevelser av den yttre situationen och sinnesstämningen i 

allmänhet (9).    

 



Den hälsorelaterade livskvaliteten är beroende av personens kapacitet att nå 

tillfredställelse och känna meningsfullhet i livet trots sin sjukdom. I den 

hälsorelaterade livskvaliteten hos MS patienter ingår generellt välbefinnande, samt 

sociala och psykiska funktioner som inte enbart är beroende av svårighetsgraden av 

symtomen (10).   

 

Det är allmänt accepterat att god livskvalitet är något som personer med kroniska 

sjukdomar strävar efter. Att patienten ska uppnå god livskvalité är en realistisk 

målsättning för all inblandad hälso- och sjukvårdspersonal (11). 

  

Hälsorelaterad livskvalitet har studerats intensivare vad gäller MS än någon annan 

neurologisk sjukdom. MS drabbar ofta unga människor och är ett stort hot mot 

autonomi, oberoende, värdighet och planer för framtiden (8). En viktig del i 

människors liv är sexualiteten, som också kan påverka självkänslan och 

livskvaliteten. Ett av de vanligaste problemen relaterat till sexualitet hos kvinnor med 

MS är minskad sexlust och orgasmproblem. Hos män med MS är det största 

problemet relaterat till potensproblematik men även hos män förekommer minskad 

sexlust (12).  

 

Den första publicerade studien som handlade om hälsorelaterad livskvalitet 

publicerades 1992. I den studien jämfördes hälsorelaterad livskvalitet hos MS 

patienter och patienter med Reumatoid Artrit, och resultatet visade att MS 

patienternas hälsorelaterade livskvalitet var lägst. Även jämfört med diabetes och 

epilepsipatienter ligger MS patienterna lägre i mätningarna av hälsorelaterad 

livskvalitet (13).  

 

När forskare försöker mäta livskvalitet så är det ibland bara olika aspekter av 

hälsostatus de riktar in sig på. Vissa mätinstrument tar enbart upp förmågor och 

begränsningar till följd av sjukdomen och vissa tar enbart upp det subjektiva 

välbefinnandet. Studier av MS patienter visar att välbefinnande är mycket mer än 

följderna av de försämringar och oförmågor som orsakas av sjukdomen (13).  

 

Det finns övergripande mätinstrument för hälsorelaterad livskvalitet. Dessa är gjorda 

utan någon specifik sjukdom i åtanke. Det vanligaste av de övergripande 



mätinstrumenten för hälsorelaterad livskvalitet heter 36 item short-form health 

survey (SF-36), instrumentet har använts och testats noga i många länder däribland 

Sverige. SF-36 är ett självskattningsinstrument uppdelat i åtta områden: fysisk 

funktion, fysiska begränsningar, fysisk smärta, övergripande hälsa, livskraft, sociala 

funktioner, känslomässiga begränsningar och mental hälsa. Det första MS-specifika 

mätinstrumentet för hälsorelaterad livskvalitet är Multiple Sclerosis Quality of Life 

54 (MSQOL-54) som består av 52 frågor uppdelade i 12 grupper, det finns även två 

sammanfattande grupper. I MSQOL-54 skattas rollbegränsningar, känslomässigt 

välbefinnande, smärta, sociala och kognitiva funktioner och sexualitet. MSQOL-54 

har god reliabilitet men validiteten har diskuterats. När patienternas fysiska förmåga 

ska graderas används ofta Expanded Disability Status Scale (EDSS). Med denna 

graderas patientens grad av försvagning (13). 

 

Fatigue 

 

Fatigue är ett franskt ord som betyder trötthet och tillståndet fatigue är en form av 

trötthet som skiljer sig från den som en frisk person upplever efter fysisk 

ansträngning och/eller psykisk stress (5). För att tillståndet ska klassas som fatigue 

får det inte vara ett delsymtom i en depression (1, 7). Fatigue är ofta ett av 

huvudsymtomen vid MS och ett av de symtom som har störst inflytande på 

livskvaliteten (7, 14). Mellan 55 -75 % av patienterna upplever fatigue och av dessa 

rapporterar 90 % att de blir sämre av värme men bättre av kyla. Fatigue kan uppträda 

hos alla patienter med MS när som helst under sjukdomsförloppet (7). Eftersom detta 

är ett dolt handikapp är det ofta svårt för patienten att få förståelse, det är därför 

viktigt att problemet lyfts fram (1, 14). 

 

Kombinationen av en ständigt pågående, kronisk och oförutsägbar sjukdomsprocess 

skapar en ovanligt påfrestande stress. Stressen påverkar livskvaliteten hos både 

patienter och närstående (13). 

 

Problemformulering 

 

Med tanke på att MS ofta drabbar unga människor och kan vara ett stort hot mot 

autonomi, oberoende, värdighet och framtidsplaner är det viktigt att lyfta fram hur 



personer med MS upplever sin situation. En god livskvalitet är viktigt för alla 

människor oavsett om de är sjuka eller inte, att livskvaliteten försämras vid MS är 

konstaterat. Det är även konstaterat att en stor del av alla personer med MS upplever 

fatigue som ett stort problem. Uppsatsförfattarna anser att om sjukvården och 

anhöriga ska kunna hjälpa människor med MS måste deras upplevelser lyftas fram så 

att förståelse för deras situation kan skapas.    

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva hur livskvaliteten påverkas hos personer med MS och hur 

livskvaliteten kan ökas. I syftet ingick även att beskriva hur personer med MS 

upplever den ofta förekommande ”MS tröttheten” (fatigue) samt vad som kan lindra 

följderna av denna. 

 
Frågeställningar 

 
Hur påverkades livskvaliteten hos personer med MS?  

 

Vad kunde göras för att öka livskvaliteten? 

 

Hur upplevde personer med MS den ofta förekommande ”MS tröttheten” (fatigue)?  

 

Vad kunde lindra fatigue och minska följderna av denna? 

 
Begreppsdefinition 

 

Med livskraft menas i denna studie den kraft en person har för att orka utföra det i 

livet som personen behöver för att uppnå en god livskvalitet. 

 

 

 

 



 

 

 

Metod  

 
 Design  

 
Detta är en deskriptiv systematisk litteraturstudie.  

 

Urval 

 

Underlaget till denna systematiska litteraturstudie har sökts på samlingsdatabaserna 

Elin@Dalarna och Cinahl, tillgängliga via Högskolan Dalarnas proxyserver (se 

Tabell 1). Inklusionskriterierna har varit att resultatet skulle bygga på vetenskaplig 

litteratur relevant för syftet och frågeställningarna. Material publicerat tidigare än 

1990 exkluderades. Sökningen har begränsats till artiklar skrivna på engelska och 

svenska. Sökord som användes var: “multiple sclerosis”, “quality of life”, “nursing” 

och “fatigue”. Sökorden har använts i olika kombinationer med varandra. Urvalet har 

skett genom att sökorden skulle finnas i artikelns titel eller sammanfattning. I de fall 

så har skett lästes abstrakt i sin helhet för att få en uppfattning om artikeln var 

relevant för litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. I de fall där artikeln fanns 

i fulltext skrevs den ut, de artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext beställdes hem 

med hjälp av Högskolan Dalarnas bibliotek. Manuell sökning har skett på Högskolan 

Dalarnas bibliotek med hjälp av ovanstående sökord. Detta resulterade i en 

avhandling ur vilken två artiklar valdes. Alla 35 artiklar inklusive de två som valdes 

från avhandlingen lästes noggrant igenom av båda uppsatsförfattarna. Sex artiklar 

valdes ut och användes i introduktionen och sju exkluderades helt då de inte var 

relevanta för syftet och frågeställningarna.   

 

Analys och tolkning av data 

 

De 22 kvarvarande artiklarna har därefter granskats med hjälp av en granskningsmall 

(Bilaga 2) sammanställd utifrån exempel i boken ”Att göra systematiska 



litteraturstudier” av Forsberg och Wengström. Artiklarna har poängsatts, 

maxpoängen var 15 poäng, de artiklar som fick 0 – 5 poäng ansågs vara av låg 

kvalitet och exkluderades, de som fick 6 – 10 poäng ansågs vara av medel kvalitet 

och artiklar med 11 – 15 poäng ansågs vara av hög kvalitet. De 15 artiklarna som 

fick 6 – 15 poäng inkluderades och redovisas i Tabell 2. De 15 artiklarna lästes av 

uppsatsförfattarna var och en för sig och det som ansågs vara viktigt markerades. 

Efter att tillsammans ha diskuterat det som markerats sorterades resultaten in under 

respektive frågeställning. Av de sju artiklarna som exkluderades efter granskningen 

hade fem för låga poäng och två uppfyllde poängkravet men uppsatsförfattarna ansåg 

att det var för svårt att tolka resultatet. Den manuella sökningen gav många 

referensuppslag varav 4 böcker valdes ut till introduktionen. Ur böckerna har 

uppsatsförfattarna fått tips på olika MS-specifika sidor tillgängliga via Internet, från 

dessa sidor har referenserna 3, 4, 6 och 7 valts. Sökning har även skett på ett 

författarnamn som återkommit i flera referenslistor och därför ansetts vara av stor 

vikt.  

 
Tabell 1. Tabell över gjorda sökningar. 
Datum Databas Sökord Antal träffar Antal valda 

23/1-

2006 

Elin@Dalarna multiple sclerosis 

AND quality of life 

204 8 

23/1- 

2006 

Elin@Dalarna Multiple sclerosis 

AND quality of life 

AND fatigue 

36 3 

23/1 Elin@Dalarna Multiple sclerosis 

AND quality of life 

AND nursing 

5 2 

30/1- 

2006 

Elin@Dalarna Bakshi 379 0 

30/1-

2006 

Elin@Dalarna Bakshi R 43 5 

1/2-  

2006 

Cinahl Multiple sclerosis 2997 0 

1/2- 

2006 

Cinahl Multiple sclerosis 

AND quality of life 

219 12 

1/2-

2006 

Cinahl multiple sclerosis 

AND quality of life 

49 1 



AND fatigue 

1/2- 

2006 

Cinahl multiple sclerosis 

AND quality of life 

AND nursing  

28 2 

Etiska överväganden 

 
Det är alltid viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter även om artiklarna som har 

använts i denna systematiska litteraturstudie tidigare utgivits. Författarna till denna 

systematiska litteraturstudie utlovar objektivitet vid bearbetning av resultatet. 

Tolkning av statistik och översättning av artiklarna är gjort efter bästa förmåga. 

 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 
Ref 
nr 

Författare, 
land, år 

Titel   Syfte  Metod/design/
mätinstrument 

Urval Kvalitet  

15 Janardhan V, 
Bakshi R 
USA 
2002 

Quality of Life in 
patients with 
Multiple 
Sclerosis; The 
impact of fatigue 
and depression 

Förklara den 
påverkan som 
MS-
depression 
och MS-
fatigue har på 
livskvaliteten 

Kvantitativ 
Prospektiv 
studie 
MSQOL-541

EDSS2

FSS3

42 
kvinnor 
18 män 
med MS 

Hög 

16 Bakshi R, 
Shaikh ZA, 
Miletich RS, 
Czarnecki D et 
al 
USA 
2000 

Fatigue in 
multiple sclerosis 
and its 
relationship to 
depression and 
neurologic 
disability 

Studera 
fatigue och 
dess relation 
till depression 
och fysisk 
oförmåga 

Kvantitativ 
FSS3

EDSS2

HDI4

BDI5

71 MS- 
patienter 

Medel 

17 McCabe PM, 
McKearn S 
Australien 
2002 

Quality of Life 
and Multiple 
Sclerosis: 
Comparison 
Between People 
With Multiple 
Sclerosis and 
People From the 
General 
Population 

Undersöka 
hur subjektiv 
och objektiv 
livskvalitet 
skiljer sig åt 
hos MS 
patienter 
jämfört med 
friska 
personer 

Kvantitativ  
Frågeformulär  
WHO-QOL 
1006

WOCQ7

381 MS 
patienter 
291 friska 
personer 

Medel 
 

18 IsakssonA-K, 
Ahlström G, 
Gunnarsson L-
G 
Sverige 
2004 

Quality of Life 
and impairment in 
patients with 
Multiple Sclerosis 

Att beskriva 
livskvalitet 
hos MS-
patienter samt 
undersöka 
sambandet 
mellan grad 
av 
försvagning 
och 
livskvalitet 

Kvantitativ 
Frågeformulär  
SF-368

SQOL9

38 
kvinnor  
20 män 
med MS 

Medel 
 

19 Hemmet L, 
Holmes J, 

What drives 
quality of life in 

Undersöka 
hur MS 

Kvantitativ 
Hemskickade 

2230 MS 
patienter 

Medel 



Barnes M, 
Russel N  
England 
2004 

multiple sclerosis patienter 
upplever sina 
symtom samt 
deras hälso-
relaterade 
livskvalitet 

frågeformulär 
vid två olika 
tillfällen 
EDSS2

EQ-5D10

SF-368

 

svarade på 
första 
formuläret  
1364 av 
dessa 
svarade på 
det andra 

20 Lobentantz IS, 
Asenbaum S, 
Vass K, Sauter 
C et al 
Österrike  
2003 

Factors 
influencing 
quality of life in 
multiple sclerosis 
patients: 
Disability, 
depressive mood, 
fatigue and sleep 
quality 

Jämföra MS-
patienter och 
friska 
personer 
gällande 
fysisk 
funktion, 
livskvalitet, 
depression, 
fatigue och 
sömnkvalitet 

Kvalitativ  
EDSS2

SDS11

FSS3

PSQI12

QLI13

 

504 MS 
patienter 
och 493 
friska 
personer 

Medel 

21 Patti F, Cianco 
MR, Reggio E, 
Lopes R et al 
Italien  
2002 

The impact of 
outpatient 
rehabilitation on 
quality of life in 
Multiple Sclerosis 

Utvärdera 
effekten av 
ett 
rehabilitering
sprogram på 
livskvalitet 
och fysisk 
oförmåga 

Kvantitativ 
Frågeformulär 
BDI5

FIS14

SET15

SF-368

47 män  
64 
kvinnor 
med MS 

Medel 

22 Oken BS, 
Kishiyama 
MA, Zajdel D, 
Bourdette D et 
al 
USA  
2004 

Randomized 
controlled trial of 
yoga and exercise 
in multiple 
sclerosis 

Undersöka 
vilken effekt 
yoga och 
motions-
cykling har 
på MS- 
symtom 

Kvantitativ  
Randomized 
Controlled 
Trial 
EDSS2

MSFC16

WRAT17

SF-368

MFI118

CESD 1019

SSS20

POMS21

 

69 MS 
patienter 

Hög 

23 Olsson M, 
Lexell J, 
Söderberg S 
Sverige 
2004 

The meaning of 
fatigue for women 
with multiple 
sclerosis 

Undersöka 
hur det är att 
leva med 
fatigue 

Kvalitativ 
fenomeno-
logisk 
hermeneutisk 
intervjustudie 

10 
kvinnliga 
MS- 
patienter 

Medel 

24 Flensner G, Ek 
A-C, 
Söderhamn O 
Sverige 
2003 

Lived Experience 
of MS- related 
fatigue- a 
phenomenological 
interview study 

Undersöka 
upplevelsen 
av att leva 
med fatigue 

Kvalitativ 
fenomeno-
logisk 
intervjustudie 

9 MS- 
patienter 

Medel 

25 Stuifbergen 
A.K, Rogers S  
USA  
1997 

The expirience of 
Fatigue and 
Strategies of Self-
Care Among 
Persons With 
Multiple Sclerosis 

Studera 
upplevelser 
av att leva 
med fatigue 

Kvalitativ 
intervjustudie 

13 MS- 
patienter 

Medel 

26 Mathiowetz V, 
Matuska MK, 
Murphy ME,  
USA 
2000 

Efficacy of an 
Energy 
Conservation 
Course for 
Persons With 

Undersöka 
om en kurs i 
energi-
sparande 
kunde 

Kvantitativ  
FIS14

SEG22

18 män 
36 
kvinnor 
med MS 

Hög 



Multiple Sclerosis påverka 
fatigue och 
öka 
livskvaliteten 
för MS-
patienter 

27 Lappin MS, 
Lawrie FW, 
Richards TL, 
Kramer ED 
USA 
2003 

Effects of a pulsed 
electromagnetic 
therapy on 
multiple sclerosis, 
fatigue and 
quality of life: A 
double blind 
placebo controlled 
trial 

Undersöka 
den symtom-
lindrande 
effekten av 
elektro 
magnetisk 
behandling 

Kvantitativ  
MSQOL-541

117 MS-  
patienter 

Hög 

28 Flensner G, 
Lindencrona C 
Sverige 
2002 
 

The cooling-suit: 
case studies of its 
influence on 
fatigue among 
eight individuals 
with multiple 
sclerosis 

Undersöka 
om en kylväst 
kan påverka 
upplevelsen 
av fatigue 

Kvantitativ 
FIS14

Kvalitativ 
Intervjustudie 

8 MS-
patienter 

Hög 

29 Ward N, 
Winters S 
England 
2003 

Results of a 
fatigue 
management 
programme in 
multiple sclerosis 

Utvärdera 
behandlings-
metoder för 
fatigue 

Prospektiv och 
kvantitativ 
MFIS23

MSIS-2924 

HAD25 

COPM26

12 MS-  
patienter  

Hög 

 
1 MSQOL MS Quality of Life Inventory   
2 EDSS Expanded Disability Status Scale 
3 FSS Fatigue Severity Scale  
4 HDI Hamilton Depression Inventory 
5 BDI Beck Depression Inventory 
6 WHO-QOL 100 The World Health Organisation Quality of Life-100 scale 
7 WOCQ Ways of Coping Questionnaire 
8 SF-36 36-item Short-Form Health Survey 
9 SQOL Subjective Estimation of Quality of Life 
10 EQ-5D Euro QoL (EQ) 5D 
11 SDS Self-rating Depression Scale 
12 PSQI Pittsburgh Sleep Quality Index 
13 QLI Quality of Life Index 
14 FIS Fatigue Impact Scale 
15 SET Social Experience Check-list of Tempelaar 
16 MSFC Multiple Sclerosis Functional Composite 
17 WRAT Wide Range Achievement Test 
18 MFI Multi-Dimensional Fatigue Inventory 
19 CESD 10 Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 
20 SSS Stanford Sleepiness Scale 
21 POMS Profile of Mood States  
22 SEG Self-Efficacy Gauge   
23 MFIS Modified Fatigue Impact Scale 
24 MSIS-29 MS Impact Scale 
25 HAD Hospital and Depression Scale 
26 COPM Canadian Occupational Performance Measure 
  
  

 



 

 

 

Resultat 

 
Hur livskvaliteten påverkades hos personer med MS 

 

I USA genomfördes en studie av Janardhan och Bakshi för att klargöra vad fatigue 

och depression har för inverkan på livskvaliteten hos MS patienter. I studien deltog 

60 MS patienter. Hos alla patienter mättes fatigue, depression, livskvalitet och 

graden av fysisk oförmåga. Resultaten vid mätningen visade att livskvaliteten inte 

hade något samband med ålder, kön och hur länge patienten haft MS. Om patienten 

visade hög grad av fysisk oförmåga visade det sig också att de ofta fick låga poäng 

på skalorna som mätte fysisk och psykisk hälsa. Graden av fysisk oförmåga visade 

däremot ett svagt samband med kognitiva och sexuella dysfunktioner. Fysisk 

oförmåga visade sig ha ett signifikant samband med dålig livskvalitet. Patienterna 

med fatigue upplevde sin livskvalitet som signifikant sämre än de som inte hade 

fatigue som symtom. Även depression påverkade livskvaliteten signifikant i negativ 

riktning (15). 

 

I en studie av Bakshi, Shaikh et al., studerades fatigue och dess relation till 

funktionsnedsättning och depression. I studien definieras fatigue som ”onormal 

känsla av trötthet och/eller energibrist som inte är proportionerlig till vad en person 

åstadkommer under en dag eller graden av funktionsnedsättning”. Deltagarna i 

studien delades in i två grupper varav en grupp (n=46) hade fatigue och den andra 

gruppen (n=20) inte hade fatigue. Inga samband mellan fatigue och ålder, kön eller 

tid sedan diagnos påvisades. Fatigue fanns representerat i alla olika stadier av MS. I 

studien intervjuades 41 personer angående depression. Dessa delades sedan in i 

grupper beroende på om de var deprimerade eller inte. Det visade sig att depression 

och fatigue hade ett samband till varandra på olika sätt. I gruppen med depression 

upplevde 81 % (n=15) fatigue. I gruppen utan depression upplevde 46 % (n=26) 

fatigue. I studien framkommer det inte om det är fatigue som leder till depression 

eller tvärtom (16). 



 
Några australiensiska forskare har jämfört livskvaliteten hos MS patienter och 

personer ur den övriga befolkningen. Både objektiv och subjektiv livskvalitet mättes, 

även skillnaden mellan män och kvinnor undersöktes. Resultatet visade att MS 

patienterna hade lägre livskvalitet än befolkningen i övrigt. Män med MS 

rapporterade en högre livskvalitet än kvinnor med MS. För befolkningen i övrigt var 

resultatet omvänt, männen fick lägre poäng än kvinnorna. Signifikanta skillnader 

mellan MS patienter och befolkningen i övrigt uppmättes inom kategorierna fatigue 

och rörlighet (17). 

 
I Örebro har en studie gjorts av Isaksson, Ahlström et al., med 58 deltagare. Syftet 

med studien var att beskriva livskvaliteten hos MS patienter som fick immunologisk 

behandling (n=29) och patienter som inte fick immunologisk behandling (n=29). 

Forskarna ville även undersöka om det fanns samband mellan graden av försvagning 

och livskvaliteten hos hela undersökningsgruppen (n=58). Av deltagarna 

rapporterade 80 % (n=58) att det tydligaste tecknet på försvagning var balans och 

gångsvårigheter, problem med blåsan och fatigue. Hälften av deltagarna (n=58) var 

alltid känsliga för värme, när de blev för varma av feber eller för hög temperatur 

inomhus kände de sig svaga och trötta. De två grupperna visade liknande grad av 

försvagning. Den största skillnaden var att 62 % (n=29) av den grupp som fick 

behandling hade problem med känselbortfall. I gruppen som inte fick behandling 

hade 45 % (n=29) problem med känselbortfall. Även smärta rapporterades i högre 

grad bland dem som fick immunologisk behandling, 55 % (n=29) av patienterna 

jämfört med 38 % (n=29) av dem som inte fick behandling. Det som hela gruppen 

(n=58) ansåg påverka den hälsorelaterade livskvaliteten i störst grad tillhörde delarna 

som handlade om livskraft, övergripande hälsa, fysisk roll och fysisk funktion (18). 

 

I Örebrostudien mättes också den subjektiva livskvaliteten, för att undersöka hur 

nöjda deltagarna var med sin sociala funktion, relationer och sina subjektiva känslor. 

Av de subjektiva delarna av livskvaliteten var deltagarna mest tillfreds med 

relationen till sina barn, kvaliteten på bostaden, relationen till sina vänner och sina 

känslomässiga upplevelser. De faktorer som i störst grad påverkade livskvaliteten i 

negativ bemärkelse var att inte ha ett meningsfullt arbete, inte ha någon partner, inte 



ha några barn och att känna sig orkeslös. Studien mätte även vilka MS symtom som 

inverkade mest på den hälsorelaterade livskvaliteten. Det visade sig att smärta, 

fatigue och svårigheter med minne och koncentration påverkade livskraften, de 

sociala funktionerna och den mentala hälsan (18). 

 

I en studie av Hemmet, Holmes et al., skickades ett frågeformulär ut till patienter 

med MS. Syftet med frågeformuläret var att samla in data som beskrev typiska 

symtom vid MS. De 2230 personer som svarade hade en genomsnittlig sjukdomstid 

på 12 år. Fatigue förekom bland 96 % (n=2230) och 88 % av dessa beskrev 

problemet som måttligt eller allvarligt/svårt. Av de 2230 respondenterna behandlades 

266 personer med läkemedel som påverkade sjukdomsförloppet där 41 % hade 

upplevt att problemen med fatigue minskade till följd av behandlingen (19). 

 

I studiens nästa steg skickades ett frågeformulär ut till alla som besvarat det första 

formuläret, 1363 personer svarade. Respondenterna med skovformad eller progressiv 

sjukdom visade en signifikant lägre livskvalitet än de som befann sig i början av 

sjukdomsförloppet. Enligt resultatet av undersökningen var det livskraften och 

kroppsuppfattningen som påverkades i störst grad av sjukdomen. Utifrån detta kan 

slutsatsen dras att personer med MS upplever en mängd symtom som påverkar 

livskvaliteten, därmed inte sagt att alla upplever samma symtom på liknande sätt. 

Slutsatsen kan även dras att fatigue och förlorad livskraft är något som en stor del av 

MS populationen drabbas av (19). 

 

I Österrike har en studie gjorts av Lobentantz, Asenbaum et al., med syftet att 

jämföra MS patienter och en kontrollgrupp bestående av friska personer avseende 

fysisk funktion, livskvalitet, depression och nedstämdhet, fatigue och sömnkvalitet. 

Jämfört med kontrollgruppen hade MS patienterna sämre livskvalitet. Resultaten från 

livskvalitetsmätningarna visade signifikanta skillnader mellan grupperna i alla 

undersökningskategorier. Särskilt tydliga var skillnaderna avseende fysisk hälsa, 

fysiskt välbefinnande, förmåga att ta hand om sig själv och att vara oberoende samt 

funktion i yrkeslivet. MS patienter med dålig neurologisk funktion, högre grad av 

nedstämdhet, fatigue och dålig sömn fick överlag låga poäng vid mätningar av 

livskvalitet. Endast på punkten som gällde sinnesro skilde sig resultaten mellan män 

och kvinnor, där var kvinnornas poäng lägre (20).  



 

 

 

 

Vad som kunde göras för att öka livskvaliteten 

 

I Italien har en studie gjorts av Patti, Cianco et al., i syfte att utvärdera effekten av ett 

omfattande program för rehabilitering av MS patienter inom öppenvården avseende 

livskvalitet och fysisk oförmåga. Antalet deltagare i studien var 111 personer med 

MS som delades in i två grupper. En behandlingsgrupp (n=58) som deltog i 

rehabilitering och en kontrollgrupp (n=53) som fick övningar att göra hemma. 

Rehabiliteringen pågick i sex på varandra följande veckor, sex dagar i veckan. I 

rehabiliteringen ingick sjukgymnastik, arbetsterapi, talterapi, symtomkontroll och en 

dag i veckan som utformades efter patienternas önskemål. Deltagarna träffade 

sjukgymnast och arbetsterapeut ibland ensam och ibland i grupp. Generellt sett ökade 

behandlingsgruppens livskvalitet inom alla kategorier som mättes med 

mätinstrumentet (SF-36). Detta resultat var oförändrat vid sista mätningen. 

Skillnaderna mellan kontrollgruppens och behandlingsgruppens livskvalitet var 

signifikant inom några kategorier. Kategorierna där behandlingsgruppen fick högre 

mätvärden var fysisk funktion, fysisk roll, övergripande hälsa, smärta, livskraft, 

sociala funktioner och mental hälsa. Behandlingsgruppen visade en signifikant 

förbättring av det sociala livet och fatigue. Förekomsten av depression hade minskat 

signifikant (21). 

 

I Oregon har en studie av Oken, Kishiyama et al., genomförts för att undersöka om 

yoga och träning har positiv effekt för MS patienter. Deltagarna delades in i tre 

grupper. En grupp fick delta i en yoga kurs, en grupp fick träning i form av 

motionscykling i grupp och den tredje gruppen deltog inte i någon av dessa 

interventioner. Interventionerna pågick i sex månader. Deltagarna i grupperna som 

deltog i någon av interventionerna visade däremot signifikant förbättring vid 

mätningarna av livskvalitet, särskilt livskraften hade förbättrats (22). 

 

Hur fatigue upplevdes av personer med MS 

 



Tre kvalitativa intervjustudier, två var gjorda i Sverige den ena av Olsson, Lexell et 

al., och den andra av Flensner, Ek et al., den tredje gjordes i USA av Stuifbergen och 

Rogers, studierna hade som syfte att beskriva upplevelser av att leva med fatigue. I 

de Svenska studierna deltog tio respektive nio informanter. Studien som gjordes i 

USA hade 13 informanter. I dessa studier har personer med MS beskrivit att 

upplevelsen av fatigue innefattar hela kroppen från håret till tårna. Fatigue fanns 

ständigt närvarande och upplevdes som en paralyserande och förlamande kraft som 

kunde invadera hela kroppen eller delar av den när som helst (23, 24). Några kvinnor 

beskrev att fatigue gjorde så att kroppen kändes spänd och utan styrka, de beskrev 

även känslan av att kroppen bestämde och att de var tvungna att anpassa sig. En del 

beskrev att kroppen blev tung eller att det kändes som om de hade träningsvärk (23, 

24). Fatigue beskrevs av personer med MS som en paralyserande utmattning olik 

någonting annat de upplevt innan de blev sjuka (24). Fatigue beskrevs som en känsla 

av total brist på kraft, energi och styrka (23, 24). När fatigue ”slog till” kunde det 

bland annat beskrivas som att dra ned en rullgardin, bli urvriden som en trasa, laddas 

ur som ett batteri, bli träffad av en tidvatten våg och dras med underströmmen 

tillbaka eller som när proppen dras ur ett badkar (23-25). I intervjuer berättade 

kvinnor med MS att de upplevde svårigheter att känna livsglädje och hitta på 

intressanta saker att göra. De upplevde att familjen led när de inte kunde delta i 

familjeaktiviteter och detta kändes svårt. Svårigheterna ökade i och med att fatigue är 

komplicerat att beskriva för andra. Informanterna behövde ofta hjälp med praktiska 

sysslor vilket medförde känslor av att ligga andra till last och inte klara sig själva. 

Informanterna kände sig hjälplösa och till besvär när de fick lov att be andra om 

hjälp (23-24). 

 

När informanternas liv begränsades av fatigue fick de känslan av att vara värdelösa 

och självförtroendet blev sämre. Andra känslor som beskrevs var förtvivlan, 

ledsenhet och sorg. Informanterna kände sig ”ynkliga”. När deltagarna visade sig 

svaga inför andra uppstod skamkänslor, dåligt samvete och skuldkänslor (24). 

Informanterna upplevde känslor av osäkerhet och oro som väcktes eftersom de aldrig 

kunde vara säkra på att kunna genomföra sina planer för dagen. Ofta kändes det som 

att de bara kunde göra uppgifter halvfärdiga på grund av att fatigue är så 

oförutsägbart. Att inte kunna vara som vanligt orsakade stress, sorg och ilska (23). 

 



En del kvinnor kunde känna det som att någon slog dem i huvudet med en hammare. 

Informanterna upplevde sig ibland tvådelade, den ena delen av dem deltog i det som 

hände och den andra tittade bara på. Det kunde beskrivas som att vara både 

närvarande och frånvarande på samma gång. Känslan av att vara nedsövd samtidigt 

som allt bara passerade beskrevs. Kvinnorna beskrev att saker hände runt dem utan 

att de förstod vad som pågick (23). 

 

Informanterna förklarade hur fatigue förde med sig fysiska försämringar. 

Försämringarna kunde utgöras av svaghet i musklerna, kognitiva problem som 

minnesförlust, koncentration samt svårigheter att vara uppmärksam. En av deltagarna 

beskrev att det ibland kunde kännas som att allt blev fel, benen vek sig, balansen 

försvann och det gick inte att lita på sina reflexer. Fatigue kunde även orsaka 

känslomässig instabilitet. Informanterna beskrev hur de plötsligt kunde brista ut i 

gråt, skrika åt sina barn, bli lättirriterade och pessimistiska. En person upplevde 

svårigheter att samarbeta med andra. Kognitivt kunde fatigue orsaka beslutsångest, 

perceptionssvårigheter, problem att upprätthålla en tankekedja och att svara på 

frågor. Längre samtal upplevdes som påfrestande (25). En kvinna förklarade att hon 

på grund av fatigue ibland inte kunde följa en konversation med många personer 

inblandade. De beskrev att de ofta inte var 100 % fokuserade utan endast kunde 

fokusera korta ögonblick i taget (23). Ibland kunde ögonen orsaka besvär, det 

flimrade och värkte i dem och för kvinnorna kändes det som att de höll på att 

svimma. Fatigue ökade svimningskänslorna vilket gjorde det omöjligt att stå upp. 

Informanterna upplevde ibland att hjärnan kunde kännas helt tom (23). En särskilt 

pinsam situation var när andra människor trodde att de var berusade. Detta gjorde att 

en del informanter valde att stanna hemma (24). Fatigue skapade en ofrivillig 

isolering, informanterna kunde inte fortsätta som vanligt, de begränsades i sina 

möjligheter att till exempel umgås med vänner, arbeta och resa. I studien 

poängterades att det var viktigt att kämpa och fokusera på det som fortfarande gick 

att klara av (24). 

 

I studien av Lobentantz, Asenbaum et al., påvisades att 392 patienter av alla 504 

hade fatigue. Av patienterna med fatigue ansåg 62 % (n=392) att fatigue orsakade 

ständigt återkommande problem. För 60 % (n=392) var fatigue ett av de tre symtom 

som besvärade dem i störst grad. Fatigue störde den fysiska funktionen för 74 % 



(n=392) av deltagarna. Fatigue försvårade för 50 % (n=392) av deltagarna att utföra 

sina dagliga uppgifter. Arbetslivet, familjelivet och upprätthållandet av sociala 

kontakter försvårades av fatigue för 64 % (n=392) av deltagarna (20). 

 

 

Hur kunde fatigue och dess följder lindras 

 

I Minnesota ville en grupp forskare undersöka om en kurs i energisparande (vad som 

kan göras för att hushålla med den egna energin) samt en stödgrupp kunde påverka 

fatigue och öka livskvaliteten för MS patienter. Forskarna ville även undersöka om 

två kurser på vardera sex veckor kunde få deltagarna att ändra sitt beteende och 

därigenom spara energi i det dagliga livet. Totalt 54 personer fullföljde hela kursen. 

Av deltagarna uppgav 83 % (n=54) fatigue som sitt huvudsakliga symtom och elva 

% av dessa medicinerade enbart mot fatigue. Av deltagarna var 20 % (n=54) 

diagnostiserade med en sekundär diagnos, i vissa fall depression. Depression kan 

bidra till fatigue och 18 % (n=54) använde antidepressiv medicin medan 23 % (n=54) 

av deltagarna medicinerade mot både fatigue och depression (26).  

 

Kursen bestod till att börja med av en träff i veckan med en stödgrupp där olika 

teman togs upp, och gruppen fick föreslå dessa teman. Till träffarna tog en 

sjukgymnast ibland med sig utbildningsmaterial, videofilmer samt annat som var 

lämpligt som underlag till diskussion. Sjukgymnasten som ledde stödgruppen hade 

även hand om kursen i energisparande. I denna kurs fick deltagarna tips och råd som 

kunde handla om att planera dagen, vila regelbundet, om ergonomi, ändringar i 

hemmiljön, prioritering och att balansera sina aktiviteter. Deltagarna fick hjälp att 

sätta upp mål och delmål. De fick även lära sig att integrera sina nya kunskaper i sitt 

dagliga liv (26).  

 

Resultatet visade att de områden som påverkades i positiv riktning var livskraft, 

sociala funktioner och mental hälsa. De områden där ingen signifikant ökning 

påvisades var fysisk kapacitet, fysisk smärta och övergripande hälsa. Detta stödde 

forskarnas hypotes eftersom de inte hade väntat sig resultat inom dessa områden 

(26).  

 



Deltagarna hade även ändrat sitt beteende genom att börja använda metoder för att 

spara energi. De moment som användes var ändrad höjd på arbetsytor och ändrad 

kroppsställning vid vissa aktiviteter. På frågan vad som varit mest användbart i 

kursen svarade de flesta deltagarna att det som hjälpt dem mest var att lära sig 

planera sin dag och vikten av att vila regelbundet (26).  

 

I en annan studie av Lappin, Lawrie et al., även den utförd i USA studerades effekten 

av elektromagnetisk behandling på MS patienter. I studien deltog 117 MS patienter, 

symtomen det fokuserades på var fatigue, spasticitet och blåskontroll. Deltagarna 

fick en apparat att bära på sig dygnet runt. Apparaten sände ut elektromagnetisk 

strålning i intervaller. Deltagarna bar apparaten på sig i sammanlagt åtta veckor. 

Veckorna delades in i två perioder och deltagarna fick bära en attrapp i fyra veckor 

och en aktiverad i fyra veckor. Resultatet visade att behandlingen var effektiv mot 

fatigue. Behandlingen visade sig inte åstadkomma någon signifikant förbättring för 

deltagarna i fråga om blåskontroll och spasticitet (27). 

 

I de tre kvalitativa studierna som tidigare beskrivits har det framkommit att personer 

med MS kände behov av att dra ner på tempot för att orka med sitt dagliga liv. 

Informanterna planerade sina dagar efter de minskade fysiska resurserna (23). I två 

av studierna beskrev flera av informanterna att det inte spelade någon roll hur gott 

och länge de sov på natten. En stunds vila gav bara lättnad för stunden, trots detta 

ansåg informanterna att det var viktigt att vila ofta (23, 25). Informanterna försökte 

att ta en dag i taget och prioritera det som kändes viktigast (24). 

 

 I en av studierna undersöktes vilka strategier för självhjälp personer med MS 

använde för att behandla fatigue. En strategi gick ut på att göra så lite som möjligt. 

En annan strategi var att be andra om hjälp med dagliga sysslor, vilket uppfattades 

som svårt. Informanterna beskrev hur de försökte lösa uppgifter med minsta möjliga 

energiåtgång. Informanterna beskrev även vad de kunde göra för att ladda energi, en 

kvinna lyssnade på klassisk musik och andra pratade med vänner i telefonen. En 

kvinna beskrev att hon fick ökad energi av att frammana lyckliga minnen. Även 

strategier för att kunna fungera längre utan fatigue efterfrågades i intervjuerna. Det 

visade sig att en del av informanterna tyckte att motion hade positiv effekt på fatigue. 

Många deltagare poängterade att de besvärades mera av fatigue om de bara blev 



sittande och inte rörde på sig alls. De ansåg också att de mådde bättre om de åt 

näringsrik och balanserad kost. Viktigt var även att försöka hålla en positiv attityd till 

sin sjukdom (25). Deltagarna berättade att de fått många tips från familj och vänner, 

tipsen handlade om hur de skulle kunna minska och klara av sin fatigue däremot var 

det inte så ofta de fick lära sig något av hälso- och sjukvårdspersonalen. De hade 

även inhämtat kunskap genom att läsa om fatigue. En informant framhöll vikten av 

att alla med MS måste använda sig av den strategi som passar bäst för dem. Det finns 

ingen universallösning på problem med fatigue (25). 

 

I Sverige har en studie gjorts av Flensner och Lindencrona där syftet var att ta reda 

på om användandet av en kylväst kunde påverka upplevelsen av fatigue och dess 

inverkan på det dagliga livet. Kylvästen består av en väst med speciella tuber där 

kyld vätska cirkulerar runt överkroppen och även runt huvudet. När den används förs 

den normala kroppsvärmen bort från kroppen, på så sätt kan kroppstemperaturen 

sänkas med mellan 0,1-1,0°C. I studien inkluderades åtta personer med olika grad av 

MS. Före testperioden, som löpte över fyra veckor, beskrev en informant att fatigue 

var det allra värsta symtomet för fyra informanter var det ett av de värsta symtomen 

och för tre informanter var det ett mindre problem (28).  

 

De åtta deltagarna studerades även kvalitativt i form av intervjuer och dagboks 

anteckningar. Den första intervjun ägde rum innan testperioden, fokus vid första 

tillfället riktades mot patientens dagliga livssituation. Intervjuaren ställde också 

frågor om fatigue. I den andra intervjun ställdes frågor för att följa upp det som 

framkommit under det inledande intervjutillfället för att se om några förändringar 

skett. Vid det andra tillfället fick informanterna även beskriva sina upplevelser vid 

användandet av kylvästen (28). 

 

Samtliga deltagare i studien upplevde att känslan av fatigue hade påverkats positivt 

under perioden de använde kylvästen. Beskrivningarna av hur känslan av fatigue 

påverkades var varierande. Sju av deltagarna ansåg att behandlingen gjorde att de 

kände ökad styrka i musklerna. Även balansen förbättrades och tillfällena då de 

kände behov av vila minskade. Informanterna deltog oftare i olika aktiviteter efter att 

de börjat använda kylvästen. En deltagare som var rullstolsburen beskrev att 

behandlingen hade gjort det lättare att ändra ställning i stolen. En annan 



rullstolsburen deltagare kunde stå upp igen efter att ha börjat använda kylvästen. En 

informant beskrev hur han innan behandlingen plötsligt kunde rasa ihop, nu klarade 

han att hålla sig stående. Kylvästen underlättade utförandet av vardagssysslor som att 

tvätta och borsta tänderna. Nedkylning hade positiv effekt på förmågan att hålla 

kroppen upprätt, att orka sitta utan att till exempel luta åt en sida (28).  

 

Två av deltagarna beskrev att de tidigare hade besvär med fatigue efter måltiderna 

eller när de druckit något varmt. Med kylvästens hjälp kunde de nu delta i aktiviteter 

direkt efter en måltid. Kylvästen hade även en positiv inverkan på deltagarnas 

kognitiva funktioner. De berättade att minnet blev bättre och att de hade lättare att 

fokusera. Informanterna fick lättare att följa en tankekedja. Sex av informanterna 

beskrev att deras sociala liv fungerade bättre när de använde kylvästen, umgänget 

med barnen och vännerna underlättades. Kylan hade positiv inverkan på humöret, 

deltagarna blev inte irriterade lika lätt. Informanterna upplevde ökat välbefinnande. 

Efter att ha burit kylvästen kände deltagarna sig glada och pigga (28). 

 

I en studie av Ward och Winters fick MS patienter utbildning för att lära sig olika 

behandlingsmetoder för fatigue, dessa var bland andra yoga, avslappningsövningar, 

stresshantering, aromamassage, läkemedel och kylning. Sju personer inkluderades i 

studien och till att börja med träffades de en gång i veckan i sex veckors tid för att 

lära sig de olika metoderna. Efter de inledande veckorna skulle deltagarna fortsätta 

på egen hand med olika behandlingar och sedan följas upp efter tre, nio och tolv 

månader. I nuläget har bara den första uppföljningen ägt rum och studien pågår 

fortfarande. Efter de första tre månaderna mättes respondenterna med ett 

skattningsinstrument för fatigue som heter ”Modified Fatigue Impact Scale” (MFIS) 

samt ett skattningsinstrument för aktivitet och tillfredställelse vid genomförande av 

dagliga aktiviteter ”The Canadian Occupational Performance Measure” (COPM).  

 

Resultaten visade en klar förbättring efter tre månader. Trots att inga dramatiska 

förändringar skett så kunde ändå en positiv trend urskiljas. Att förvänta sig större 

skillnader är kanske orealistiskt med tanke på hur MS yttrar sig. Att få bukt med 

fatigue helt är kanske inte en rimlig målsättning utan även lindring är ett önskvärt 

resultat (29). 

 



 

 

 

 

 

 

Diskussion 
 

Sammanfattning av huvudresultatet 

 

Livskvaliteten påverkades på många sätt för personer med MS. Mycket av 

patienternas livskraft gick åt till att bara klara av de mest grundläggande delarna av 

det dagliga livet. Många patienter upplevde en stor frustration som ofta grundade sig 

i att vilja men inte kunna. Denna känsla beskrevs i många olika sammanhang, ofta 

hade det med det sociala livet att göra. Livskvaliteten försämrades ytterligare hos 

personer med MS som inte hade en partner och/eller var barnlösa. Viktigt för 

livskvaliteten var även att ha ett meningsfullt arbete. Fatigue påverkade hela kroppen 

och upplevdes som ständigt närvarande. Fatigue kunde leda till orkeslöshet och 

svårigheter att känna livsglädje. Kognitiva problem som att inte kunna fokusera och 

koncentrera sig kunde skapa frustration och känslor av utanförskap hos personer med 

MS. Lindring av fatigue kunde åstadkommas genom strategier för att spara energi, 

dessa strategier kunde läras ut av sjukvården eller utformas av personerna själva. 

Några behandlingsmetoder som visat sig vara effektiva mot fatigue var yoga, 

avslappningsövningar, stresshantering, elektromagnetisk behandling och 

användandet av en kylväst.    

 

Resultatdiskussion 

 

MS är en sjukdom som ofta drabbar människor i 20-40 års ålder (1-4). Detta är en 

period i livet som oftast är mycket aktiv. Uppsatsförfattarna ville undersöka på vilket 

sätt livskvaliteten påverkas av sjukdomen. I många av studierna framkom att det ofta 

var oförmågan att fungera som innan misstanke om eller diagnostiserad MS som 

ledde till försämrad livskvalitet. Hälsorelaterad livskvalitet är att nå tillfredställelse 



och välbefinnande trots sin sjukdom (10). I den åldersgrupp (20-40 år) då de flesta 

drabbas är livet ofta fyllt av många åtaganden både privat och yrkesmässigt. Ofta är 

det många livsavgörande beslut som tar form i denna period i livet. 

Uppsatsförfattarna tror att det kan vara avgörande för upprätthållandet av 

livskvaliteten i ett liv med MS hur kvaliteten på livet och livskraften var innan. 

Kanske är det lättare att upprätthålla god livskvalitet för en person som drabbas 

senare i livet när de yrkesverksamma åren är förbi och livet inte är lika aktivt. Ju 

högre ställda krav en person har för att nå tillfredställelse och välbefinnande desto 

svårare blir det att nå en god hälsorelaterad livskvalitet. Uppsatsförfattarna antar att 

många människor kliver tillbaka lite efter pensionen och det finns mindre aktiviteter i 

livet som sjukdomen kan begränsa. Det är naturligtvis individuellt, det kan ju även i 

vissa fall vara så att sådant personen velat göra i livet men inte hunnit med var tänkt 

att kunna genomföras efter pensionen. En persons förmåga att glädjas åt ”det lilla” 

kan nog också vara en avgörande faktor för hur livskvaliteten påverkas. I studien av 

Flensner och Lindencrona beskrev en kvinna att hon kunde känna stor glädje över att 

återigen kunna dricka varm choklad på morgonen (28). Detta tyder på att även små 

framsteg kan ha stor betydelse för personens livskvalitet. Uppsatsförfattarna tror att 

det är viktigt att ta alla behandlingsformer i beaktande även om inga stora 

förbättringar har uppnåtts.         

 

I en studie påvisades att fatigue och depression påverkar livskvaliteten negativt (15). 

Eftersom både fatigue och depression går att behandla till viss del tycker 

uppsatsförfattarna att det är viktigt att verkligen undersöka om något av dessa 

tillstånd finns hos patienten. Genom att behandla dessa kan onödig påverkan på 

livskvaliteten undvikas. I studien av McCabe och McKern undersöktes skillnader i 

livskvalitet hos friska människor och MS patienter, även skillnader mellan män och 

kvinnor undersöktes. Hos friska människor hade kvinnorna bättre livskvalitet än 

männen, hos MS patienterna var resultatet omvänt (17). Uppsatsförfattarna tror att 

detta delvis kan bero på att kvinnors livskvalitet påverkas mer av att hindras i sitt 

sociala liv. Kvinnor är kanske i större utsträckning än män beroende av att umgås 

med sina vänner i samma omfattning som innan de blev sjuka. Det är möjligt att 

kvinnor dessutom har svårare att acceptera sitt ökade hjälpbehov med de vardagliga 

sysslorna som exempelvis handla, städa, laga mat och tvätta. 

 



Rehabilitering tas upp i studie av Isaksson och Ahlström och uppsatsförfattarna anser 

att olika former av rehabilitering borde vara positivt i många olika bemärkelser. 

Genom att bygga upp kroppen fysiskt och mentalt är en person nog bättre rustad att 

hantera fysiska och psykiska motgångar. I studien poängteras även vikten av att 

träffa andra i samma situation (18). Att träffas i grupp kan vara bra men det är nog 

viktigt att sammansättningen av gruppen är väl genomtänkt och att någon erfaren 

person leder sammankomsterna. I studien av Mathiowetz, Matuska et al., fick MS 

patienter träffas i en stödgrupp för att lära sig metoder för att hushålla med sin energi 

(26). Uppsatsförfattarna tror att det är viktigt att i samband med dessa stödgrupper 

följa upp teorin i praktiken och ge konkreta individuella tips på hur de nya 

kunskaperna kan användas på bästa sätt. 

 

 I en studie av Hemmett, Holmes et al., dras slutsatsen att personer med MS upplever 

en rad olika symtom och att fatigue är något som en stor del av MS-populationen 

drabbas av (19). Frågan som uppsatsförfattarna ställer sig blir då: Uppmärksammas 

fatigue tillräckligt av de personer som möter MS-patienterna i sjukvården eftersom 

symtomet inte fångas upp utan undersökningar som är utformade specifikt för 

fatigue?  

 

Även om informanterna i flera studier ansåg att fatigue förvärrades av sömnbrist så 

kunde det konstateras att en god natts sömn inte garanterade minskad fatigue (23, 

25). Orsaker som kunde utlösa fatigue var individuella och av mycket varierande art. 

Relationen mellan depression och fatigue har också diskuterats i flera studier men det 

verkar inte som att det går att säga om fatigue utlöser depression eller tvärtom (15-

16, 20). Uppsatsförfattarna tror att om en person är drabbad av fatigue som påverkar 

det sociala livet så kan det leda till depression men det behöver inte alltid vara så. 

 

I en av studierna beskriver MS patienterna att de inte fått tillräcklig information från 

hälso och sjukvårdspersonalen om fatigue och hur de kunde göra för att minska sina 

besvär (25). Uppsatsförfattarna undrar om sjukvården tar tillvara den kunskap som 

framkommit genom forskning. Det finns många icke farmakologiska metoder för 

behandling som visat sig användbara för att minska fatigue men de används kanske 

inte. I studien berättar informanterna också att de flesta användbara tips de fått 

kommer från vänner och familj. I studien förklarade informanterna även att en stor 



psykisk stressfaktor var familjen (25). Uppsatsförfattarna har under arbetets gång sett 

att familjen som ju är en viktig del i de flesta människors liv är något som diskuteras 

i många av studierna. Kanske behöver hela familjen stöd när en familjemedlem har 

MS, naturligtvis är det bra om familjen ställer upp för den som är sjuk, men det kan 

även vara viktigt att be om hjälp. En personlig assistent kan vara en bra resurs, det är 

nog svårt att inse att det kanske är dags för hjälp utifrån. Innan en personlig assistent 

kommer in i den sjukes liv har nog mycket hjälp kommit från familjens nätverk, släkt 

och vänner. Prioritering är nog något familjen tillsammans borde diskutera, om den 

som har MS får hjälp inom en del områden kanske det blir mer tid och ork över för 

hela familjen att göra saker tillsammans.    

 

Att kvinnor har MS i större utsträckning än män, kan det bero på att kvinnors 

immunförsvar är starkare än männens? Är det så att kvinnors immunförsvar är så 

starkt att det till slut ger sig på sig självt? En intressant tanke som kommit upp under 

arbetets gång är att alla studier som hittats kommer från I-länder, kan det påverka 

resultaten? Prevalensen och incidensen av MS sägs vara högre i I-länder, kan det 

bero på att man i U-länder inte registrerar på samma sätt som det görs i I-länder? Kan 

det vara så att MS förekommer i större utsträckning i U-länder bara det att vi inte är 

medvetna om det?            

 

Metoddiskussion 

 

Till denna systematiska litteraturstudie valdes ämnet livskvalitet och fatigue hos 

personer som lever med Multipel Skleros. MS är en sjukdom som det forskas enormt 

mycket om, uppsatsförfattarna valde att inrikta sig på livskvalitet och fatigue 

eftersom vi ansåg dessa delar var relevanta för omvårdad. Mycket av den forskning 

som bedrivs kring MS inriktar sig på olika typer av immunologisk behandling, men 

detta ansågs vara för medicinskt för att användas i denna uppsats. Uppsatsförfattarna 

visste väldigt lite om MS och den påverkan som sjukdomen kan ha på livet, både för 

den som drabbats och dennes anhöriga, så den första tiden användes till att läsa in oss 

på ämnet. Anledningen till att uppsatsförfattarna valt att gå så långt tillbaka som 

1990 är, att det i princip inte förändrats när det gäller incidensen och prevalensen för 

MS. Resultatet under frågeställning två är väldigt kort, detta beror på att vissa delar i 

resultatet passar in under fler av frågeställningarna. Eftersom fatigue påverkar 



livskvaliteten i stor utsträckning undersöks dessa ofta tillsammans. Mycket av tiden 

som funnits till förfogande för uppsatsen har gått åt till att grundligt läsa, tolka och 

förstå de artiklar som använts. Den tid som funnits för att skriva uppsatsen skulle 

därför ha behövt vara lite längre.  

 

Utifrån detta anser uppsatsförfattarna att vi efter bästa förmåga uppnått syftet och 

besvarat frågeställningarna.         

Förslag till vidare forskning 

 
Vidare forskning inom området skulle enligt uppsatsförfattarna kunna bedrivas för 

att undersöka varför kvinnors och mäns livskvalitet påverkas på så olika sätt. 

Intressant vore även att undersöka varför flera kvinnor än män insjuknar i MS. 

Ytterligare studier skulle kunna inriktas på ändamålsenliga mätinstrument för 

livskvalitet. Syftet kan då vara att undersöka hur ett mätinstrument blir 

ändamålsenligt och specifikt för att möjliggöra skattning av MS patienters 

livskvalitet. Några mätinstrument används i dagsläget men under uppsatsskrivandet 

har ändå uppmärksammats att en utveckling av dessa är önskvärd.    
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