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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med denna studie var att sammanställa patienters upplevelser av att leva med 

Multipel Skleros (MS) samt att undersöka vilka omvårdnadsbehov patienter med MS har. 

Metod: Uppsatsen har genomförts som en systematisk litteraturstudie. Inklusionskriterier var 

att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och inte äldre än fem år. Sammanlagt har 17 

stycken artiklar använts till resultatet, av dessa var nio stycken kvantitativa studier och åtta 

stycken kvalitativa studier. Resultat: Trötthet och depression var de mest besvärliga och 

immobiliserande symptomen för personer med MS. Sjukdomen inverkade negativt på 

sexlivet. Symptom som inkontinens och urinträngningar upplevdes som ett stort problem, 

men själv-kateterisering ledde till färre urinvägsproblem. Smärta fanns hos hälften av MS-

patienterna, av dem upplevde 70,5 % neurogen smärta. Balanssvårigheter var det största 

problemet gällande rörligheten, och ovissheten om hur symptomen varierar från dag till dag 

upplevdes frustrerande. En stor del upplevde att andra människor har svårt att förstå deras 

situation och ta den på allvar. Kvaliteten på information och kommunikation mellan 

patienterna och vårdpersonalen hade stor betydelse. Delaktighet i planeringen av sin vård var 

av stor vikt för patienterna med MS.  

 

 

Nyckelord: Multipel Skleros, upplevelse, omvårdnad, psykiska och fysiska symptom.  

Keywords: Multiple sclerosis, lived experience, nursing, psychological and physical 

symptoms.   
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INTRODUKTION 

Patofysiologi 

Multipel skleros (MS) är en kronisk autoimmun sjukdom som drabbar centrala nervsystemet. 

Den påverkar nervbanorna i nervsystemets vita substans (myelinet), genom att orsaka 

inflammatoriska processer som bryter ner myelinet som omger nervtrådarna. Resultatet av det 

blir att nervimpulserna i det drabbade området överförs markant långsammare och mindre 

effektivt. Både sensoriska och motoriska nervbanor påverkas, vilket medför att känseln 

nedsätts och förmågan att utföra rörelser likaså (1). Orsaken till sjukdomen är ännu okänd och 

det är omöjligt att förutse vilka nervbanor som kommer att angripas (2). 

 

Prevalens 

MS drabbar 1 av 1000 personer. Sjukdomen drabbar främst unga personer, 20-40 år, och två 

tredjedelar av dem som drabbas är kvinnor. (2) 

  

Symptom 

Sjukdomsdebuten är ofta av akut karaktär, och yttrar sig genom känselbortfall, stickningar, 

domningar, muskelsvaghet och synrubbningar beroende av vilka nervbanor som blir 

engagerade (se tabell 1). Sjukdomen går i skov och det är stora individuella variationer på hur 

olika personer drabbas (2). Mellan skoven har patienterna oftast symptomfria perioder (1). 

Vissa patienter drabbas lindrigare och har färre och lättare skov, medan andra har en snabb 

sjukdomsutveckling och blir invalidiserade inom loppet av några år (2).   

 

Tabell 1: Skador i centrala nervsystemet 

Område i CNS Symptom  

Sensoriska nervbanor Påverkar känseln (2) 

Motoriska nervbanor Påverkar rörligheten (2) 

Cerebellära skador Påverkar balansen (2) 

Skador i frontalloben Psykiska förändringar (2)  

Skador på synnerven Ensidig synnedsättning och blinda fläckar (1) 
CNS = Centrala nervsystemet 

 

Efter varje skov innebär det i regel att sjukdomen förvärras en aning (2). Nya skov kan i viss 

mån förhindras om patienten undviker negativ stress, sömnbrist, oregelbundna vanor samt 

konfliktsituationer (1). Besvären vid MS förvärras även av trötthet, överdriven ansträngning, 
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infektion, feber samt uppvärmning och nedkylning. Det är en sämre prognos om man får 

kognitiva symptom, yrsel, ostadighet och omfattande förlamningar, medan domningar och 

synrubbningar indikerar en god prognos. För en tredjedel av patienterna är förloppet godartat 

(2). 

 

En sammanställning av flera studier visade att urinvägsbesvär drabbar mer än 75 % av dessa 

personer under sjukdomstiden. Det kan vara trängningar, tömningssvårigheter, inkontinens, 

samt efterföljande urinvägsinfektioner (3). Avföringsproblem är också vanligt och yttrar sig 

som förstoppning eller avföringsinkontinens (2).  

 

Sömnsvårigheter är vanligt hos personer med MS och kan orsakas av smärtsamma kramper, 

depression, inkontinens, sömnapné eller medicinsk behandling (3). Personer med MS kan 

plågas av en stark trötthet som upplevs som ren utmattning. Trots att de får tillräckligt med 

sömn minskar ändå inte tröttheten (2). I en litteraturstudie har det sammanställts att detta 

symtom drabbar 75 % av alla personer med MS (3). Tröttheten förvärras av värme, så som 

feber, hård träning och varmt klimat (2).  

 

Smärta är ett stort problem som kan delas in i olika typer; kramprelaterad, perifer och central 

neurogen, muskulär, samt skelettsmärta (3). Smärta kan utlösas av obetydliga stimuli och lätt 

beröring. Neurogen smärta kan uppträda som ett bälte kring bröstkorgen, som ischiassmärtor 

och som trigeminalsmärtor (2).   

 

Erektionssvårigheter drabbar en stor del män som lever med MS (3). Även kvinnorna får 

problem som minskad sexlust och orgasmrubbningar. Denna impotens och nedsatta sexlust 

kan ha neurologiska orsaker och sensibilitetsrubbningar i vagina kan orsaka smärta vid 

samlag (2).  

 

Kognitiva problem kan också uppstå gällande minne, koncentrationsförmåga och 

uppfattningsförmåga (3). I senare stadier av sjukdomen kan patienten bli desorienterad.   

En konsekvens av de skador, som bildas i frontalloben, är att patienten kan drabbas av 

personlighetsförändringar, så som att denne blir okritisk och emotionellt labil. Många 

patienter blir märkbart euforiska, saknar självkritik och får nedsatt omdömesförmåga (2).  
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Vid cerebellära skador på hjärnan blir rörelserna ryckiga och ataktiska. Ataxin tar sig uttryck i 

intentionstremor i de övre extremiteterna och påverkar gångförmågan i de nedre. Patienterna 

kan även drabbas av ataxi i talmuskulaturen vilket leder till otydligt tal och svårigheter att 

artikulera. (2)   

 

Det är en mycket stor psykisk belastning att drabbas av MS och att leva med denna vetskap. 

Patienterna känner sig ofta förtvivlade över att förlora sin hälsa i så unga år, att inte veta när 

nästa skov kommer och att inte kunna kontrollera hur fort sjukdomen framskrider. Detta leder 

ofta till att patienterna blir deprimerade (2). En sammanställning av flera studier visade att 

cirka 50 % av personer med MS drabbas någon gång av depression (3). En kvalitativ studie 

(n=166) visade att få av patienterna hade varit i kontakt med psykiatriker, psykolog eller 

kurator, trots att 40 % hade blivit klassificerade med lätt depression eller markanta depressiva 

symptom (4).  

 

Diagnostisering 

MS är en uteslutningsdiagnos, vilket betyder att alla andra tillstånd som kan förklara 

patientens symtom först ska uteslutas. I samband med diagnostiseringen görs en 

lumbalpunktion för att påvisa om immunologiska processer pågår i centrala nervsystemet (2). 

Liquorvätskan jämförs med serum och man finner då att det är en ökad halt av IgG-

immunoglobulin i liquorvätskan jämfört med i serum, vilket karakteriserar MS-sjukdomen. 

Detta är ett tecken på lokal produktion av IgG i centrala nervsystemet. Genom magnetröntgen 

och datortomografi kan man se eventuella skador på nervbanorna i hjärna och ryggmärg, samt 

lokalisera skadornas läge och storlek (1). 

 

Medicinsk behandling 

Idag finns ingen medicinsk behandling som botar sjukdomen, däremot finns det 

antiinflammatoriska läkemedel (glukokortikoider) och inflammationshämmande läkemedel 

(interferoner) som dämpar och lindrar symptomen. Som smärtlindring används kramplösande 

och smärtstillande läkemedel. (2) 

 

Sjuksköterskans omvårdande roll  

När patienterna kommer in i ett skov, behövs vanligtvis sjukhusvård för att kontrollera 

inflammationens intensitet, medicinjustering och för att få psykologiskt stöd (1). 

Sjuksköterskan bör vara ett stöd för både patienten och dess närstående och det är viktigt att 
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de får möjlighet att prata med någon om saker som bekymrar dem och att kunna ta upp 

eventuella frågor de har. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att patienten och 

dess anhöriga går igenom en smärtsam process som måste få ta tid. Sjuksköterskan måste 

klara av att vara saklig och realistisk samt upprätthålla och förmedla en känsla av 

framtidshopp till patienten (2).  

 

En kvalitativ studie (n=166) gjord i Sverige visade att personer med MS ansåg det viktigt att 

tidig få information om sin sjukdom. Hälften var missnöjda med situationen då de blev 

meddelade sin diagnos. Majoriteten var dock nöjd med personalens bemötande och 

engagemang, samt med den generella informationen de fick om MS. Åttiotre procent var 

nöjda med informationen de fått från sjuksköterskor. I jämförelse med läkare, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter, psykologer samt undersköterskor fick sjuksköterskorna bäst omdöme både 

vad gällde bemötande samt sympati och engagemang i vårdandet av patienterna (4).  

 

När patienterna bor hemma är det viktigt att sjuksköterskan låter dem delta aktivt i hur 

behandlingen ska läggas upp och i planeringen av eventuella förändringar i hemmet. 

Handikappanpassning kan göras i hemmet och patienterna kan i regel bo hemma med långt 

utvecklad sjukdom. Det är viktigt att patienterna tillsammans med sjuksköterskan så långt det 

är möjligt deltar i alla beslut som rör dem själva (2). En studie (n=166) kom fram till att 96 % 

av patienterna ansåg det viktigt att få vara delaktig i planeringen av sin vård samt 89 % ansåg 

sig ha varit delaktiga (4). 

 

Sjuksköterskan är ansvarig för åtgärder och kontakter i samarbete med patienterna, närstående 

och andra vårdgivare. Omvårdnaden av patienterna bör anpassas till de individuella behoven 

och det kan ett specialiserat team ansvara för. Teamet kan bestå av läkare, sjuksköterska, 

sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Kommunikationen underlättas om 

sjukvårdspersonalen lär känna patientens reaktionsmönster, tankar och känslor medan denne 

ännu kan tala tydligt. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen redan i ett tidigt skede etablerar 

ett kommunikationssätt med patienten som är lätt för denne att använda när talförmågan 

börjar svikta. Inte minst på grund av kommunikationsproblemen för patienten är det viktigt att 

denne har kontakt med samma personal hela tiden och att det finns någon som är 

huvudansvarig för omvårdnaden (2). Nittiosju procent av patienterna i en kvalitativ studie 

(n=166) ansåg att det var viktigt med kontinuitet, det vill säga att ha kontakt med samma 

personal regelbundet. Dock var bara 74 % nöjda med kontinuiteten (4).  
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Sjuksköterskor som är specialiserade på sjukdomen MS finns omnämnda i litteraturen och det 

har bland annat granskats hur MS-sjuksköterskans roll möter MS-patientens 

omvårdnadsbehov. En studie har funnit att sjuksköterskans åtgärder faktiskt uppfyller MS-

patienternas omvårdnadsbehov. I MS-sjuksköterskans roll ingår psykosocialt stöd, 

samordning av vården, hänvisning till andra instanser, patientundervisning samt 

ombesörjande av råd från specialist. (5) 

  

PROBLEMFORMULERING 

Symptomen hos personerna med MS kan variera stort. Sjukdomen yttrar sig såväl i fysiska 

som psykiska symptom, men även i kognitiva. Följderna av det kan innebära stora problem 

för patienterna, då omställningar i livsstilen kan bli nödvändiga. Upplevelserna av att leva 

med MS kan vara svåra att sätta sig in i för de fullt friska och en person som är illa drabbad av 

sjukdomen kan ha svårigheter att förmedla sig. För sjuksköterskan är det viktigt att vara 

medveten om symptomen vid MS och hur patienterna kan uppleva dem, samt vilka 

omvårdnadsbehov som är aktuella, för att kunna ge en värdig och bra vård. 

 

SYFTE  

Syftet med denna studie var att sammanställa patienters upplevelser av att leva med MS samt 

att undersöka vilka omvårdnadsbehov patienter med MS har. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Hur är patienters upplevelser av att leva med MS?       

2. Vilka omvårdnadsbehov har patienter som lever med MS? 

 

DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP 

Vårdpersonal = Med vårdpersonal avser uppsatsförfattarna all personal som arbetar med 

patienten under dess vårdtid. 

Skov = Ett uppflammande eller en ny episod av en sjukdom som recidiverar eller är  

kronisk. (6) 

 

METOD 

Design 

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie. 
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Urval av litteratur 

Artikelsökning har gjorts i databaserna PubMed och ELIN@Dalarna. Sökord som använts för 

artikelsökning är: Multiple sclerosis, nursing, care, caring, cope, coping, pain och lived 

experience. Dessa har använts i olika kombinationer (se tabell 2).  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och skrivna på 

engelska, svenska eller norska. De skulle även vara länkade till free full text. Artiklarna som 

använts i uppsatsen har uppsatsförfattarna avgränsat till att få vara maximalt fem år gamla, det 

vill säga att artiklarna är publicerade mellan år 2003 och år 2008. Annan litteratur i form av 

böcker har använts i introduktionen av uppsatsen, dessa avgränsades till att få vara 10 år 

gammal.   

 

Tillvägagångssätt 

Uppsatsförfattarna har sökt artiklar både gemensamt och enskilt, men använt sig av samma 

databaser och sökord. En första gallring av litteraturen har skett vid genomgång av titlar. Då 

uppsatsförfattarna kunnat utläsa från titeln att studien handlar om MS-patienters upplevelse av 

sin sjukdom alternativt om sjuksköterskans omvårdnad av dessa patienter, har abstraktet lästs. 

I de fall det kunde utläsas i abstraktets resultat att studien svarade på frågeställningarna 

sparades artikeln för vidare granskning (se tabell 2-4). Författarna har delat upp artiklarna 

sinsemellan, läst och granskat dem enskilt, sedan diskuterat och sammanställt resultatet 

gemensamt. Alla artiklar som valdes ut har granskats och använts i uppsatsens resultatdel. 

 

Tabell 2: Sökningar i databaser. 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa abstrakt Antal utvalda 

ELIN@dalarna Multiple sclerosis och 
nursing  

184 st. 22 st. 4 st. 

 Multiple sclerosis och 
lived experience 

4 st. 2 st. 2 st. 

 Multiple sclerosis och 
caring 

39 st. 8 st. 2 st. 

 Multiple sclerosis och  
cope 

38 st. 7 st. 1 st. 

 Multiple sclerosis och 
coping 

83 st.  10 st. 1 st. 

 Multiple sclerosis och  
pain 

316 27 st. 3 st 

PubMed Multiple sclerosis och 
nursing 

29 st. 3 st. 3 st. 
 

 Multiple sclerosis och  
care 

178 12 st. 1 st. 
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Mätinstrument 

Beskrivning av granskningsmall 

Uppsatsförfattarna har använt sig av modifierade granskningsmallar (se bilaga 1 och 2). En 

granskningsmall avsåg att granska kvalitativa studier och den andra avsåg att granska 

kvantitativa studier. Granskningsmallen för en kvalitativ artikel utgick ifrån 25 frågor och 

granskningsmallen för en kvantitativ artikel utgick ifrån 29 frågor. Bedömningen utfördes 

genom att artikeln erhöll ett poäng för varje fråga som kunde besvaras med JA. Om frågan ej 

kunde besvaras eller om svaret blev NEJ erhölls inget poäng på den frågan. Uppsats-

författarna valde att artiklarna uppnådde hög kvalitet då 80 % av frågorna kunde besvaras 

med JA. Artiklarna uppnådde medelkvalitet vid 60 %. Under 60 % var låg kvalitet. För 

kvalitativa studier innebar det att hög kvalitet var 20-25 poäng, medelkvalitet var 15-19 poäng 

och 0-14 poäng var låg kvalitet (se tabell 3). För kvantitativa studier innebar det att hög 

kvalitet var 24-29 poäng, medelkvalitet var 18-23 poäng och 0-17 poäng var låg kvalitet (se 

tabell 4). Alla artiklar som använts i uppsatsen hade medel- eller hög kvalitet (se tabell 5). 

 

Tabell 3. Kvalitetsbedömning Kvalitativ ansats 

Kvalitet Poäng Antal artiklar 
Hög kvalitet = 80 % 20-25 p.  5 st 
Medel kvalitet = 60 % 15-19 p.  3 st. 
Låg kvalitet 0-14 p. 0 st. 

 

Tabell 4. Kvalitetsbedömning Kvantitativ ansats 

Kvalitet Poäng Antal artiklar 
Hög kvalitet =80 % 24-29 p. 6 st 
Medel kvalitet =60 % 18-23 p. 3 st 
Låg kvalitet 0-17 p. 0 st. 
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Analys och tolkning av data 

Tabell 5: Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet, n=17 
Författare, År & 
Nationalitet 

Titel Design Metod Urval Kvalitet 

Thorne S et. al. 
2004, Kanada 

Health care communication issues in 
MS: An interpretive description 

Kvalitativ Intervju 12 st. Medel 

Olsson M et. al. 
2005, Sverige 

The meaning of fatigue for women 
with MS 

Kvalitativ Intervju 10 st. Hög 

Flensner G et. al. 
2008, Sverige 

Fatigue in relation to perceived health: 
People with MS compared with 
people in the general population 

Kvantitativ Enkät 345 st Hög 

Phillips L et. al. 
2008, USA 

The influence of positive experiences 
on depression and quality of life in 
persons with MS 

Kvantitativ Enkät 443 st Hög 

Beiske A.G et.al. 
2007, Norge 

Depression and anxiety amongst MS 
patients 

Kvantitativ Enkät 140 Hög 

Edmonds P et. al. 
2007, Storbritannien 

Loss and change: Experiences of 
people severely affected by MS 

Kvalitativ Intervju 32 st. Hög 

Wassem R et. al. 
2003, USA 

Symptom management and 
adjustment of patients with MS: A 4-
year longitudinal intervention study 

Kvantitativ Utbildnings-
program 

27 st. Medel 

Grasso M.G et. al. 
2008, Italien 

Pain in MS: A clinical and 
instrumental approach  

Kvantitativ Enkät 128 Medel 

Hadjimichael O et.al 
2006, USA 

Persistent pain and uncomfortable 
sensations in persons with MS 

Kvantitativ Enkät 10 176 Hög 

Finlayson M et. al.  
2003, USA 

Experiencing the loss of mobility: 
Perspectives of older adults with MS 

Kvalitativ Intervju 27 st. Hög 

Shaw C et. al. 
2007, Storbritannien  

Effect of clean intermittent self-
catheterization on quality of life 

Kvalitativ Intervju 15 st. Hög 

Esmail S et. al. 
2007, Kanada 

Couple´s experience with MS in the 
context of their sexual relationship  

Kvalitativ Intervju 12 st. Medel 

Lode K et. al.  
2007, Norge 

Patient information and coping styles 
in MS 

Kvantitativ Intervju 86 st. Medel 

Forbes A et. al. 
2007, Storbritannien  

What people with MS perceive to be 
important to meeting their needs 

Kvantitativ Enkät 270 st. Hög 

Oeseburg B et. al. 
2006, Nederländerna 

Care as a mutual endeavour: 
Experiences of a MS patient and her 
healthcare professionals 

Kvalitativ Intervju 15 st. Medel 

Abma T et. al. 
2005, Nederländerna 

Two women with MS and their 
caregivers: Conflicting normative 
expectations 

Kvalitativ Intervju 15 st. Hög 

Ytterberg C et. al. 
2008, Sverige 

Perceived needs and satisfaction with 
care in people with multiple sclerosis 

Kvantitativ Enkät 219 Hög 

 
 

     

Etiska aspekter 

Författarnas ambition har varit att granska artiklarna så objektivt som möjligt och återge 

resultatet sanningsenligt. Litteratur som är skriven på andra språk än svenska har noggrant 

översatts och granskats för att minimera risken för feltolkningar.   
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RESULTAT 

 

Patienters upplevelser av att leva med MS       

Trötthet 

Trötthet och depression visade sig i en studie (n=12) vara de mest besvärliga och 

immobiliserande symptomen för personer med MS (7). En svensk studie (n=10) kom fram till 

att extrem trötthet, som infann sig i samband med MS, kunde göra att personerna kände sig 

hindrade att leva som tidigare. Denna trötthet skiljde sig från den trötthet de kunde känna när 

de var friska samt var väldigt svår att beskriva. Personerna som led av detta var tvungna att 

planera och prioritera i sitt dagliga liv för att de inte skulle förlora för mycket energi och 

styrka. Tröttheten försvann vanligtvis inte efter vila eller sömn. Personerna i studien upplevde 

även att andra människor hade svårt att förstå deras situation och ta den på allvar. Kroppen 

kändes som en barriär som beskrevs på tre olika vis: 1) Känslan av att ha en oerhört tung 

kropp. Ibland kunde det vara omöjligt att lyfta armarna eller benen, det kändes som om de 

vägde ton och musklerna var svaga. De beskrev även att det kunde vara svårt att hålla sin 

kropp upprätt och att de bara sjönk ihop. 2) Känslan av att ha viljan men inte ha förmågan. 

Att ta beslut och att utföra dagliga sysslor som de gjort innan sjukdomsdebuten kände de att 

de inte hade förmågan till längre. Den oerhörda tröttheten slog till bara av att försöka göra 

dagliga sysslor som att stryka, diska, tvätta håret, klä på sig eller bara sitta upp ett tag. 3) 

Känslan av att behöva spara energi och ett behov av att vila mycket. Personerna i studien 

uppgav att de var tvungna att förstå vikten av att varva ner och hela tiden planera vad de 

skulle göra och inte göra. Detta ledde till en känsla av att inte kunna delta i familjeaktiviteter i 

den utsträckning de skulle vilja, att familjen blev lidande och att de kände skuld för detta. 

Många av deltagarna upplevde att de, trots en hel natts sömn, vaknade med en känsla av att 

vara utmattade. Andra konsekvenser av tröttheten var en obehaglig känsla av att vara 

frånvarande. Det upplevdes som en konstig känsla i ögonen, vilket innebar en flackande och 

dimmig syn, en känsla av att snart svimma samt yrsel. Deltagarna beskrev också att de hade 

en känsla av att de var splittrade i två delar. Den ena delen var delaktig medan den andra 

delen bara observerade och tittade på. Ibland upplevdes svårigheter att förstå vad som hände 

omkring dem, brist på koncentrationsförmåga och känslan av att de inte orkade med när det 

hände mycket saker samtidigt. (8)              

 

Det har gjorts en annan studie (n=345) i Sverige som inkluderade en grupp med MS-patienter 

och en kontrollgrupp. Fyrtiofyra procent av de i MS-gruppen upplevde extrem trötthet varje 
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dag jämfört med 8 % i kontrollgruppen. Studien visade även att denna trötthet hade 

signifikant större inverkan på dagliga aktiviteter för MS-patienterna jämfört med 

kontrollgruppen. De personer med MS som ansåg sig ha god hälsa, upplevde trötthet i lika 

stor utsträckning som de i kontrollgruppen som ansåg sig ha dålig hälsa. (9)    

 

Depression 

Depression har länge varit känt som ett stort problem för individer med MS (7, 10). En studie 

(n=140) från Norge har undersökt förekomsten av depressiva symptom och ångest hos 

personer med MS. Av de deltagare som var med i studien rapporterade 31 % att de led av 

depression, och 19,3 % att de hade oro och ångest. Jämfört med referensgruppen, som bestod 

av icke MS-sjuka personer, var det nästintill dubbelt så många av MS-patienterna som var 

deprimerade. Vad gällde både depressiva symptom och ångest var det ingen signifikant 

skillnad mellan könen. Extrem trötthet var signifikant förenat med depression. För personer 

som led av extrem trötthet var sannolikheten fem gånger så stor att utveckla depression 

jämfört med dem som inte led av trötthet, och för dem som hade smärta var sannolikheten 

fyra och en halv gånger större än för de som inte hade någon smärta. Endast 6,8 % av 

deltagarna rapporterade att de hade antidepressiv medicinering. Av alla som hade oro och 

ångest var det ingen som hade medicinering för detta, men 11,1 % träffade en psykiatriker 

eller en psykolog för sina besvär. Totalt bland de obehandlade deltagarna rapporterades att 

18,2 % hade ett obekräftat behov av behandling för depression (11).  

 

En annan studie (n=443) påvisade att deltagarna kände färre depressiva symptom, mindre 

funktionella begränsningar samt högre livskvalitet när de upplevde positiva händelser. Att lära 

sig något nytt, att besöka en vän eller att träna var exempel på händelser som patienterna 

upplevde som positiva. Studien kom även fram till att depression hade en väsentligt stor 

inverkan på livskvaliteten. Ju yngre deltagarna var samt ju lägre utbildningsgrad de hade 

desto mer depressiva symptom upplevdes. (10) 

 

Livskvalitet 

I en studie (n=32) konstaterades att förlust och förändring var nyckelord som var särskilt 

aktuella för MS-patienter. Då sjukdomen kommer i skov och innebär en försämring kunde det 

innebära svårigheter att anpassa sig till att leva med sjukdomen. Förändringar som rörde deras 

självständighet, fysiska funktion och personliga relationer var de mest bekymmersamma. 

Självständighet och att kunna bibehålla kontroll över sitt eget liv var nyckelfaktorer för 
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patientens livskvalitet, och förlust av dessa hade stor inverkan på personliga relationer och det 

sociala livet. Förluster, som upplevdes av personer med MS, fortsatte och utvecklades under 

förloppet av sjukdomen, och var en lika stor fråga för dem som var svårt drabbade av sin 

sjukdom som för de nydiagnostiserade. Skoven innebar ett ständigt skiftande mellan positiva 

och negativa känslor, och detta fortsatte att pågå hos de svårt sjuka. (12)  

 

Eftersom det inte finns någon botande behandling av MS så konstaterade man i en studie 

(n=27) att anpassning av förhållningssättet till sjukdomen var en nödvändighet för att 

bibehålla livskvalitet. (13)  

 

När patienterna (n=12) diagnostiserades med MS kunde det till en början innebära både rädsla 

och förnekelse. Efter hand började patienterna kunna ta ansvar för sin egen roll i hanterandet 

av sjukdomen. När patienterna kommit till det stadium att de accepterade sin sjukdom så 

upplevdes en omvärdering både av förväntningarna på den medicinska vetenskapen och på 

den egna kroppen. De nya förutsättningarna innebar en omvärdering av vilket sorts liv de 

skulle kunna leva med bättre livskvalitet. (7)  

 

Smärta 

En studie (n=128) gjord i Italien har undersökt problematiken kring smärta hos MS-patienter. 

Smärta fanns hos 48 % av patienterna. Av dem upplevde 70,5 % att de hade neurogen smärta, 

medan resterande patienter led av icke-neurogen smärta. Patienterna med neurogen smärta 

graderade sin smärta högre än patienterna med icke-neurogen smärta. Av de deltagare som 

hade neurogen smärta upplevde 25 % en smärtsam sensorisk känslighet, 8,5 % upplevde 

smärta i form av krypningar och stickningar samt 4,0 % hade problem med 

trigeminusneuralgi. Gemensamt för alla smärtpåverkade var att smärtan främst var lokaliserad 

till rygg, ben och armar. De som led av smärta hade en signifikant lägre funktion vid dagliga 

aktiviteter än de som inte hade någon smärta alls. Vid jämförelse av patienterna med och utan 

smärta såg man en signifikant skillnad mellan grupperna vad gällde både fysisk och mental 

hälsa. Man såg också att kvinnorna graderade sin smärta högre än vad männen gjorde. (14)   

 

I en annan studie (n=10176) om smärta hos MS-patienter bekräftades siffrorna i studien ovan. 

Även här hade 48 % av respondenterna smärtproblematik, och av dessa hade 27 % mild 

smärta, 24 % medelsvår smärta, och 49 % svår smärta. Det fanns ett starkt samband mellan 

smärtintensitet och MS-relaterad funktionsnedsättning. Smärta i benen var den mest 
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förekommande (30 %) sortens smärta. Den vanligaste känslan i benen var spasmer, värk och 

krypningar. Färre fall av smärta rapporterades i nacke, ansikte, hud, urinblåsa, buk, bröst och 

rektum. Smärtans svårighetsgrad var relaterad till fler antal drabbade kroppsdelar, längre 

varaktighet samt hur kronisk smärtan var. De områden där smärta hade störst negativ inverkan 

var fritidsintressen, arbete och förmågan att gå och röra sig. Frekvensen av vårdbesök var 

associerat med högre smärtproblematik, och oftast uppsöktes då neurolog. Endast 3,6 % av 

patienterna med medelsvår till svår smärta rapporterade att de haft kontakt med 

smärtspecialist. Av alla respondenter uppgav 66,7 % att de medicinerade mot sin smärta. 

Patienterna med kronisk smärta var signifikant mindre tillfredsställda med behandlingen av 

sin smärta än de med oregelbundna smärtgenombrott. (15) 

 

Rörlighet 

En studie (n=27) från Chicago undersökte patienters upplevelser av att förlora sin rörlighet på 

grund av MS. Upplevelserna grundade sig i problem med rörligheten både på ett personligt 

plan samt i relation till svårigheter ute i samhället. Balanssvårigheter var det symptom som 

orsakade störst problem med rörligheten. Andra symptom var svaghet, spasticitet, ataxi, 

smärta, krypningar och stickningar samt känslan av att benen var så tunga att de inte orkade 

röra dem. Patienterna uppgav att de upplevde en strid mellan viljan och kroppen. En annan 

sak som patienterna diskuterade var, bra dag - dålig dag - fenomenet. Det handlade om hur 

symptomen varierade från dag till dag och hur oförutsägbar deras sjukdom kändes. Att 

symptomen kom så oregelbundet och att de inte visste från en dag till en annan hur deras 

rörelseförmåga skulle vara, var en oförutsägbarhet som upplevdes frustrerande. (16) 

 

Hur väl miljön var anpassad, både i hemmet och ute i samhället, spelade en stor roll för hur 

deltagarna i studien hade möjlighet att förflytta sig och engagera sig i aktiviteter de ville göra 

eller var tvungna att göra. Det största problemet var att ta sig fram ute i samhället. Deltagarna 

tog upp problem de upplevde med att försöka ta sig in i vissa byggnader och svårigheter som 

uppstod i och med för lite utrymme. En del berättade att de så gärna skulle vilja ut och resa 

som de gjort innan de fick MS, men att det var så besvärligt att hela tiden planera och ta reda 

på var det var möjligt att ta sig fram, så det var bäst att inte resa alls. Hjälpmedel såsom 

rullstol, sparkcykel, hiss, ramper med mera, hade stor betydelse i deras liv då sådana gjorde 

det möjligt för dem att kunna röra sig mer självständigt i sitt hem och ute i samhället än vad 

de kunde göra utan dem. Det gjorde det mycket lättare för dem och hjälpmedlen sparade på 

deras krafter så de inte blev helt utmattade. (16)  
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Deltagarna i studien hade mycket tankar om hur framtiden skulle komma att se ut för dem. 

Alla var medvetna om att de skulle fortsätta försämras i sin sjukdom, men inte hur snabbt och 

vilka symptom som skulle komma. Många av dem var rädda och fundersamma över hur 

mycket av deras rörlighet som skulle fortsätta försvinna, och vad det skulle betyda för deras 

vårdgivare och för familjen. De bekymrade sig över att de skulle bli en börda för familjen, 

vänner och vårdpersonal. De flesta som bodde hemma var oroliga för att de skulle bli en så 

stor börda att familjen och nära vänner inte skulle orka med och att de skulle behöva flytta till 

ett vårdhem. (16)    

       

Urinvägsbesvär 

I Storbritannien har en studie (n=15) gjorts som granskat upplevelserna hos MS-patienter som 

var i behov av ren intermittent själv-kateterisering och dess inverkan på livskvaliten. 

Deltagarna var mellan 33 och 81 år (medianvärde 65 år). Kateteriseringen upplevdes positivt 

då det var relaterat till färre urinvägsproblem. Symptom som inkontinens och urinträngningar 

hade stor inverkan på deltagarnas liv och själv-kateteriseringen gjorde att de kände stor 

lättnad över att slippa dessa symptom. Deltagarna uppgav också att de kunde sova mycket 

bättre då de slapp nattliga urinavgångar. Sedan de börjat med själv-kateterisering gick de upp 

en gång på natten och tappade sig för att sedan somna om, detta förskonade dem från att 

behöva gå upp och bädda rent fler gånger per natt då det var blött i sängen. En del 

rapporterade att de inte var lika hindrade att utföra dagliga aktiviteter samt att de var kapabla 

att utföra mer fysiska aktiviteter, då de kunde bestämma själva när de skulle tömma blåsan 

och inte behövde vara oroliga för att inte hitta en toalett i tid. (17) 

 

Det framkom också av studien att deltagarna hade mindre ont, då de nu kunde tappa sig med 

jämna mellanrum och slapp ha en full blåsa, samt att de hade mindre urinvägsinfektioner än 

förut. Ur en psykologisk synvinkel, upplevdes högre livskvalitet då mindre symptom från 

urinvägarna ledde till att de kände sig mer självsäkra och avslappnade med att gå ut och vara 

sociala. Att kunna använda sig av själv-kateterisering ledde till en känsla av att ha makt och 

kontroll över sina symptom och sitt liv, vilket också var associerat till högre grad av frihet. 

Det var dock inte bara positiva upplevelser med att använda sig utav denna behandling, en del 

upplevde att kateterisering utanför hemmet var ett stort problem. Det största problemet var att 

offentliga toaletter oftast inte var rena nog samt att det inte fanns tillgång till att kunna göra 

rent katetern i enrum, utan man var tvungen att gå ut utanför toaletten och vistas bland andra 

personer. För vissa var det ett problem att hela tiden behöva bära med sig de tillhörande 
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sakerna för kateteriseringen. Att lära sig att använda själv-kateterisering var även förknippat 

med en del tekniska svårigheter i början, men deltagarna upplevde att när de väl lärt sig, så 

blev det en del av deras liv, som de sedan inte ville vara utan. (17)              

     

Sexualitet 

En studie (n=12) från Kanada har granskat den sexuella relationen i förhållanden där kvinnan 

drabbats av MS. Studien visade att majoriteten av kvinnorna upplevde att bristen på förståelse 

från deras partner gällande sjukdomens inverkan på den sexuella funktionen var ett hinder i 

deras förhållande. Även om alla kvinnorna tyckte att kommunikation var viktig, tyckte många 

att det var svårt att diskutera sin sexuella relation av rädsla för deras partners eventuella 

reaktioner. Kvinnorna beskrev att de efter ett tag efter diagnostiseringen, kommit till ett stadie 

då de accepterade att inte längre kunna utföra samma sexuella aktiviteter som innan 

sjukdomen. De förklarade också att det nu fanns ett behov av att experimentera mer för att 

upptäcka nya saker som fungerade när den ena partnern var begränsad att utföra vissa rörelser. 

På grund av deras nya situation hade de flesta accepterat att prova sexuella aktiviteter som de 

tidigare ansåg inte passade dem. (18) 

 

Alla kvinnorna i studien beskrev att sjukdomen inverkade negativt på deras sexliv. De hade 

nu inte sex lika ofta som de haft förut, och kvalitén var betydligt sämre. De mest frekventa 

problemen var deras trötthet, känselbortfall och förlorad sexlust. En del av kvinnorna uppgav 

att efter sexuell aktivitet förvärrades deras MS-symptom samt att de blev för trötta för att orka 

göra andra saker senare. Alla personerna i studien indikerade att deras partners sexuella behov 

var viktigare än deras eget. Hälften av kvinnorna berättade att de pressade sig själva till att ha 

sex för att möta deras partners behov, i rädsla för att de annars kanske skulle förlora sin 

partner. (18)                   

 

Omvårdnadsbehov hos patienter som lever med MS 

Information 

En studie (n=86) som behandlade patientinformation och olika sätt för patienterna att hantera 

sin MS, visade att 56,8 % var nöjda eller mycket nöjda med informationen de fick vid tillfället 

diagnosen ställdes, medan 43,2 % var missnöjda eller mycket missnöjda. Man såg också ett 

signifikant samband mellan kvaliteten på informationen och vilken strategi patienten använde 

för att handskas med sin MS. Ju bättre information, desto färre patienter var i förnekande av 

sin sjukdom, och desto fler fokuserade på problemlösande strategier, såsom att planera, söka 
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socialt stöd och ventilera sina känslor. Det viktiga i att ge information av hög kvalitet för 

vården av MS-patienter poängterades i denna studie. (19) 

 

I en annan studie (n=270) frågades patienterna om vad som bäst skulle uppfylla deras behov 

utifrån sjukdomen. Nio procent svarade att information var det alternativ som de var i störst 

behov av, medan 29 % angav medicinsk behandling. Information ansågs viktigast för 

personer som var i ett tidigt stadium av sjukdomen, då osäkerheten var större och man inte 

hade så mycket erfarenhet av tillståndet. Specialistutbildade MS-sjuksköterskor ansågs höja 

kvaliteten på vården. Sjuksköterskor behöver god kunskap om resurser som finns att tillgå för 

MS-patienter, för att hjälpa dem att få sina behov tillgodosedda. De huvudsakliga områdena 

där MS-patienterna efterfrågade hjälp, handlade om fysiska, sociala och psykiska behov. (20) 

 

Kommunikation  

Kommunikationen och relationen mellan vårdgivare och patienter hade i en studie (n=12) stor 

betydelse och påverkade inte bara patienternas upplevelse av vården, utan också sättet de 

hanterade sin sjukdom i det vardagliga livet. Sättet att kommunicera kunde både minska och 

öka den redan tids- och energikrävande rädslan hos patienterna. Veckor och månader innan 

diagnosen ställts fanns rädslan över orsaken till symptomen, och när diagnosen ställts kom en 

ny våg av rädsla med funderingar över det kommande sjukdomsförloppet och över framtiden. 

(7) 

  

Patienternas sätt att hantera sin livssituation delades in i olika faser; först att bara klara av 

rädslan och ovissheten, sedan att bli ställd inför diagnosen och sjukdomen och till sist att 

greppa ett meningsfullt liv. I studien påverkades dessa tre faser av kommunikationen som 

skedde i vårdkontakten. Omedelbar tillgång till information var avgörande för att undvika 

rädsla, men lika viktigt var sättet som informationen gavs på. Att bli försedd med svår 

information och sedan lämnad utan stöd var särskilt svårt att hantera. I perioder då patienterna 

kände sig särskilt sårbara, kunde samtal med vårdpersonal vara till stor hjälp. Men återigen 

var sättet man kommunicerar på viktigt. Exempelvis då vårdpersonal gjorde antaganden att 

patienterna hade lite kunskap och bara behövde begränsad information förklarat på enklaste 

sätt, så tenderade rädsla och frustration att stiga istället för att minska hos patienterna. 

Patienterna ansåg det inte vara till någon hjälp när vårdpersonal utelämnade information eller 

undvek att förklara det värsta tänkbara scenariot. (7) 
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Patienterna i studien påpekade att det är en nackdel att få information som är undvikande 

istället för direkt, och generell istället för specifik. Kommunikation ansågs vara undvikande 

då vårdpersonal tvekade att ange vilken sjukdom de utredde eller vilka undersökningar de 

gjorde. Oavsett om vårdpersonal oavsiktligt gav bristfällig information, eller om de gjorde det 

i tron att skydda patienten, så underminerade det patientens förmåga att lita på sjukvården och 

dess personal. Att som vårdpersonal använda sig av statistik kunde förhöja patientens rädsla. 

Tillvägagångssättet och organiserandet av mötet med patienten hade viktiga konsekvenser vad 

gäller patientens förmåga att hantera sin rädsla, exempelvis var lång väntetid till att få träffa 

en specialist en faktor som förvärrade saken. (7)  

 

Kommunikationssätt som bekräftade patienternas symptom samt innehöll relevant och korrekt 

information, var grundläggande för att minimera patienternas rädsla. Vårdpersonal som 

erkände vetenskapens begränsningar men såg sin professionella roll också som stödjande, 

befrämjade patienternas hanterande av sin MS. När sjukvårdspersonalen såg sin roll som att 

enbart behandla sjukdomen, växte avståndet till patienterna. Patienterna föredrog direkt 

kommunikation från vårdpersonal, och att erhålla så mycket information som möjligt. För 

mycket information ansågs vara bättre än att inte få nog mycket. (7) 

 

Patienterna i studien blev också frustrerade när vårdpersonal gjorde antaganden om behövd 

information utifrån patientens fysiska status och framtoning. De föredrog att bli bemötta 

utifrån sin erfarenhet istället för sitt utseende eller rörlighet just den dagen. (7) 

 

Man konstaterade i en studie (n=15) att vård av kroniskt sjuka inte borde ses som ett 

utväxlande av information mellan patient och vårdpersonal, utan mer som en interaktion och 

ömsesidig ambition. Detta leder till att sjukvårdspersonal fungerar mer som ett stöd för 

patienterna. (21)  

 

En nederländsk studie (n=15) visade att vårdpersonal skulle vara medvetna om regler och 

rutiner, men samtidigt kunna se det särskilda i varje enskild situation och det unika i varje 

patient. De specifika behoven hos patienter visade sig genom interaktion och kommunikation 

i mötet med vårdpersonalen. Att lyssna och förstå visade sig vara väldigt viktigt, men ofta 

svårt att tillämpa. (22) 
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Trygghet och delaktighet 

Studier visade att MS-patienter hade en önskan om förbättrad tillgänglighet och kontinuitet 

vad gällde tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster (20, 23). En svensk studie (n=219) 

konstaterade att de flesta patienterna med MS var nöjda med informationen om sjukdomen, 

engagemanget, sympatin samt bemötandet från personalen. Vid jämförelse av olika 

yrkeskategorier var deltagarna mest nöjda med sjuksköterskornas insats vad gällde alla 

aspekter av vården. Hälften av dem med behov av psykosocialt stöd, rehabilitering och 

logoped hade inte fått sina behov tillgodosedda i den utsträckning de önskade. Majoriteten av 

patienterna i studien ville delta i planeringen av sin vård, men endast 63 % var nöjda med hur 

det hade fått deltaga (23).  

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie har visat att symptomen ter sig olika hos olika patienter, och är 

oberoende av hur länge man haft sjukdomen, trots att patienterna lider av samma sjukdom. 

Patienternas upplevelser varierar brett utifrån skovens intensitet. Sjuksköterskan kan genom 

interaktion med patienten påverka dess upplevelse av att ha sjukdomen. 
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DISKUSSION 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

Trötthet och depression var de mest besvärliga och immobiliserande symptomen för personer 

med MS (7). Det rapporterades att 31 % led av depression, och att 19,3 % hade oro och 

ångest. Jämfört med friska personer, var dubbelt så många av MS-patienterna deprimerade 

(11). Sjukdomen inverkade negativt på sexlivet (18). Symptom som inkontinens och 

urinträngningar upplevdes som ett stort problem, men själv-kateterisering ledde till färre 

urinvägsproblem. Detta innebar i sin tur högre livskvalitet och mer frihetskänsla (17). Smärta 

fanns hos hälften av MS-patienterna och av dem upplevde 70,5 % neurogen smärta (14). 

Balanssvårigheter var det största problemet gällande rörligheten, och ovissheten om hur 

symptomen varierade från dag till dag upplevdes frustrerande (16). En stor del upplevde att 

andra människor hade svårt att förstå deras situation och ta den på allvar (8), samt bekymrade 

sig över att bli en börda för närstående och vårdpersonal (16). Kvaliteten på informationen 

(19) och kommunikationen mellan patienterna och vårdpersonal hade stor betydelse (7). En 

önskan fanns om förbättring av tillgänglighet och kontinuitet vad gällde hälso- och 

sjukvårdstjänster (20, 23). Att få vara delaktig i planeringen av sin vård var av betydelse för 

patienterna med MS (23).  

 

Resultatdiskussion 

Omvårdnaden av patienterna bör anpassas till de individuella behoven och det kan ett 

specialiserat team ansvara för. Teamet kan bestå av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, 

arbetsterapeut, kurator och psykolog (2). Utifrån de problem och behov som finns hos MS-

patienter, föreslår uppsatsförfattarna att palliativa team kan fylla en viktig funktion i 

omvårdnaden av denna patientgrupp. Detta på grund av att palliativa team är specialiserade på 

att stödja svårt sjuka patienter och har god utbildning och erfarenhet av att vårda och stötta 

denna patientgrupp. Denna litteraturstudie har visat att kommunikationen mellan patienterna 

och vårdpersonal har stor betydelse för patienters välbefinnande. Genom att integrera 

palliativa team i ett tidigt skede av patienternas sjukdom, kan det bli möjligt att i god tid 

bygga upp en relation för att patienterna ska känna sig så trygga som möjligt i livets slutskede. 

 

Ett signifikant samband sågs mellan kvaliteten på informationen som gavs till patienterna och 

vilken strategi de sedan använde för att handskas med sin MS (19). Patienternas 

förhållningssätt till sin sjukdom påverkades av informationen de fick från vårdpersonalen, 
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vilket är anmärkningsvärt, enligt uppsatsförfattarna. Vårdpersonalen bör vara medveten om 

hur pass stor inverkan de har på patienterna samt betydelsen av informationen, både vad gäller 

innehåll och på sättet den ges. 

 

I en studie var deltagarna mest nöjda med sjuksköterskornas insats vad gällde alla aspekter av 

vården (23). Detta tror uppsatsförfattarna beror på att sjuksköterskorna är de som har mest 

kontakt med patienten. Att patienterna är besvikna på läkarna kan bero på att de inte har tid 

för dem i samma utsträckning som sjuksköterskan har samt att de möjligen fokuserar sig mer 

på det medicinska och inte uppmärksammar hela patientens omvårdnadsbehov.    

 

Vårdpersonal skulle vara medvetna om regler och rutiner, men samtidigt kunna se det 

särskilda i varje enskild situation och det unika i varje patient (22). Olika patienter har olika 

förutsättningar, och deras aktuella tillstånd kan variera från en situation till en annan. 

Uppsatsförfattarna ser det som en självklarhet att vårdpersonal ska vara medvetna om att MS 

går i oregelbundna och oförutsägbara skov, för att kunna ge en god och individanpassad vård. 

Specialistutbildade MS-sjuksköterskor anser uppsatsförfattarna kunna vara av värde då de har 

utbildning och stor erfarenhet av att vårda MS-patienter.    

 

En studie visade att en stor del av personerna med MS led av smärta, och av dessa hade över 

70 % neurogen smärta (14). Endast 3,6 % av patienterna med medelsvår till svår smärta 

rapporterade att de haft kontakt med smärtspecialist (15). Uppsatsförfattarna anser det vara en 

förvånansvärt liten del som har fått träffa smärtspecialist. Inom cancervården ses det som en 

självklarhet att ta smärtan på allvar och sätta in adekvat smärtlindring. Inom MS-vården borde 

lärdom tas av dessa riktlinjer och upprätta liknande rutiner för att tillmötesgå behovet av 

smärtlindring. Att patienten är smärtlindrad kan öka möjligheten att motverka depression, 

ångest och negativa känslor, tror uppsatsförfattarna.   

 

Studier visade att depression var ett stort problem för MS-patienter (7, 10). En studie visade 

att endast en liten del fått psykologisk hjälp med detta (11). Annan forskning visade att 

deltagarna kände färre depressiva symptom samt högre livskvalitet när de upplevde positiva 

händelser. Att förstå vilka positiva upplevelser som påverkade livskvaliteten var viktigt för 

både den enskilde patienten och vårdpersonal för att underlätta patientens svåra situation (10). 

Att nydiagnostiserade MS-patienter obligatoriskt blir erbjudna psykologkontakt, borde 

övervägas enligt uppsatsförfattarna. Som vårdpersonal kan det vara av betydelse att stötta och 
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hjälpa sina patienter till att möjliggöra sådant som ger dem välbefinnande. Uppsatsförfattarna 

anser att positiva upplevelser varken behöver vara tidskrävande, ekonomiskt belastande, eller 

energikrävande för patienten. Livskvaliteten kan stärkas av enkla saker, såsom att få en stund 

tillsammans med sina nära och kära. 

 

I en studie har man jämfört graden av extrem trötthet hos MS-patienter mot en kontrollgrupp 

med friska personer. Fyrtiofyra procent av MS-gruppen och 8 % av kontrollgruppen 

rapporterade att de upplevde extrem trötthet varje dag (9). Uppsatsförfattarna ifrågasätter 

huruvida kontrollgruppens och de MS-sjukas trötthetsupplevelser är jämförbara. Att åtta 

procent av de friska personerna skulle uppleva extrem trötthet varje dag verkar vara en 

orimligt stor siffra. Uppsatsförfattarna ser kritiskt på dessa siffror och anser dem ej vara 

jämförbara. 

 

Metoddiskussion  

Vad gäller omvårdnadsbehoven hos patienterna med MS så var förväntningarna att hitta 

studier om åtgärder främst gällande somatiska symptom, såsom nutritionsproblem, 

funktionshinder och andningssvårigheter. Förhoppningen var att finna mer material om detta 

genom att använda sökordet nursing. En oväntat stor del av artiklarna var inriktade mot 

information och kommunikation mellan patienter och vårdpersonal. Det är sannerligen viktiga 

aspekter att ha i åtanke i omvårdnaden av patienter, dock var uppsatsförfattarna 

huvudsakligen inriktade på att finna forskning om den somatiska vården. 

 

Det fanns en tendens till olikheter i resultaten bland studier gjorda i olika länder. Detta beror 

eventuellt på hur sjukvården bedrivs, vårdens finansiering samt tillgängliga resurser. Sådana 

skillnader ser man exempelvis i studier från USA jämfört med svenska studier. Eftersom 

sjukvårdssystemen är uppbyggda på olika sätt i dessa länder, blir patienternas upplevelser ej 

jämförbara, anser uppsatsförfattarna. Detta blev tydligt i en studie där en del patienter inte 

fick tillgång till hjälpmedel och bostadsanpassning som de var i behov av, eftersom de inte 

var tillräckligt försäkrade (16). Dessa varierande förutsättningar, anser uppsatsförfattarna, 

borde leda till att känslan av att vara sjuk upplevs olika.  

  

Kvaliteten på artiklarna som använts i denna studie var varierande. Uppbyggnaden var olika, 

dels hur utförligt metoddelen beskrivits, men också huruvida intern och extern validitet 

diskuterats. Tillförlitligheten till forskningen påverkades av detta.  
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Inklusionskriterierna i denna studie var att artiklarna skulle vara publicerade under de senaste 

fem åren, mellan år 2003 och 2008. Det sker en konstant utveckling av MS-sjukvården med 

olika teorier om behandling och behov, därför ansågs tidigare forskning vara något förlegad.  

 

Granskningsmallarna (24,25) hade vissa brister, anser uppsatsförfattarna. Exempelvis kunde 

frågan om etisk granskning tolkas på flera sätt, då artikelns etiska aspekter efterfrågades. 

Vissa studier hade fått tillstånd från etisk kommitté, men inte vidare diskuterat några etiska 

aspekter, vilket gjorde frågan svårbedömd. De flesta frågorna i granskningsmallarna kunde 

tolkas på olika sätt, vilket kunde leda till att forskarna bedömde samma artikel olika. Det 

kunde i sin tur bidra till nedsatt kvalitet i litteraturstudien.  

 

Vidare forskning 

Uppsatsförfattarna anser att mer forskning generellt behövs inom ämnet, framför allt ur 

omvårdnadssynpunkt. Förutsättningen för att som sjuksköterska kunna ge en bra vård till MS-

patienter, är att ha goda kunskaper om vilka omvårdnadsbehov patienten har, framförallt 

under sina skov. Viktigt är att fortsätta forska på hur man på bästa sätt kan lindra neurogen 

smärta, både ur ett medicinskt- och ett omvårdnadsperspektiv, då detta är ett stort problem för 

många MS-patienter. Skoven uppkommer när personer med MS utsatts för fysisk och psykisk 

påfrestning (1,2). Detta behövs forskas mer på, anser uppsatsförfattarna, för att tydliggöra mer 

exakt vilka påfrestningar som patienterna bör undvika. Utifrån detta kan man i sin tur utveckla 

förebyggande omvårdnadsåtgärder för att minimera skoven. Ännu har man 

inte hittat orsaken till MS, detta anser uppsatsförfattarna vara en självklarhet att forska vidare 

på.  
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING              Bilaga 1  
 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
 
 
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: 
Kvalitet:      (24,25)
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING     Bilaga 2 
 
Kvantitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 
 
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: 
Kvalitet:      (24,25) 
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