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Bakgrund: Multipel Skleros [MS] är en kronisk autoimmun neurologisk sjukdom som 

drabbar det centrala nervsystemet. Ett av de vanligaste symtomen många patienter med 

MS lider av är kronisk trötthet, fatigue. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur 

personer med multipel skleros beskriver fatigue och hur fatigue påverkar det dagliga 

livet. Metod: Litteraturstudien genomfördes utifrån Polit & Becks (2012) 

niostegsmodell. Resultatet baseras på tio artiklar, sex kvalitativa och fyra kvantitativa. 

Resultat: Genom att identifiera skillnader och likheter i den extraherade datan från 

artiklarna utformades temat: Oförutsägbar och osynlig trötthet som alltid finns där. Tre 

subt-teman formulerades: En främmande kropp och en känsla av konstant trötthet, 

Omöjligt att veta när krafterna tar slut och Trötthet som inte syns. Slutsats: Fatigue är 

ett symtom som majoriteten av personer med MS lider av. Det beskrivs som ett 

oförutsägbart symtom vilket många personer med MS har svårt att beskriva. Vardagen 

behövde ständigt anpassas utefter personens fatigue vilket påverkade det vardagliga 

livet. Det råder en oförståelse kring symtomet från både anhöriga och inom vården vilket 

var plågsamt för många personer med MS att inte bli betrodd på utan jämfördes istället 

som en generell lathet. 
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Introduktion 

Multipel Skleros [MS] är en kronisk autoimmun neurologisk sjukdom som drabbar det centrala 

nervsystemet. Sjukdomsförloppet är oförutsägbart och forskning visar att MS inte bara ger 

problematiska symtom, utan även konsekvenser i personens liv gällande fysisk och psykiska 

prestationer (Fagius et al. 2007). Ett vanligt symtom många patienter med MS lider av är 

kronisk trötthet, fatigue (Landtblom & Ekbladh 2005). MS är mest förekommande hos den vita 

befolkningen som lever i de nordiska länderna och minst förekommande i Afrika (Kørsvik 

Bertelsen 2011). Enligt socialstyrelsens (2016) patientregister beräknas cirka 18 500 personer 

i Sverige leva med MS (Socialstyrelsen 2016). 

 

Multipel Skleros 

MS debuterar vanligtvis före 15 års ålder eller efter 60 års ålder och det drabbar dubbelt så 

många kvinnor som män (Socialstyrelsen 2016). MS påverkar det centrala nervsystemet genom 

att det bildas små inflammationer på nervtrådarna. Nervtrådarnas funktion är att ta emot 

impulser och leda dessa vidare till mottagarcellen. Nervtrådarna omges av en isolerad fettskida 

som innehåller myelin. Myelinet är viktigt för att kunna leda fram nervimpulserna tillräckligt 

snabbt. När inflammationerna uppstår skadas myelinet och detta leder till att nervimpulserna 

inte kan ledas fram på ett effektivt sätt. Ledningsförmågan blir antingen nedsatt eller blockeras 

helt (Fagius et al. 2007). 

 

Skadan som uppstår resulterar i en avgränsad inflammation i den vita substansen som finns i 

det centrala nervsystemet. Detta leder till vattenansamling och svullnad som stör myelinets 

funktion att leda fram nervsignalerna på ett normalt sätt och funktionsnedsättningar och symtom 

uppstår (Fagius et al. 2007). Cirka 30% av personer med MS lider av spasticitet som oftast är 

lokaliserat i benen. Sensoriska störningar som parestesier i form av domningar och en kittlande 

känsla, dysestesi som beskrivs likt en brinnande känsla, diplopi, ataxi och optikusneurit där hela 

eller delar av synen gradvis försämras är typiska symtom för MS. Hela 90% lider av 

blåsrubbningar i form av inkontinensbesvär och fatigue (Goldenberg 2012). 

 

Det finns ingen direkt orsak som visar på hur MS uppstår. Dock talas det som en kombination 

av en genetisk mottaglighet och en icke-genetisk utlösare, till exempel ett virus, metabolism 

eller miljöfaktorer. Dessa icke-genetiska utlösare resulterar tillsammans i en självbärande 

autoimmun sjukdom vilket leder till regelbundna immunattacker på det centrala nervsystemet 

(Goldenberg, M. 2012). Som tidigare nämnt talas det om en viss misstanke om att 

virusinfektioner kan orsaka MS. Exempel på dessa infektioner är Herpes, Epstein-Barr-virus 

eller humant herpesvirus typ 6. Herpesvirus har en förmåga att ligga som en latent infektion i 

nervcellskropparna och majoriteten av de som lider av MS har visat sig haft Epstein-Barr viruset 

(Fagius et al. 2007). 

 

MS är en sjukdom vars symtom uppträder i skov. Skoven kan uppträda lindrigt genom enstaka 

domningar men även svårare som kan innebära pareser på ett eller flera ställen. Symtomen samt 

sjukdomsförloppet och skovens varaktighet varierar mycket från person till person. För dem 

som precis diagnostiserats med MS brukar symtomen inte vara lika tilltagande som hos dem 

som har haft diagnosen i flera år. MS är en sjukdom som kan yttra sig på många olika sätt och 

svårighetsgraden varierar beroende på vilken typ av MS personen lider av (Fagius et al. 2007). 

 

Det finns olika typer av MS: Skovvis MS, Progressiv MS och Primär progressiv MS. Skovvis 

MS behandlas med bromsmediciner vilket minskar den aktiva inflammationen och ungefär 80–



 

5 

90% av de människor som diagnostiseras med MS lider av denna form. Progressiv MS innebär 

att symtomen blir allt mer påtagliga och bidrar till en ökad handikapputveckling. Oftast övergår 

skovvis MS till progressiv MS. Ungefär 10–20% diagnostiseras med primär progressiv MS 

vilket innebär att det redan från sjukdomsdebut saknas skov (Landtblom & Ekblad 2005).   

 

För att diagnostisera MS hos en patient krävs ofta flera olika undersökningar. En klinisk 

undersökning utförs först av läkare för att framställa precisa slutsatser om vart i nervsystemet 

en skada eller förändring har uppstått. Patienten får föra sitt finger till näsan, läkaren 

kontrollerar reflexer för att upptäcka eventuella känselnedsättningar. Varför dessa tester utförs 

är för att få en klar bild av vilka delar av nervsystemet som är drabbade, då MS betyder “många 

skadeställen”. Laboratorieundersökningar som magnetröntgen [MR] tillämpas för att se MS-

placken, vilket är skadeområden i hjärnan. Lumbalpunktion [LP] för att ta prover på 

ryggmärgsvätska och är nivån av immunglobuliner kraftigt förhöjda ökar sannolikheten för 

MS-diagnosen (Faguis et al. 2007).       

 

År 2001 lade neurologen Ian McDonald fram aktuella kriterier för att sätta diagnosen MS. 

Enligt dessa kriterier ska en MR-bild av hjärnan och ryggmärgen göras inom loppet av tre 

månader efter första skovet uppträtt. Syns det nya MS-plack kan det bedömas som MS även om 

det endast uppstått symtom i vissa delar av nervsystemet vid en tidpunkt. Dessa kriterier ger en 

möjlighet att påbörja behandling tidigt med bromsmediciner vilket har visat sig ge en positiv 

ökad effekt på livskvaliteten (Landtblom & Ekbladh 2005).  

Fatigue 

Då fatigue är en subjektiv upplevelse finns det många olika definitioner av symtomet. Induruwa 

et al. (2012) skriver om en medicinsk föreslagen definition på fatigue som en reversibel 

funktionsnedsättning med minskad motivation och ökad vilja att vila (Induruwa et al. 2012). 

Myhill et al. (2009) beskriver hur fatigue berövar sitt “offer” dess hälsa och värdighet. Två 

karaktäristiska tecken för fatigue är försämrad uthållighet samt en kvarvarande trötthet efter 

fysiska ansträgning. Fatigue är densamma som brist på energi, och energi får kroppen genom 

den grundläggande metabolismen av oxidation från mat (Myhill et al. (2009). 

  

Asp et al. (2009) förklarade att fatigue var en trötthet som skiljde sig från den naturliga 

tröttheten som människor kunde känna efter en arbetsdag eller ett träningspass. Denna trötthet 

kunde förekomma akut, kronisk eller patologisk som kunde växla i intensitet, varaktighet och 

obehagskänsla (Asp et al. 2009). 

 

Fatigue uppträder främst i anslutning till ett skov men kan även förekomma isolerat utan någon 

anknytning till ett skov (Faigus et al. 2007). Enlig Induruwa et al. (2012) uppträder fatigue mer 

frekvent hos personer med primär- eller sekundär progressiv MS. Fatigue är särskilt uttalat om 

det har uppstått ett MS-plack i hjärnstammen, där centra för sömn och vakenhet sitter (Induruwa 

et al. 2012). Även om fatigue har en klinisk betydelse för patienter med MS är förståelsen för 

patofysiologin runt fatigue fortfarande oklar. Forskning som tidigare gjorts har bland annat 

fokuserat mer på betydelsen av proinflammatoriska cytokiner, belastningar i det centrala 

nervsystemet, axonskada och mönster för cerebral aktivering (Induruwa et al. 2012). 

Omvårdnad vid Multipel Skleros  

Omvårdnad är den specifika kompetens alla legitimerade sjuksköterskor bär med sig. Detta 

innebär att den legitimerade sjuksköterskan har en vetenskaplig kunskap inom området 

omvårdnad men även ett patientnära arbete utifrån en humanistisk människosyn. 
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Sjuksköterskan bär ett självständigt ansvar gällande kliniska beslut som fattas rörande 

människors möjlighet att förbättra, bevara eller återfinna sin hälsa, få kontroll över 

hälsoproblem, sjukdom, funktionsnedsättning och bibehålla livskvalitet fram till döden (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). 

 

MS är en osäker sjukdom som kan vara svår att kontrollera. Sjukdomen kan snabbt ta svåra 

vändningar vilket kan komplicera vardagen hos den drabbade och dess familj. Sjuksköterskan 

har då som uppgift att träda in med en positiv attityd för att hjälpa återfår kontrollen samt höja 

livskvaliteten hos den MS drabbade. Genom att utnyttja sjuksköterskans kompetens inom 

omvårdnad kan sjuksköterskan hjälpa den drabbade med utbildning, rådgivning, medicinsk 

behandling och som stöttning under svåra perioder som kan uppträda under sjukdomens förlopp 

(Halper & Holland 2011).  

 

Halper et al. (2006) tar upp olika behov som riskerar att bristfälligt tillgodoses vid MS.  

Patienter med MS drabbas ofta av svaghet, trötthet och depression. Som sjuksköterska är det 

viktigt att se hela personen som en individ och se till att alla grundläggande behov tillgodoses. 

Till exempel får patienter med MS ofta svårigheter att gå vilket ökar risken för immobilisering. 

Sjuksköterskans ansvar handlar om att erbjuda både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för 

att hjälpa patienten. Patienter med MS riskerar även få problem med nutritionen relaterat till 

symtom som tremor. I det fallet är sjuksköterskans ansvar att erbjuda stöd och observera 

patientens näringsintag (Halper et al 2006). Ett av det mest belastande symtomet vid MS är 

kronisk trötthet, även kallad fatigue. Viktigt att sjuksköterskan ger rådet att patienten lyssnar 

på sin egna kropp och litar på den känslan (Brunes 2009). 

 

Landtblom & Ekbladh (2005) beskriver sjuksköterskans uppgift är att guida patienten, att 

bestämma omfång av träning och symtomlindrande behandling vilket är hörnstenarna gällande 

behandling av MS. Sjuksköterskans kärnkompetens utgår ifrån att samverka i team med 

varandra. När det gäller behandlingar och rehabiliteringsplaner för patienter med MS har de 

ofta ett MS-team bakom sig som förutom sjuksköterskor kan bestå av läkare, sjukgymnaster, 

kuratorer och arbetsterapeuter. Sjuksköterskan har som uppgift att vara en kontaktperson i MS-

teamet till de MS-drabbade. Genom att finnas som ett vardagsstöd bevakas patientens 

livskvalitet, oberoende av sjukdomsstadiet svårighetsgrad. Viktigt att upprätthålla en god 

kontakt mellan sjuksköterska och patient då MS är en sjukdom som är väldigt oförutsägbar och 

kan ta nya vändningar, både mot det bättre och sämre. Det är sjuksköterskan ansvarsområde 

gällande val av behandling kan behöva justeras och ändras. Målet är att förena behandlingen i 

ett synsätt där vardagsstrategier uppnår en god livskvalitet (Landtblom & Ekbladh 2005). 

 

 

Problemformulering 

I Sverige beräknas cirka 20 000 personer leva med MS. Fatigue är ett vanligt förekommande 

symtom vid MS som många drabbade lider av. Fatigue beskrivs som en subjektiv upplevelse 

som ger minskad motivation och vilja att vila. Sjuksköterskan har en central roll vid vårdandet 

av personer som lider av MS relaterad fatigue för att lyckas uppnå en god livskvalitet. Med 

vetenskap om personer med MS beskrivelser av fatigue kan sjuksköterskan utföra 

interventioner som förbättrar det dagliga livet och höja livskvaliteten.  
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Syfte 

Syftet med studien var att belysa hur personer med multipel skleros beskriver fatigue och hur 

fatigue påverkar det dagliga livet  
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Metod 

I en litteraturstudie används tidigare vetenskapliga studier som källa för information. Vid en 

litteraturstudie formuleras ett syfte som utgör grunden för studiens fokus. Vetenskapliga artiklar 

söktes systematiskt och de artiklar som matchar studiens syfte valdes ut. Data från artiklarna 

bearbetas och analyseras för att skapa ett resultat. Denna litteraturstudie utfördes enligt Polit & 

Beck (2017) nio steg (figur 1). Stegen i modellen är översatt från engelska till svenska med 

hjälp av engelska-svenska lexikon.  

  
Figur 1: Översikt av Polt och Becks (2012) nio steg för litteraturstudier 

Inklusions- och Exklusionskriterier  

Artiklar som inkluderades i litteraturstudien var publicerade mellan datumen 2009-01-01 och 

2019-02-16. Endast artiklar som var peer-reviewed eller hade index for medline samt var 

skrivna på engelska eller svenska språket inkluderades. De artiklar som exkluderades från 

litteraturstudien var studier som inkluderade barn och ungdomar under 18 år, artiklar som 

endast fokuserade på kvinnor respektive män samt review artiklar. Studier som utgick från 

familje- och/eller anhörigperspektiv exkluderades från studien. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen utgår från Polit & Beck (2017) nio steg. I steg 1 utformades ett syfte för 

studien samt problemformulering. I Steg 2 påbörjades sökningar efter relevanta artiklar för 

litteraturstudien i två olika databaser: Cinahl och Pubmed. Cinahl är fokuserat inom området 

omvårdnad och Pumed är fokuserat inom området medicin. De sökord som användes var 

“Multiple sclerosis”, “Fatigue” och “Activities of daily living” utifrån MeSH-termer i Pubmed 

och Cinahl Headings i Cinahl. Även sökordet “Experience” respektive “Patient experience” 

användes i fritextsökning. Vidare i steg 3 i Polit & Beck (2017) nio steg söktes först sökorden 

var för sig för att sedan koppla samman sökorden med den booelska termen “AND” som kan 

ses i tabell 1. Antalet träffar dokumenterades. Varför endast “patient experience” söktes i 
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Pubmed och inte i Cinahl var för det inte uppnådde relevanta antal träffar med det sökordet. 

Därför byttes “patient experience” mot “experience” i Cinahl som resulterade i fler antal träffar. 
 

Tabell 1. Sökord, antal träffar och urval i Pubmed (Februari 2019) 

* = Interna dubbletter ** = Externa dubbletter. Limiters: 2009–2019, index for medline, engelska, 

svenska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed Sökord Antal 

träffar 
Urval 

1 
Urval 

2 
Urval 

3 

Sökning 1 
(S1) 

Multiple 

sclerosis 

(MeSH) 

19,472       

Sökning 2 
(S2) 

Fatigue 

(MeSH) 
12,010       

Sökning 3 
(S3) 

Patient 

Experience 
190,363       

Sökning 4 
(S4) 

Activities 

of daily 

living 

(MeSH) 

112,623       

Sökning 5 (S1) AND 

(S2) AND 

(S4) 

61  15 3  3 

Sökning 6 (S1) AND 

(S2) AND 

(S3) 

32 (*5) 5  2  2  
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Tabell 2. Sökord, antal träffar och urval i Cinahl (Februari 2019) 

* = Interna dubbletter ** = Externa dubbletter. Limiters: 2009–2019, peer reviewed, engelska 

 

Urvalsprocess 

Urval 1 

I steg 4 av Polit & Beck (2017) nio steg sorterades relevanta artikla ut. De artiklar som 

inkulderades i urval 1 var de som uppfattades stämma överens med litteraturstudien syfte. 

Sökresultatet i databaserna gav 153 stycken artiklar. Av dessa artiklar lästes titel och abstract 

vilket resulterade i att 27 artiklar valdes till urval 2. Av dessa var 20 artiklar från PubMed och 

sju artiklar från Cinahl. I Pubmed hittades fem interna dubbletter och i Chinahl hittades 

sammanlagt 21 externa och två interna dubbletter. 

 

Urval 2 

I steg 5 och 6 av Polit & Beck (2017) nio steg lästes de 27 artiklarna i sin helhet med fokus på 

syfte, metod och resultat. Av dessa artiklar var tio stycken fortfarande relevanta för 

litteraturstudiens syfte och valdes ut till urval 3. Sammanlagt exkluderades 17 artiklar från urval 

2 eftersom fatigue och/eller upplevelser inte stod i fokus. 

 

Urval 3 

I steg 7 av Polit & Beck (2017) nio steg granskades de tio artiklarna kritiskt utifrån Polit & 

Beck (2017) mallar: Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research för kvantitativa 

artiklar och Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research för kvalitativa artiklar. 

Författarna enades om att av de tio artiklarna som kvalitégranskades var sex av hög kvalitet och 

fyra av medelhög kvalitet. 

CINAHL Sökord Antal 

träffar 
Urval 

1 
Urval 

2 
Urval 

3 

Sökning 1 
(S1) 

Multiple 

sclerosis 

(MeSH) 

16,151 
   

Sökning 2 
(S2) 

Fatigue 

(MeSH) 
15,060 

   

Sökning 3 
(S3) 

Activities 

of daily 

living 

(MeSH) 

28,204 
   

Sökning 4 
(S4) 

Experience 278,168 
   

Sökning 5 (S1) AND 

(S2) AND 

(S3) 

24 (**13) 1 1 1 

Sökning 6 (S1) AND 

(S2) AND 

(S4) 

36 (**8) 
(*2) 

6 4 4 
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Databasbearbetning och analys 

I steg 8 av Polit & Beck (2017) nio steg analyserades data från de tio artiklarnas resultat utifrån 

ett induktivt förhållningssätt. Artiklarna lästes först individuellt och understrykningar gjordes 

med färger i texten för att tydliggöra relevant data att ta med i litteraturstudiens resultat. Sedan 

jämförde författarna understrykningarna med varandra för att säkerställa att all relevant data 

skulle bli inkluderad. Den data som var relevant för litteraturstudiens syfte översattes till 

svenska genom användning av svenska-engelska lexikon för att undvika feltolkningar. Ett 

analysschema strukturerades upp enligt Graneheim och Lundman (2003) för allt lättare kunna 

analysera och tolka den insamlade datan. Utifrån analysschemat identifierades skillnader och 

likheter i den extraherade datan från artiklarna och ett tema med tre sub-teman utformades. I 

steg 9 av Polit & Beck (2017) nio steg skapades litteraturstudiens resultat utifrån den 

analyserade datan. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Till litteraturstudien användes artiklar som blivit granskade och accepterade för publicering 

utifrån källkritiska och metodologiska synvinklar vilket gör att de uppfyller kraven för 

vetenskap (CODEX 2019). Forsberg & Wengström (2013) förklarar vikten av att göra etiska 

övervägningar i början av en litteraturstudie. Dessa etiska övervägningar innebär att endast 

artiklar som har blivit granskade och där tydliga etiska överväganden har genomförts kan 

inkluderas i litteraturstudiens resultat (Forsberg & Wengström 2013). 

 

Författarna har haft ett objektivt förhållningssätt när insamling av data från artiklarna skulle 

sammanställas. Alla artiklar som används i litteraturstudien var etiskt granskade av en etisk 

kommiteé. De engelskspråkiga artiklar som användes har noggrant översatts med hjälp av 

uppslagsverk för att få ett korrekt resultat av översättningen. Litteraturstudien är skriven på 

svenska och strävan har varit att följa akademiska skrivregler. Citat som använts i studiens 

resultat har presenterats på originalspråk för att undvika inkorrekt översättning eller 

missförstånd av deltagarnas subjektiva upplevelser. 
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Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur patienter med Multipel skleros beskriver fatigue 

och hur fatigue påverkar det dagliga livet. Sammanlagt valdes tio artiklar till resultatet, sex 

stycken med kvalitativ metod och fyra med kvantitativ metod. De artiklar som valdes ut 

sammanfattades i en matris (bilaga 1). Artiklarna som redovisas i resultatet var från länderna 

Danmark, Japan, Norge, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Turkiet och USA. Dessa artiklar 

var presenterade mellan åren 2009–2017 (md=2013). Resultatet baserades på temat: 

Oförutsägbar och osynlig trötthet som alltid finns där. Utifrån detta tema formulerades tre sub-

teman: En främmande kropp och en känsla av konstant trötthet, Omöjligt att veta när krafterna 

tar slut och Trötthet som inte syns. 

 

Osynlig och oförutsägbar trötthet som alltid finns där 

 

En främmande kropp och en känsla av konstant trötthet 

Enligt Kaya Aygünoğlu et al. (2015) konstaterade 80 (95,2%) personer av 84 tillfrågande 

med definierad fatigue att de upplevt fatigue i mer än 6 veckor. Av de 84 tillfrågade 

uppgav 50% av personerna att de upplevde fatigue på eftermiddagen, 16,7% på kvällen, 

10,7% på morgonen och 11,9% uppgav att de upplevde fatigue hela dagarna (Kaya 

Aygünoğlu et al. 2015). Personer med MS beskrev hur fatigue alltid fanns där och det 

påverkade deras fysiska aktivitet. Under årens lopp av MS diagnosen blev det svårare att 

upprätthålla fysisk ansträngning under längre perioder på grund av fatigue (Miertová et 

al. 2017; Morrison & Stuifbergen 2016). Personer med MS beskrev olika faktorer som 

kunde trigga igång fatigue och gjorde den värre. Feber, varma/fuktiga väderförhållande, 

varma duschar eller bad, en ökning av dagliga aktiviteter och stressiga situationer var de 

vanligaste orsakerna enligt personer med MS som förvärrade deras fatiuge (Mollaoğlu & 

Üstün 2009). 

 

Fatigue beskrivs generellt som en överväldigande känsla av ovanlig trötthet i hela 

kroppen och tröttheten kunde inte jämföras med känslan av vanlig trötthet (Eilertsen et 

al. 2014). Personer med MS beskrev även sina upplevelser av fatigue som “feeling 

drained”, “wiped out”, “shut down” (Newland K, et al. 2012, s. 353) “running out of 

batteries”, ”sleepiness” och “a sign of relapse”. (Moriya & Kutsumi 2010, s. 423). 

Deltagare i Eilertsen et al. (2014) studie upplevde sig leva med en främmande kropp som 

kändes konstig, tung och svag. Metaforer som; “walking in slow motion” eller “wearing 

a wet heavy coat of wool” (Eilertsen et al. 2014, s. 2028) användes för att beskriva känslan 

av den främmande kroppen. En del deltagare beskrev att de alltid kände sig trötta, ibland 

som om de blivit bedövade (Eilertsen et al. 2014) och en deltagare i Moriya & Kutsumi 

(2010) studie beskrev fatigue som om den hade fastnat på kroppen och inte gick att få 

bort, utan fatiguen fanns alltid där (Moriya & Kutsumi 2010). Deltagare med MS 

framställde vissa variationer i upplevelsen av fatigue och att det var relaterat till intensitet 

av en konstant trötthet (Eilertsen et al 2014). 

 

 

 

Acceptera och att anpassa vardagen  

Deltagare i Turpin et al. (2017) studie berättade att de hade lärt sig acceptera att deras 

förmågor hade förändrats och att vila och planering nu behövde vara en del av livet. 

Deltagare uppgav att på grund av MS fatigue gjorde de fler misstag, tog längre tid på sig 

att slutföra uppgifter och upplevde uppgifter mer fysiskt och/eller kognitivt mödosamma. 
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Fatigue gjorde vardagliga sysslor mer krävande och vissa deltagare uppgav att de inte 

kunde göra det de ville göra. De försökte göra hushållssysslor men många gånger kunde 

de inte slutföra sysslorna de hade påbörjat (Eilertsen et al. 2014). 

 

En deltagare beskrev att hon på grund av fatigue inte orkade gå till badrummet och 

använde sig därför av engångsblöjor då förflyttning till och från badrummet beskrevs som 

tortyr. (Moriya & Kutsumi 2010). Handla mat, förbereda den och sedan tillaga en måltid 

var något som personer med MS upplevde som svårt på grund av fatigue. Detta ledde till 

svårigheter att upprätthålla hälsosamma matvanor då det var enklare och mindre 

energikrävande att beställa snabbmat än att laga maten själv (Plow & Finlayson 2012).    

 

Omöjligt att veta när krafterna tar slut 

Den oförutsägbara och okontrollerbara aspekten av fatigue upplevdes oftast komma från 

ingenstans och frånvaron av uppenbara skäl till när och varför fatigue inträffade 

resulterade i att personer med MS hade svårigheter att förklara och förstå dess innebörd 

(Eilertsen et al. 2014). En deltagare i Lohne et al. (2010) studie beskrev den oförutsägbara 

fatiguen som: “… suddenly the battery is empty. ‘It just comes and disappears again […]” 

(Lohne et al. 2010, s. 304). Deltagarna beskrev hur de helt plötsligt kunde behöva sätta 

sig ned då orken i kroppen tagit slut och benen inte längre orkade bära dem. Det kunde 

hända att de behövde lägga sig ner i köket eller den plats de råkade stå på, på grund av 

plötslig fatigue (Moriya et al. 2010). 

Enligt Newland K et al. (2012) var deltagarna överens om att fatigue kunde inträffa när 

som helst och att de gjorde kraftansträngningar för att kunna avsluta det de ville göra. En 

deltagare uppgav: 

 

When I’m tired, I can’t eat because I can go all day and sleep… I 

get the salt-free crackers. I’ll get in the bed, and I’ll muster up 

energy to go get that, put it in the bed with me, and this is how 

tired I am. I’ll get a cracker, put it in my mouth, I’ll go to sleep, 

and when I wake up the cracker’s still there, and I’ll chew a little; 

the cracker’s been in my mouth the whole time I’m sleeping. This 

is how I eat. because I’m just that tired. (Newland K et al. 2012, 

s. 354) 

 

Svårigheter i det sociala  

Flera personer med MS uttryckte att de varit med om olustiga sociala situationer på grund 

av “oförutsägbarheten” av fatigue. De hade varit tvungna att ställa in olika aktiviteter i 

sista minut, vilket lett till att planera saker med närstående och familj blivit svårare 

(Eilertsen et al 2014). Både obegripligheten och osäkerheten som fatigue bidrog med, 

komplicerade utförandet av träning och andra normala vardagliga aktiviteter. Den 

oförutsägbara aspekten av fatigue bidrog med osäkerhet om kroppens toleransnivå. Saker 

som tolererades en dag var inte tolererade andra dagar (Eilertsen et al. 2014). Deltagare i 

Moriya och Kutsumi (2010) studie beskrev en rädsla av att en minskning i deras egna 

energinivå relaterat till oväntad fatigue skulle påverka deras liv eller vännernas planer 

(Moriya & Kutsumi 2010). När de själva inte klarade av saker kände deltagarna i studien 

att de belastade sina familjer, vilket hade ett negativt inflytande på familjelivet (Eilertsen 

et al 2014). 

 

Trötthet som inte syns 
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Fatigue beskrev som ett osynligt symtom (Eilertsen et al. 2014; Lohne et al. 2010; Moriya 

& Kutsumi 2010). Osynligheten av fatigue var en komplicerad dimension. Deltagare 

beskrev bristen på överensstämmelsen mellan hur de kände sig på insidan och hur de 

framstod för andra: 

 

It doesn’t always show on the outside that you’re fatigue. Instead 

it’s something inside you […] (Eilertsen et al. 2014, s. 2028)   

 

Oförståelse och missförstånd av omgivningen 

Fatigue var ett ouppmärksammat symtom för dem som inte berörs av det i sin närhet. De 

drabbade beskrev hur svårt det var att få omgivningen att förstå hur plågsamt detta 

symtom var (Lohne et al. 2010). 

 

När personer med MS försökte förklara vad fatigue var för sina närstående och vänner 

kunde det vara en utmaning (Turpin et al. 2017; Moriya & Kutsumi 2010). Många 

närstående och vänner hade svårt att se skillnaden mellan “vanlig trötthet” och MS 

relaterad fatigue eftersom de endast utgick från sina egna erfarenheter av trötthet. 

Deltagare försökte förmedla att svårighetsgraden av fatigue var annorlunda och inte ett 

resultat av deras val, till exempel att stanna uppe sent (Turpin et al 2018). En del av 

deltagarna uppgav ibland att deras bristande förmåga att ta initiativ tolkades som lathet 

(Eilertsen et al 2014). Även deltagare i Moriya och Kutsumi (2010) studie berättade att 

de blivit kallade lata på grund av att närstående inte förstod innebörden av fatigue och att 

de såg friska ut vid första ögonkastet (Moriya & Kutsumi 2010). Många patienter 

upplevde det som en ignorans av sina närstående på grund av deras brist på kunskap om 

ämnet (Turpin et al. 2017). 

 

Probably it’s just general ignorance, if they’re not aware of it or 

they’ve not heard of the fatigue involved. And why would they 

know unless they’ve got somebody, maybe at home, that 

complains of it too? And they sort of say, ‘Oh yes, I know, I get 

so tired’. And I think, ‘How annoying. You know, no you don’t, 

YOU DON’T!’ (Turpin et al. 2017, s. 86) 

 

Fatigue ansågs även först och främst vara ett psykologiskt problem som kunde 

överkommas om personerna med MS relaterad fatigue bara ’tog sig samman’ (Eilertsen 

et al. 2014).    

 

Det var inte bara närstående och vänner som hade svårt att förstå vad fatigue innebar. 

Även professionella yrkesutövare inom sjukvården verkade inte lägga större vikt på att 

förstå symtomet (Moriya et al. 2010). En deltagare från Moriya et al. (2010) studie 

förklarade hur hon till och med slutat prata om sin fatigue då hon alltid blev avvisad när 

hon rådfrågade sin läkare om symtomet (Moriya & Kutsumi 2010). 

 

Många uppgav att omgivningen misstolkade symtomet som en generell lathet (Turpin et al 

2017; Moriya & Kutsumi 2010). Många av deltagarna beskrev att innan diagnosen MS 

ifrågasatte deltagarna sig själva om de bara var lata. Detta ifrågasättande ledde till att många 

hade skuldkänslor. Vetskapen om att fatigue var ett symtom orsakat av MS hjälpte dock 

deltagarna lindra skuldkänslorna (Turpin et al (2017). 
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur personer med multipel skleros beskriver fatigue 

och hur fatigue påverkar det dagliga livet. Resultatet visade på att personer med MS beskriver 

fatigue som ett osynligt och oförutsägbart symtom som alltid finns där. Förmågan att utföra 

vardagliga sysslor, vilket innan sjukdomsdebuten inte var något bekymmer, krävde enorma 

mängder energi för att klara av. Bristande förståelse och hjälp från både vården och närstående 

tyngde många personer med MS vilket ledde till att många lärde sig hantera och förstå sin 

fatigue på eget bevåg. 

Resultatdiskussion 

I resultatet beskrevs det hur personer drabbade av MS relaterad fatigue upplevde brist på 

förståelse från andra om sitt tillstånd. Vidare beskrev Grytten & Måseide (2006) om hur 

personer med MS relaterad fatigue medvetet gärna tog avstånd från sina anhöriga på grund av 

att de upplevde sig själva som en börda. De skapade en distans till familj och närstående för att 

inte upplevas vara en belastning för dem (Grytten & Måseide 2006). I en studie gjord av Pétrin 

et al (2018) skapades formulär om hur personer med MS kan lära sig hantera sin fatigue. Detta 

ledde bland annat till en bättre förståelse kring fatigue vilket kunde hjälpa många uttrycka sig 

verbalt till sina anhöriga och förklara om sitt symtom (Pétrin et al 2018).   

 

I resultatet beskrev hur personer med MS upplevde svårigheter gällande mötet med vården. 

Methley et al. (2017) framhöll hur svårt vårdpersonal tyckte det var att möta personer med MS 

på rätt sätt. Största problematiken var tidsbristen vårdpersonalen upplevde samt bristen på 

kunskap att kunna behandla så komplexa symtom som MS för med sig. Methley et al. (2017) 

förklarade hur viktigt det var att personer med MS regelbundet följdes upp av vården för att 

uppnå god vårdkvalitet och personcentrerad vård. Detta hade vårdpersonalen kännedom om, 

dock räckte inte tiden till (Methley et al. (2017). En förklaring till detta skulle kunna vara bristen 

på sjuksköterskor och att för lite vårdpersonal leder till stressiga dagar där tiden inte alltid räcker 

till.  

 

I föreliggande resultat beskrevs det hur fatigue utvecklas utefter åren som går. Resultatet visade 

på att den fysiska fatiguen ökade i takt med sjukdomens utveckling. Braley & Chervin (2010) 

undersökte i sin studie hur fatigue kunde motverkas utan farmakologiska hjälpmedel. Med hjälp 

av en sex månaders lång kognitiv beteendeterapisession visade en reducering av fatigue hos 

personer med MS. Andra potentiella behandlingar som visat goda resultat mot fatigue var 

aerobic som är en form av konditionsträning, rehabilationsprogram och energisparande 

strategier (Braley & Chervin 2010). På grund av detta kan det vara nyttigt för vårdpersonalen 

att berätta om dessa alternativa behandlingsmetoder till patienterna som lider av MS relaterad 

fatigue.  

 

I resultatet framkom det att i studien av Kaya Aygünoğlu et al. (2015) upplevde personer med 

MS fatigue starkast på eftermiddagen. Mollaoğlu & Üstün (2009) beskriver olika faktorer som 

kan trigga igång fatigue så som; varma/fuktiga väderförhållanden, feber, ökning av daglig 

aktivitet och stressiga situationer. Powell et al. (2017) förklarar i sin studie hur personer med 

skovvis förlöpande MS upplevde variation av sin fatigue från dag till dag. Ofta skärptes fatiguen 

framåt eftermiddagen jämfört med personer som inte hade skovvis förlöpande MS som 

uppvisade en mer stabil utveckling av fatigue under dagen. Ökad stressexponering, ökad 

negativ sinnestillstånd och minskad positiv sinnesinställning var alla associerade med mer 

tilltagande fatigue (Powell et al. 2017). På sommaren när det sker en värmeökning kan det 

kanske behövas ytterligare åtgärder för att förebygga att fatigue förvärras. Enligt Flensner et al. 
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(2011) föredrog 70% av 149 deltagare med värme känslighet relaterat till MS att 

rumstemperaturen var under 20 grader celcius (Flensner et al. 2011). Detta bör kanske 

uppmärksammas av sjukvårdspersonal och även fastighetsskötare då ökande temperaturer kan 

förvärra fatigue och leda till ett större lidande för personen med MS under sommarhalvåret.   

 

I föreliggande resultat beskrev personer med MS att de ständigt var trötta och det gjorde att de 

hade svårt att utföra aktiviteter i vardagen. Personer med MS relaterad fatigue uppgav även att 

tröttheten kunde komma plötsligt och var mycket oförutsägbar och det ledde ofta till 

svårigheter att planera saker med andra, då tröttheten kunde inträffa när som helst. Detta 

stärks av Matura et al (2018) och Asp et al. (2009) som beskrev att fatigue definierades som 

ett överväldigande och försvagande symtom med en trötthet som skiljde sig från den naturliga 

tröttheten. Att ständigt uppleva en känsla av utmattning som resulterade i minskad 

funktionsförmåga och möjlighet att utöva dagliga aktiviteter (Asp et al. 2009, Matura et al. 

2018). Vid fastställd MS diagnos bör kanske sjuksköterskan uppmärksamma den drabbade 

och dess anhöriga att orken och energin som tidigare fanns innan MS diagnosen, inte kommer 

vara densamma. Allt för att förbereda dem på att omställning i vardagen är ett faktum och att 

det inte kommer som en chock.  

 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien strukturerades utifrån Polit & Beck (2017) nio steg. En styrka med att utgå 

från en modell var att det gav litteraturstudien en bra struktur. Niostegsmodellen var 

ursprungligen skriven på engelska. Översättning till svenska gjordes med hjälp av svenska-

engelska lexikon och eventuella feltolkningar kan ha påverkat analysprocessen. En svaghet i 

studien kunde ses med att ingen av författarna hade engelska som modersmål, då eventuella 

feltolkningar kan ha skett och påverkat studiens resultat.  

 

För att sökningarna i databaserna Cinahl och PubMed skulle resultera i relevanta artiklar för 

litteraturstudiens syfte användes inklusions- och exklusionskriterier. Författarna beslutade att 

ett tidsintervall på tio år var lämpligt för att erhålla den senaste forskningen inom området och 

för att generera ett rimligt och tillräckligt antal artiklar. Artiklar skrivna på svenska och 

engelska inkluderades då det var de två språken författarna behärskade. En svaghet med detta 

kunde varit att artiklar skrivna på andra språk och artiklar som föll utanför tidsintervallen som 

var relevanta för litteraturstudiens syfte inte upptäcktes och detta kunde ha påverkat resultatet. 

 

Utifrån begränsade tidsramar inkluderades i första hand artiklar som inkluderade både män och 

kvinnor med fatigue. I andra hand fanns beredskap att även inkludera artiklar som inkluderat 

endast män eller kvinnor. Detta behövde aldrig göras då dessa artiklar exkluderades. Detta 

kunde dock ses som en svaghet då eventuella relevanta artiklar exkluderades och det kan ha 

påverkat resultatet.  

 

Artiklarna som var med i resultatet var från länderna; Danmark, Japan, Norge, Slovakien 

Storbritannien, Sverige, Turkiet och USA. På grund av att artiklarna kommer från olika 

världsdelar och länder stärks litteraturstudiens resultat då det visar på en enighet oberoende av 

nationalitet. 

 

Databasen Cinahl var inriktad på omvårdnadsvetenskapliga artiklar och databasen PubMed var 

inriktad på både omvårdnad och medicinska artiklar. Databaser valdes utifrån att 

litteraturstudien var inriktad på ett omvårdnadsperspektiv. Utifrån en begränsad tidsram och att 
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författarna valde de databaser som de var mest bekväma med att använda kan relevanta artiklar 

i andra databaser blivit exkluderade. Detta kunde ses som en svaghet då det kan ha haft påverkan 

på resultatet. Sökorden som valdes ansågs vara relevanta för att få fram artiklar som svarade på 

litteraturstudiens syfte.  

 

Av de tio artiklar som låg till grund för resultatet var sex stycken kvalitativa och fyra stycken 

kvantitativa. Även om de kvantitativa artiklarna inte inriktade sig på subjektiva beskrivningar 

av fatigue ansågs artiklarnas resultat vara relevant för syftet. Artiklarna granskades och 

värderades i varje urval, först individuellt och sedan gemensamt av författarna. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna var en utmaning då det var svårt enligt författarna att 

värdera kvaliteten utifrån Polit och Becks (2017) mallar. Detta kunde ses som en svaghet för 

studien. Gemensam diskussion fördes om vilken data i artiklarna som skulle extraheras och om 

relevansen för studiens syfte, vilket ansågs som en styrka. Den extraherade datan analyserades 

och teman skapades utifrån Graneheim och Lundman (2003) analysschema. Det ansågs vara en 

styrka för studiens resultat. För att resultatet skulle bli sanningsenligt var författarna objektiva 

inför den data som granskades och analyserades från artiklarna.   

 

Klinisk betydelse 

Litteraturstudiens resultat visade tydligt att personer med MS påverkades av fatigue och att det 

bidrog till svårigheter i vardagen. Många upplevde att anhöriga och sjukvårdspersonal inte 

förstod innebörden av fatigue och detta skulle behövas förbättras. Därför bör sjuksköterskan bli 

mer påläst om symtomet och även kunna upplysa och informera anhöriga till personer med MS 

om hur fatigue yttrar sig och att det inte kan jämföras med vanlig trötthet. Resultatet i denna 

studie kan sjuksköterskor ta lärdom av för att få en inblick och förståelse för hur personer med 

MS upplever sin fatigue och kunna bemöta dessa personer på rätt sätt. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att i framtida forskning se studier som fokuserar på enbart män och hur de 

beskriver fatigue och MS generellt då många studier fokuserar på kvinnor på grund av att 

sjukdomen främst drabbar kvinnor. Enligt författarna bör fortsatt forskning även göras för att 

undersöka hur mycket kunskap det finns inom vården kring MS-relaterad fatigue. I 

litteraturstudiens resultat framkom det hur personer med MS saknar professionell vård gällande 

sin fatigue och att de ofta kände sig bortprioriterade. Önskad fortsatt forskning gällande 

kunskap kring MS-relaterad fatigue inom vården är av stort intresse anser författarna.  
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Slutsats 

Fatigue är ett symtom som majoriteten av personer med MS lider av. Det beskrivs som 

ett oförutsägbart symtom vilket många personer med MS har svårt att beskriva. Vardagen 

behövde ständigt anpassas utefter personens fatigue vilket påverkade det vardagliga livet. 

De ser sig själv som en börda för familj och närstående var något som många personer 

med MS hade gemensamt. Det råder en oförståelse kring symtomet från både anhöriga 

och inom vården vilket var plågsamt för många personer med MS att inte bli betrodd på 

utan jämfördes istället som en generell lathet.   
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Bilaga 1 - Artikelmatris  

 

Författare, 

årtal, land 

Syfte Metod Resultat 

Eilertsen, G., 

Ormstad, H., 

Kirkevold, M., 

Mengshoel M, 

A., Söderberg, S. 

& Olsson, M. 

 
2015 
 
Sverige, Norge, 

Danmark  

Belysa upplevelsen av 

fatigue hos flera kroniska 

sjukdomstillstånd, med 

fokus på likheter och 

skillnader 

Kvalitativ metod 

  
Datainsamling: 
Kvalitativa tematiska 

intervjuer 

  
Deltagare: 
Personer i Sverige, Norge 

och Danmark som var över 

18 år. Diagnoserad med 

MS med dokumenterad 

MS relaterad 

fatigue, klinisk konstaterad 

Ankyloserande spondylit, 

diagnoserad Fibromyalgi 

enligt ACR kriterier.   

Resultatet visade att alla patienter 

uttryckte att de uppfattade sig att 

ha en främmande kropp. Många 

upplevde även att fatiguen var 

oförutsägbar, okontrollerbar och 

osynlig för andra. Alla deltagare 

upplevde att de kände en brist av 

förståelse och misstro från andra. 

Det fanns likheter angående hur 

deltagarna hanterar vardagen.  De 

olikheter som hittades var 

relaterade till ett konstant 

varierande tillstånd, plötslig och 

okontrollerbar trötthet, ömsesidig 

förstärkning av smärta och ökad 

stresskänslighet. 

Kaya Aygünoğlu, 

S., Çelebi, A., 

Vardar, N. & 

Gürsoy, E. 
 
2015 

 
Turkiet  

Att utforska sambandet 

mellan fatigue och 

funktionsnivån, MS-

kliniska typer och 

depression samt hur 

fatigue påverkar 

livskvalitén hos MS-

patienter. 

Kvantitativ metod  

 
Datainsamling:  
fortlöpande 

(consecutively?) intervjuer 
 
Deltagare: 
Patienter diagnostiserade 

med MS, inga attacker 

senaste månader och ej 

använder steroider.  

 
Exkluderade deltagare: 

Patienter med fler 

sjukdomar än MS eller 

använde läkemedel som 

påverkade fatigue 

Resultatet visade att fatigue har 

ett positivt samband mellan 

depression och funktionshinder 

och ett negativt samband med 

livskvalitén hos patienter med 

MS.  

Lohne, V., 

Aasgaard, T., 

Caspari, S., 

Slettebø, Å. & 

Nåden, D. 

  

2010 

  

Norge 

Att utforska och beskriva 

patienters upplevelse av 

värdighet samt meningen 

och signifikansen av 

dessa upplevelser vid 

diagnosen MS. 

Kvalitativ metod   

  

Datainsamling:  

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

  

Deltagare: 

Patienter diagnoserad med 

MS, antagna vid en eller 

två rehabilitation 

institutioner, mentalt 

orienterad, över 20 års 

ålder och talar ett 

skandinaviskt språk. 

Resultatet visade att det fanns tre 

teman: “osynligt fångad i 

fatigue”, “krigares lag: den som 

inte frågar kommer inte motta” 

och “värdighet är mänskligt”. 

Denna ensamma kamp mot 

värdighet berättades av patienters 

egna erfarenheter i olika 

perspektiv beroende på dess 

funktionsnedsättning och 

upplevelser. 



 

ii 

Miertová, M., 

Bezdeda, S., 

Ovšonkova, A. & 

Čáp, J. 

2016 

Slovakien  

Att undersöka frekvensen 

av fatigue hos MS-

patienter vad gäller deras 

kognitiva, fysiska och 

psykosociala funktion 

samt att identifiera 

skillnader inom fatigue 

hos patienter som 

diagnostiserats med 

sjukdomen i upp till fem 

år och hos de som 

diagnostiserats i mer än 

fem år. 

Kvantitativ metod 

  
Datainsamling: 
Frågeformulär/enkät 

  
Deltagare: 
Diagnostiserad med MS 

minst ett år, över 18 års 

ålder, inga episoder av 

sjukdomen och vilja att 

samarbeta. 
  
Exkluderade deltagare: 
Kognitiv nedsättning och 

depression utan behandling 

eller mindre än tre 

månaders behandling.  

Resultatet visade att statistisk 

signifikanta skillnader för dem 

patienter med en 

sjukdomsvarighet på fem år eller 

mer inom den fysiska och 

psykosociala skalan. Det tyder på 

att fatigue ökar i takt med 

sjukdomens utveckling. 

Mollaoğlu, M. & 

Üstün, E. 

  

2009 

  

Turkiet 

Att beskriva fatigue och 

faktorer som påverkar 

fatigue hos patienter med 

MS 

Kvantitativ metod 

  

Datainsamling: 

Beskrivande 

enkätundersökning 

  

Deltagare: 

Patienter registrerade i 

“Multiple Sclerosis Society 

in Sivas”, var alerta, kunde 

kommunicera verbalt och 

förstå frågorna samt levde i 

Sivas. 

 

Exkluderade deltagare:  

Personer som inte ville 

delta, levde utanför Sivas 

eller hade kognitiv 

nedsättning 

Resultatet visade att faktorer som 

ålder, kön, utbildningsnivå, 

civilstånd, antal barn och 

sjukdomsperiod påverkar fatigue. 

De faktorer som hade störst 

effekt på fatigue var varma 

bad/duschar, varmt väder, stress, 

infektion, sömnrubbningar och 

stora ansvar. 

Moriya, R. & 

Kutsumi, M. 
  
2010 
  
Japan  

Att erhålla beskrivningar 

av upplevelsen av fatigue 

från personer med 

multipel skleros, 

inklusive upplevelser 

relaterade till deras 

mellanmänskliga 

relationer och sociala 

liv.    

Kvalitativ metod 

  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 

intervjuer 

  
Deltagare: 
Personer med MS som 

upplever fatigue  

Resultatet visade att deltagarna 

upplever att fatigue påverkar 

deras livsstil och deras förmåga 

att vara sanna mot sig själva. 

Deltagarna beskriver hur de 

hanterar fatiguen och att de 

upplever att människor i deras 

närhet och generellt inte förstår 

vad fatigue innebär.   

Morrison, J, D. & 

Stuifbergen, A, 

K. 

  

2016 

  

USA  

Att utforska de fysiska, 

kognitiva och 

psykosociala 

dimensionerna av 

fatigues inverkan hos 

personer med långvarig 

MS 

Kvantitativ metod 

  

Datainsamling: 

Internetbaserad 

enkätundersökning 

  

Deltagare: 

Patienter diagnostiserade 

med MS i minst 17 år 

Resultatet visade att ålder och 

MS-varaktighet inte är relaterad 

till fatigue. MS relaterade 

funktionsbegränsningar hade 

störst inverkan på fysisk och 

psykosocial fatigue, medan 

depressiva symtom hade störst 

inverkan på den kognitiva och 

totala fatiguen. 



 

iii 

  

Exkluderade deltagare: 

Deltagare med försvunnen 

data 

Newland, PK., 

Thomas, FP., 

Riley, N., Flick, 

LH. & Fearing, 

A. 

  

2012 

  

USA 

Att kategorisera 

symtomupplevelser hos 

personer med skovvis 

förlöpande MS utifrån 

deras egna ord. 

Kvalitativ metod 

  
Datainsamling: 
Fokusgrupp intervjuer 
  
Deltagare: 
Personer diagnostiserade 

med skovvis förlöpande 

MS, villig att diskutera 

symtom i fokusgrupper 

och över 18 års ålder.  

Resultatet visade att personer 

med MS har en väldigt låg 

tolerans gentemot varm/fuktig 

omgivning, träning och intag av 

varm mat. Detta tillsammans med 

fatigue visade på en signifikant 

störning i det sociala/familjelivet.   

Plow, M. & 

Finlayson, M 

 
2012 
 
USA 

Att utforska den 

subjektiva upplevelsen att 

engagera sig inom 

näringsmässiga beteenden 

(t.ex. val av mat, 

förberedelser, gå till 

butiker och restauranger) 

hos personer med MS 

Kvalitativ metod 

 
Datainsamling: 
Intervjuer, slutna 

frågeformulär 

 
Deltagare: 
Personer diagnostiserade 

med MS och använder sig 

av hjälpmedel (t.ex. 

rullstol, käpp) 

Resultatet visade att deltagarna 

uppger att fatigue och 

funktionsnedsättningar är de 

största hindrena gällande 

engagemang inom 

näringsmässiga beteenden och 

ofta beskrivs 

familjemedlemmarna som 

“portvakt” gällande val av mat 

och förberedelser. 

Turpin, M., Kerr, 

G., Gullo, H., 

Bennett, S., 

Asano, M. & 

Finlayson, M. 
  
2017 

  
Storbritannien  

Att vidga förståelsen av 

upplevelsen av att leva 

med multipel skleros 

fatigue genom att 

utforska hur personer 

blev medvetna om och 

förstod deras multipel 

skleros fatigue och hur de 

anpassades i deras 

vardag.   

Kvalitativ metod 

  
Datainsamling: 
Djup (in depth) semi-

strukturerade intervjuer 
  
Deltagare: 
Personer som upplever 

MS-relaterad fatigue och 

över 18 års ålder.  

Resultatet visade att deltagarna 

utarbetade en förståelse för 

multipel skleros fatigue genom 

att erhålla medvetenhet om 

effekten av fatigue på deras liv 

antingen genom att söka 

information själva eller få 

information från vårdpersonal. 

 

 


