
Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60

Information@kau.se www.kau.se

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Avdelningen för omvårdnad

Madeleine Ask
Nazdar Baderkhan

Faktorer som påverkar livskvaliten i 
det dagliga livet hos personer med 

Multipel skleros

Factors affecting quality of life in the daily 
living of persons with Multiple sclerosis

Omvårdnad
C-uppsats

Datum/Termin: Höstterminen 2009

Handledare: Carin Andersson 

                             Anders Johansson

Examinator: Birgitta Bisholt



SAMMANFATTNING

Titel: Faktorer som påverkar livskvalité i det dagliga livet hos personer med 
Multipel skleros.

Factors affecting quality of life in the daily living of persons with 
Multiple sclerosis

Avdelning: Avdelningen för omvårdnad vid Karlstads Universitet.

Kurs: Omvårdnadsforskningens teori och metod III, examensarbete 15 hp. 
C-nivå.

Författare: Madeleine Ask och Nazdar Baderkhan.

Handledare: Carin Andersson och Anders Johansson.

Sidor: 27 sidor samt bilaga.

Nyckelord: Multipel skleros, livskvalité, dagliga livet, upplevelse.

Multipel skleros är en sjukdom som påverkar kroppen på många olika sätt både fysiskt 
och psykiskt. Många unga drabbas och det påverkar hela livssituationen. Syftet med 
studien var att beskriva faktorer som påverkar livskvalité i det dagliga livet hos personer 
med Multipel skleros. Metoden utgjordes av en litteraturstudie där Polit och Becks 
(2008) åtta steg har använts. Studien är baserad på 10 kvalitativa och vetenskapliga 
artiklar. Artiklarna identifierades genom elektronisk sökning i databaserna CINAHL
och PubMed. Betydande delar i artiklarnas resultat, som svarade på studiens syfte,
markerades för att finna likheter och skillnader, dessa organiserades sedan i 
huvudkategorier och underkategorier. Resultatet visar att stöd kan upplevas både 
positivt och negativt och detta påverkar på det sättet livskvaliten. Att ha ett arbete, 
sociala relationer och känna en känsla av oberoende genom självständighet och kontroll 
är viktiga faktorer som påverkar livskvaliten.
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INTRODUKTION

Multipel skleros är i västvärlden den vanligaste orsaken till rörelsehinder och 
sjukdomshandikapp hos unga människor där medelåldern för insjuknandet är 33 år (Wu 
et al. 2007).  Dock är sjukdomen i den generella populationen relativt ovanlig och i 
Sverige beräknas en per 800 personer ha Multipel skleros (Fagius et al. 2007). 

Multipel skleros 

Multipel skleros är en kronisk, neurologisk och degenerativ sjukdom (Spain et al. 2007). 
Multipel skleros är en autoimmun sjukdom där det egna immunsystemet angriper
nervsystemet och inflammation uppstår. Inflammation kan uppstå vart som helst i 
nervsystemet, men framförallt i centrala nervsystemet. Inflammationen förstör myelinet 
som omger axonet vilket påverkar överledning av nervimpulser. Sjukdomen går i skov 
och när inflammationerna avtar kan myelinet återbildas och nervimpulserna 
normaliseras helt eller delvis. Orsaken eller orsakerna till sjukdomen är dock inte helt 
kända. Vanliga symtom är domningar, känselnedsättning, spasticitet, förlamningar i 
armar och ben, synstörningar, koordinationssvårigheter, balansrubbningar, 
artikulationssvårigheter, inkontinens, sexuell funktionsnedsättning och fatigue (Fagius 
et al. 2007).  I nuläget finns ingen behandling som botar sjukdomen (Wu et al. 2007). 
Dock har farmakologisk behandling med immunhämmande medel tyckts minska 
inflammationsgraden i CNS och hämma utvecklingen av sjukdomen (Flesner 2005) och 
minskat antalet skov (Isaksson 2007). Det finns även effektiv farmakologisk och icke-
farmakologisk behandling riktad mot de olika neurologiska symtomen (Fagius et al. 
2007). 

Livskvalitet

Livskvalitet är ett begrepp med omfattande definitioner och innebörder beroende på det
teoretiskta perspektivet och i vilket sammanhang det används. Hälsorelaterad 
livskvalitet syftar på sjukdomens inverkan på upplevelsen av hälsa och livskvalité 
(Murrell 1999). Grunden för livskvalité är de mänskliga behoven såsom fysiskt, 
psykiskt och socialt och upplevelsen av dessa behov, ger graden av livskvalitet
(Bowling 1995). Haas (1999) menar att livskvalitet är ett flerdimensionellt begrepp som 
beskriver en individs nuvarande liv, omständigheterna i detta, de värderingar som de har 
och sambandet med den kultur de lever i. Livskvalitet är främst en subjektiv känsla av 
välbefinnande som omfattar fysiska, psykologiska, sociala och andliga dimensioner. 
Peplau (1994) anser att livskvalitet är synonymt med välfärd, psykiskt välmående och 
hälsa. Livskvalitet är ett helhetsfenomen, det är immateriellt betingat och det är främst 
en subjektiv uppfattning om förutsättningarna för en människas liv och den livskvalitet 
denna kan uppnå. Livskvaliten varierar med ändrade förhållanden och den är tid och 
situationsberoende. Det  är ett inte ett statiskt tillstånd, inte heller är det ett fast mål, det 
är ett rörligt begrepp. Tillståndet i livskvaliten i en persons liv varierar med ändrade 
förhållanden (Peplau 1994). Livskvalitet är den subjektiva människans syn på livet från 
stund till stund och innebörden och variationen i denna syn. Förändringarna i livet och 
förändringar i perspektiv hos människan väver det mönster som är livet och som ger 
livskvaliten (Parse, 1994). Enligt King (1994) är livskvalitet en motsvarighet till 
livstillfredsställelse. Den påverkas av möjligheten att sätta upp och nå mål och 
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möjligheten att uppleva en känsla av prestation. Livstillfredsställelse påverkas också av 
kommunikation och interaktion med andra individer. Livskvalitet kan också ses som en 
kraft som motiverar en individ att prestera. På detta sätt kan livskvalitet fungera som en 
källa till energi (King 1994). 

Dagliga livet

Det dagliga livet innefattar en rad olika uppgifter och aktiviteter som människor utför
regelbundet. Människor möter varandra i skolan, på jobbet och i hemmet. Det dagliga 
livet innebär att man deltar i en samvaro med andra människor för att varje individs 
dagliga liv och den gemensamma världen ska fungera (Parse 2003).  Det dagliga livet 
består av aktiviteter, händelser och upplevelser, förväntningar, åtaganden, värderingar, 
seder och bruk, samt den miljö människan befinner sig i. Dessa faktorer påverkar hur 
individen kan och måste fungera och ställer krav på människors funktionella förmåga. 
Den funktionella förmågan påverkar på så sätt individens möjlighet att leva sitt dagliga 
liv (Carnevali 1996).  

Carnevali (1996) beskriver relationen mellan funktionell förmåga och dagligt liv som en 
balansgång. I vilken grad en individ kan hålla en god, tillfredställande och effektiv 
balans mellan funktionalitet och dagligt liv och de inre och yttre individuella resurserna 
är avgörande för individens livskvalitet (Carnevali 1996). Studier visar att de många och 
varierande fysiska och psykiska symtomen vid Multipel skleros har visat sig ha en 
tydlig effekt på hälsorelaterad livskvalitet hos personer med Multipel skleros och 
forskning visar tydligt lägre poäng än övriga befolkningen i mätning av hälsorelaterad 
livskvalitet. Den största skillnaden från övriga befolkningen är den fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningen och begränsningen av det dagliga livet som denna nedsättning 
medför (Nortvedt et al. 1999). Genom att belysa detta kan nivån av kunskap och 
förståelsen lyftas hos alla de människor; anhöriga, vänner, och hälso- och 
sjukvårdspersonal, som möter personer som drabbats av Multipel skleros. Som 
allmänsjuksköterskor kommer vi inom vår profession att möta patienter med Multipel 
skleros. Det är därför viktigt att förstå dessa människors livssituation i sin helhet för att 
kunna främja hälsa hos och vårda dessa patienter. Vi vill därför belysa detta ämne för att 
lyfta fram de faktorer som påverkar livskvalitet hos dessa människor. 

Syfte

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar livskvaliten i det dagliga livet hos personer 
med Multipel skleros.
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METOD

Studien genomfördes som en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att söka, kritiskt 
granska och sammanställa litteratur inom ett valt ämne. Litteraturen ska bygga på 
tidigare vetenskapliga studier i ämnet och forskningen ska vara aktuell (Polit & Beck 
2008). Litteraturstudien har genomförts enligt Polit och Becks (2008) åtta steg:

1. Identifiering av relevanta sökord och begrepp.
2. Identifiering av potentiella referenser genom elektronisk eller manuell sökning.
3. Insamling av lovande artiklar. 
4. Välja ut relevanta och lämpliga referenser samt sortera bort irrelevanta.
5. Läsning av relevanta referenser samt anteckningar görs. 
6. Organisering av relevanta referenser. 
7. Analysering och sammanställning av materialet. 
8. Litteraturstudien skrivs.

Hur modellen har använts framgår av avsnitten litteratursökning, urval och 
databearbetning nedan.

Litteratursökning

Identifiering av relevanta sökord och begrepp gjordes genom sökning som genomfördes 
med utvalda relevanta begrepp, enligt Polit och Becks modell (2008),  i SweMed+ för 
att få fram motsvarande engelska termer. Sedan gjordes en sökning i MeSH i PubMed 
och Headings i CINAHL för att få fram så exakta och relevanta sökord som möjligt.
Identifiering av potentiella referenser gjordes genom elektronisk och manuell sökning
enligt Polit och Becks (2008) modell. Elektronisk sökning gjordes i databaserna 
CINAHL och PubMed. Sökorden som användes i de båda databaserna var Multiple 
sclerosis, quality of life, daily living och experience. Multiple sclerosis kombinerades 
först med quality of life och sedan separat med daily living och experience. Sedan 
kombinerades Multiple sclerosis med quality of life och daily living tillsammans. 
Därefter kombinerades Multiple sclerosis med quality of life och experience och 
slutligen kombinerades Multiple sclerosis med daily living och experience. En manuell 
sökning gjordes där relevanta referenser för studien identifierades i tidigare uppsatser 
samt en avhandling i ämnet. 

Inklsuionskriterier: Artiklarna var publicerade mellan 2000 och 2009 för att tillräklig 
mängd relevanta artiklar skulle påträffas, men en tidsbegränsning sattes för att hitta
aktuella studier. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade för att studierna skulle 
vara pålitliga och på engelska, svenska, norska, danska eller arabiska för att författarna
skulle kunna läsa och förstå dem på ett korrekt sätt. 

Exklusionskriterier: De artiklar som exkluderades var review-, editorial- och pictorial-
artiklar då de ej är förstahandskällor av empiriska studier. Artiklar om barn och 
ungdomar under 18 år eller som behandlade grupperna kvinnor eller män exkluderades 
då dessa specifika grupper eller skillnader mellan grupperna inte avsågs att studeras.
Artiklar inriktade på behandling och rehabilitering exkluderades då dessa inte stämde 
överens med syftet.
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Tabell 1. Elektronisk sökning med sökord i CINAHL.
Databas Nr Sökord Antal 

träffar
Urval 
1

Urval 
2

Urval 
3

1 Multiple sclerosis 4 635

2 Quality of life 27 431

3 Daily living 9 346

4 Experience 42 243

5 Multiple sclerosis 
and quality of life

334 12 4 2

6 Multiple sclerosis 
and daily living

144 3 2

7 Multiple sclerosis 
and experience

184 5 4 2

8 Multiple sclerosis 
and quality of life 
and daily living

33 3 1

9 Multiple sclerosis 
and quality of life 
and experience

26 3 2 1

C
I
N
A
H
L

10 Multiple sclerosis 
and daily living 
and experience

12 1 1

Tabell 2. Elektronisk sökning med sökord i PubMed.
Databas Nr Sökord Antal 

träffar
Urval 
1

Urval
2

Urval
3

1 Multiple sclerosis 20 147

2 Quality of life 95 875

3 Daily living 39 190

4 Experience 149 229

5 Multiple sclerosis 
and quality of life

908 1 1 1

P
u
b
M
e
d

6 Multiple sclerosis 
and daily living

426 18 (3)* 6
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7 Multiple sclerosis 
and experience

564

8 Multiple sclerosis 
and quality of life 
and daily living

160 3 1 1

9 Multiple sclerosis 
and quality of life 
and experience

82 5(2)* 3

P
u
b
M
e
d

10 Multiple sclerosis 
and daily living 
and experience

44 2(1)* 1

Manuell sökning 5(1)* 4 3

Totalt antal 
artiklar

61(7)* 30 10

                     * = Dubbletter

Urval 

Urval 1: Insamling av lovande artiklar gjordes genom att titel och abstract lästes på de 
artiklar som framkom vid den elektroniska sökningen enligt Polit och Becks (2008) 
modell. De artiklar som ansågs vara relevanta i förhållandet till syftet med studien, 
stämde med inklusionskriterierna och inte föll under exklusionskriterierna valdes ut. 
Från sökningen i CINAHL valdes totalt 27 artiklar. Från sökningen i PubMed valdes 
sammanlagt 29 artiklar, av dessa var sex dubbletter som återfanns i urval 1 från 
CINAHL. Av resultatet vid den manuella sökningen valdes fem artiklar ut, av dessa var 
en dubblett som återfanns i urval 1 från Cinahl. Totalt valdes 61 artiklar ut i urval 1, av 
dessa var sju dubbletter.

Urval 2: Relevanta och lämpliga referenser valdes ut samt irrelevanta och olämpliga 
sorterades bort enligt Polit och Becks (2008) modell. Artiklarna som återstod från urval 
1 genomlästes i sin helhet med tonvikt på syfte och resultat. Artiklarna diskuterades och 
de artiklar som bäst svarade till studiens syfte valdes ut till urval 3. 24 artiklar som ej 
svarade tillräckligt bra mot studiens syfte föll bort i urval 2, dessa artiklar behandlade 
livskvalité utifrån symtom vid Multipel skleros och ej upplevelsen av livskvalitet hos 
personer med Multipel skleros. Från sökningen i CINAHL valdes 14 artiklar och från 
sökningen i PubMed 12 artiklar. Dessutom valdes fyra artiklar från den manuella 
sökningen. Totalt 30 artiklar, som överensstämde med studiens syfte, togs ut i urval 2.

Urval 3: Relevanta referenser genomlästes samt anteckningar gjordes och relevanta 
referenser organiserades enligt Polit och Becks (2008) modell. Artiklarna som återstod i 
urval 3 genomläses igen och granskades enligt mall (Avdelningen för omvårdnad 2004). 
De artiklar som efter granskning höll vetenskaplig och forskningsmässig kvalité och 
som bäst svarade till syftet med studie blev de artiklar som fick ligga till grund för 
resultatet i litteraturstudien. 20 artiklar föll bort efter granskning i urval 3. De som föll 
bort var kvantitativa då dessa inte ansågs ge svar på studiens syfte då personers 
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upplevelser och subjektiva utsagor bättre återfinns i kvalitativa studier. Totalt valdes 10 
artiklar ut i urval 3. Artiklarna som användes i resultatet finns organiserade och 
redovisade i en artikelmatris (Bilaga 1). 

Databearbetning

Analysering och sammanställning av materialet genomfördes samt rapporten skrevs 
enligt Polit och Becks (2008) modell. De artiklarna som återstod genomlästes 
upprepade gånger. Vid läsning markerades delar av resultatet i artiklarna som svarade 
på studiens syfte och anteckningar gjordes. De ord, meningar och delar av texten som 
markerades skrevs ner på dator. Sedan jämfördes dessa texter och meningar för att finna 
likheter och skillnader. De texter, och meningar som tycktes höra ihop och säga samma 
sak bildade olika underkategorier. Dessa underkategorier bildade sedan fyra 
huvudkategorier. Citat på originalspråket användes för att styrka resultatets 
trovärdighet.

Etiska överväganden

Etiska ställningstaganden bör göras i början av en litteraturstudie och det är viktigt att 
välja studier som blivit godkända av en etisk kommitté eller där etiska överväganden 
gjorts. Alla artiklar som ingår i studien skall redovisas och både resultat som stödjer och 
inte stödjer författarnas egna åsikter ska ingå i resultatet (Forsberg & Wengström 2003).
Medvetandegörande av förförståelsen har gjorts i samband med granskning av artiklar 
och sammanställning av resultat för att få ett så objektivt resultat som möjligt. 
Översättning av artiklar från engelska till svenska har skett så exakt som möjligt. Citat i 
resultatet är skrivna i originalspråk för att inga förvrängningar av data ska ske.
Artiklarna som användes var samtliga godkända av en etisk kommitté. För att uppnå de 
etiska ställningstaganden som gjorts skedde arbetet med studien utifrån de etiska 
riktlinjerna för omvårdnadsforskning; autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen 
att inte skada och rättviseprincipen (Sykepleiernes Samarbeid i Norden 2003). 
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RESULTAT

Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier; stöd, känsla av oberoende, sociala 
relationer och att ha ett arbete. Stöd utgörs av underkategorierna; positiva upplevelser 
av stöd och negativa upplevelser av stöd. Känsla av oberoende består av 
underkategorierna; självständighet och kontroll. Sociala relationer utgörs av 
underkategorierna; upplevelser av sociala relationer och begränsningar.

Figur 1. Sammanställning av resultatet presenterat i huvud- samt underkategorier.

Stöd

Positiva upplevelser av stöd
Att känna stöd från olika håll i livet var viktigt för många (Boeije et al. 2002, Fleming 
Courts et al. 2004, Gagliardi et al. 2002, Malcomson et al. 2008, Shevil & Finlayson 
2006, Somerset et al. 2002, Yorkston et al. 2003). Stöd kunde förstärka känslan av 
självkontroll (Gagliardi et al. 2002). Stöd från professionella var ett effektivt stöd och 
då de hade erfarenhet och kunde känna igen och förbättra den skadade effekten av att 
vara beroende som vid Multipel skleros (Somerset et al. 2002). Flera pekade på vikten 
av att prata med någon och vad som behövs ibland är en professionell och god lyssnare 
som inte kommenterar tillbaka och ser uttråkad ut. Det behövs någon som tar sig tid och 
lyssnar och tar dem på allvar (Fleming Courts et al. 2004). Det var extra viktigt med 
psykosocialt och individuellt stöd från professionella i samband med diagnos då den 
innebär många typer av känslor och funderingar (Malcomson et al. 2008).

”I think, having completed my counselling course, that cognitive 
behavioural therapy would have been useful for me at the start when I 
thought I was useless. People that are skilled in counselling are 
needed – active listening and so on.“ (Malcomson et al. 2008)

Faktorer som påverkar 
livskvaliten i det dagliga 
livet hos personer med 

Multipel skleros

Stöd Känsla
av obero-

ende

Sociala 
relationer

Positiva 
upplevelser

av stöd

Självstän-
dighet

Negativa 
upplevelser

av stöd

Upplevelser 
av sociala 
relationer

Begräns-
ningar

Kontroll

Att ha ett 
arbete
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Stöd från familjen och nära vänner var extra viktigt (Boeije et al 2002, Gagliardi et al. 
2002, Malcomson et al. 2008, Somerset et al. 2002, Yorkston et al. 2003). Stöd från
vänner och familj var många gånger avgörande för att kunna utföra aktiviteter 
(Yorkston et al. 2003). Joan beskrev hur hennes man var fysiskt och psykiskt stöttande, 
han sprang upp och ner för trappor för att hämta saker åt henne och gjorde mycket av 
arbetet hemma. Han var flexibel och accepterande (Gagliardi et al. 2002). En kvinna 
förklarade hur hennes familj, speciellt hennes bror och hennes närmaste vänner stöttade 
henne och hjälper henne att leva ett så normalt liv som möjligt då de behandlade henne 
som en människa och inte som en person med Multipel skleros (Boeije et al. 2002). 
Många ansåg att det var viktigt att träffa andra med Multipel skleros då de bättre förstod 
känslorna och upplevelserna kring sjukdomen och de kunde dela dessa med varandra 
och oron och rädslan som de skapade. Gruppsamtal med andra med Multipel skleros var 
ett uppskattat sätt att dela dessa känslor (Malcomson et al. 2008). Att ha kontakt med 
och en god relation till olika instanser i samhället som kunde ge stöd var viktigt för att 
hålla en god livskvalitet (Shevil & Finlayson 2006).

”Knowing that you’ve got support services helps. By that I mean the 
folks who can tie you into or connect you to what´s in your immediate 
community, immediate church groups, immediate medical groups. 
That’s good quality of life.” (Shevil & Finlayson 2006).

Negativa upplevelser av stöd
Enligt Somerset et al. (2002) upplevdes stöd inte alltid positivt och ansågs också kunna 
förminska känslan av självkontroll. Vissa kände att de var en börda för den som hjälpte 
dem, och att det därför inte alltid var uppskattat att familj och vänner var ett stöd och 
hjälpte dem. De kunde också känna sig beroende av andras stöd och på så sätt förlora 
kontrollen. Vissa ansåg också att stöd från frivillig-organisationer kunde upplevas 
nedlåtande snarare än stöttande (Somerset et al. 2002).

”I personally find [the charity] a patronising, condescending 
organisation…It is run by non-disabled people that are doing 
wonderful things for us poor disabled, pathetic Multiple sclerosis
sufferers…Seriously , I felt the hand coming through the phone and 
patting me on the head; ”there, there dear”. It was appaling.”
(Somerset et al. 2002)

Att de behövde stöd och hjälp togs ibland för givet av personer i deras närhet och i 
samhället och de hade uppskattat om de istället hade frågat dem vad de behövde 
(Gagliardi et al. 2002).

”The world should not treat me any differently then the way they treat 
others. A lot of times, even when I get out of my car, they come up and 
try to help me. They have no idea what I need and cause more 
problems then help.” (Gagliardi et al. 2002)

Ibland kände de att de inte fick det stöd de ville ha och att deras behov inte sågs på 
grund av brist på kommunikation och de lämnades att känna sig svaga och ohörda. 
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Professionella lyckades inte alltid att möta personernas behov av stöd och hjälp 
(Somerset et al. 2002).

”I said I didn’t think I needed the catheter changed that day but could 
we arrange to have it changed another time. Basically she refused to 
accept that and…She and I had a major disagreement that she wasn’t 
listening to me and she left. I was trying to get over to her that it 
wasn’t necessarily the discomfort that was caused when the catheter 
blocked, but it was the lack of digniyt /…/ She has no concept of that, 
she wouldn’t listen to it.” (Somerset et al. 2002) 

Många mindes bristen på information om hur de skulle hantera diagnos, symtom och 
livsförändringar i början av sjukdomsförloppet. För majoriteten fanns obesvarade frågor 
och förvirring vilket skapade oro och rädsla. Många kände av att de som de pratade med 
inte förstod vad Multipel skleros innebär (Malcomson et al. 2008).

Känsla av oberoende

Självständighet
Att förlora självständigheten beskrevs som en känslomässig förlust (Shevil & Finlayson 
2006, Finlayson et al. 2005). För de som förlorat självständigheten var den fortfarande 
mycket viktigt och för de som fortfarande upplevde någon form av självständighet var 
den mycket viktig att behålla. En kvinna beskrev hur hon klarade sig nästan helt själv, 
trots att hon var rullstolsburen, med lite hjälp från sin dotter och barnbarn (Edmonds et 
al. 2007). 

”The most difficult thing is the lack of independency. I feel dependent 
on everybody for everything and that’s very hard for me, being a very 
independent […] That’s by far and away the main thing.” (Edmonds 
et al. 2007)

Förluster av självständighet innebar att inte kunna göra nya saker och inte kunna göra 
saker själv förut, som till exempel att gå och handla (Finlayson et al. 2005). En man 
beskriver hur svårt det var att som vuxen känna sig så beroende av sina föräldrar. De 
handlade åt honom, skötte hans hushåll och strukturerade hans dag (Boeije et al. 2002). 
En kvinna förklarar hur svårt det kändes att inte kunna göra det hon alltid gjort. Från att 
ha varit aktiv och den som tog hand om andra så var hon beroende av att andra tog hand 
om en (Boeije et al. 2002). Att inte kunna köra bil längre och förlora körkortet beskrevs 
som en förlust och ett tecken på förlorad självständighet (Malcomson et al 2008).

Kontroll
Att ha personlig kontroll var avgörande för livskvaliten (Somerset et al. 2002). Att ta 
kontrollen gav dem möjlighet att hantera sjukdomen och kunna upprätthålla livet 
(Malcomson et al. 2008, Fleming Courts et al. 2004). Kontrollen var ett sätt att bevara 
värdighet och självrespekt och att inte falla under för sjukdomen och bli den (Somerset 
et al. 2002). Många kände att sjukdomen inte skulle få styra livet utan de själva skulle 
ha kontrollen över sitt liv (Somerset et al. 2002, Boeije et al. 2002). Mrs. RatCliff 
beskrev sin egen filosofi som att hon alltid kommer att sitta i förarsätet och att 
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sjukdomen aldrig kommer ha sista ordet och att hon måste fatta sina egna beslut och 
inte ge upp för symtomen (Boeije et al. 2002). Kontroll över sitt eget liv gav dem styrka 
och en känsla av oberoende (Yorkston et al. 2003).  

“I was not leading my own life. I let it be determined by MS. And now 
I rule over MS. I have something to say about MS and MS doesn’t 
have anything to say about me. Of course, you never really know how 
well you’ll be able to keep up a positive attitude like that.” (Boeije et 
al. 2002)

”I am not going to let this stop me.” (Fleming Courts et al. 2004)

Att hitta personliga och bra sätt att hantera sjukdomen (Malcomson et al. 2008, Fleming 
Courts et al. 2004) och att fatta egna beslut om sin sjukdom och sitt liv var ett sätt att ha 
kontroll (Fleming Courts et al. 2004). Ingen läkare eller chef skulle få bestämma när de 
skulle sluta arbeta eller vad de klarade och inte klarade av, det skulle de själva ha 
kontroll över (Yorkston et al. 2003). Att hitta nya sätt att göra saker på för att klara av 
dem, att ändra på arbetsuppgifter och hitta nya vägar till samma mål gav många en 
känsla av kontroll. Att tänka sig själv till kontroll och att och ändra attityd, att inte se sig 
själv som ett offer och tänka positivt, var ett sätt att ha kontroll (Fleming Courts et al. 
2004). Att vara realistisk och se sina begränsningar gjorde att de kunde planera sina 
aktiviteter bättre och gav dem kontroll (Malcomson et al. 2008). 

”You need to remember there is nobody standing over you with a 
stopwatch on, so I can do things at my own pace. It might take me 
longer to prepare something but I would still keep fairly active./…/
You have to know your limitations and do it another way, just do the 
essentials. Be realistic.” (Malcomson et al. 2008)

Deltagarna lärde sig också mer om sjukdomen för att förstå den och kunna slåss för sig 
själva och de ansåg att ingen annan kunde göra det jobbet bättre än de själva (Fleming 
Courts et al. 2004). Känslan av att ha information var viktigt för att hitta styrka och 
gjorde att de kände sig utrustade att hantera sjukdomen (Malcomson et al. 2008).

Sociala relationer

Upplevelser av sociala relationer
Att vara socialt aktiv var en avgörande faktor för att hålla en god livskvalitet (Somerset 
et al 2002, Shevil & Finlayson 2006). Det fanns signifikanta skillnader i mentalt 
välmående där de som rapporterade att de fann sociala förmåner kopplat till sin 
sjukdomsdiagnos hade ett bättre mentalt välmående än de som inte kunde rapportera 
några sociala förmåner (Finlayson et al. 2005). En minskning av socialt liv och sociala 
relationer beskrevs och upplevdes som känslomässigt påfrestande (Shevil & Finlayson 
2006). Många kände en ökad känsla av social isolering och en känsla av ensamhet och 
detta påverkade livskvaliten (Barker-Collo et al. 2006, Finlayson et al. 2005).

”I stayed home a lot more, and we didn’t have people over as much. It 
can feel really lonely to be stuck with this disease. I sometimes feel 
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that I’m alone in the world. I’m sure my wife has days that are the 
same, where she is at the end of her tether.” (Barker-Collo et al. 2006)

Det upplevdes ibland svårt att förstå sociala signaler från andra och att interagera med 
andra och detta gjorde att de kände sig otrygga och drog sig undan det sociala livet för 
att skydda sig själva (Shevil & Finlayson 2006).

Begräsningar
Sjukdomen bidrog till att man stannade hemma mer och livsarenan att röra sig på 
begränsades (Edmonds et al. 2007, Barker-Collo et al. 2006). Det sociala livet minskade 
då de inte kunde delta i alla sociala aktiviteter på samma sätt som tidigare (Shevil & 
Finlayson 2006, Finlayson et al. 2005). Många kände sig ofta utmattade och trötta och 
det gjorde att det var svårt att hålla jämna steg med familj och vänner i sociala 
sammanhang då det krävdes mycket energi. Flera var tvugna att anstränga sig betydligt
för att göra insatser och engagera sig för att bibehålla ett socialt liv likt det innan 
diagnosen (Malcomson et al. 2008). 

”I feel that if I do something one day, I wouldn’t be fit for anything the 
next day. I would have to plan it terribly, fatigue is a problem.”
(Malcomson et al. 2008)

Kommunikationssvårigheter och glömska gjorde det svårt att prata i telefon då de lätt 
glömde bort telefonnummer och det var svårt att prata över telefon vilket minskade 
antalet sociala kontakter (Shevil & Finlayson 2006).

”It’s understanding the signals I´m getting from other people and a 
lot of times, I don’t decipher it right.” (Shevil & Finlayson 2006)

Att ha ett arbete

Många var överens om att arbeta gjorde dem flexibla och höll dem aktiva (Gagliardi et 
al. 2002). För vissa var den sociala interaktionen som arbete innebär viktig (Yorkston et 
al. 2003). Att arbeta var också viktigt för känslan av att vara nyttig och att bidra med 
något och ha något att göra om dagarna (Malcomson et al. 2008). En man beskriver hur 
han skulle förlora en stor del av sin identitet om han var tvungen att sluta jobba (Shevil 
& Finlayson 2006). För vissa var arbetet utanför hemmet mer prioriterat än arbetet i 
hemmet på grund av den lön och de försäkringar som arbetet gav (Yorkston et al. 2003). 
De som inte längre kunde arbeta påpekade att det påverkade dem ekonomiskt 
(Malcomson et al. 2008, Yorkston et al. 2003). 

“If you were to not be out there, part of society, doing something, 
interacting with people, your world is going to shrink to family and 
close friends. There is so much that I can´t do myself, it is kind of nice 
to have a job, something I can do. I think my world would really 
shrink if I wasn’t out there.” (Yorkston et al. 2003)

”Work is personal satisfaction, financial satisfaction, and it keeps my 
mind alive”. (Gagliardi et al. 2002)
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Några beskrev hur de ändrade på villkoren för sitt arbete för att kunna fortsatta att 
arbeta. De bytte positioner, gick ner i arbetstid och anpassade det efter deras behov 
(Malcomson et al. 2008, Fleming  Courts et al. 2004). Vissa arbetade extra mycket i 
perioder för att kunna vara mer lediga när de hade mådde sämre. Andra arbetade extra 
mycket timmar för det tog dem längre tid att genomföra sina uppgifter och de ville 
bevisa att de kunde utföra samma arbetsuppgifter som sina arbetskamrater (Gagliardi et 
al. 2002). Några var tvungna att sluta arbeta trots att de inte ville det och detta skapade 
känslor av ilska och för vissa gav det upphov till depression (Fleming Courts et al. 
2004).

”And if you can still work, work. As long as you possibly can. Because 
you can really latch on to that.” (Fleming Courts et al. 2004)
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DISKUSSION

Syftet med denna litteraturstudien var att beskriva faktorer som påverkar livskvaliten i 
det dagliga livet hos personer med Multipel skleros. Resultatet visade flertalet faktorer 
som påverkar livskvalité hos personer med Multipel skleros. Att känna stöd var en 
central faktor för livskvaliten, och kunde upplevas både positivt och negativt. Känslan 
av att fortfarande, trots sjukdomen, känna en känsla av oberoende var viktigt och detta 
genom att känna kontroll och att vara självständig. Sociala relationer var mycket viktigt 
och närvaro eller brist på dessa hade effekt på livskvaliten. Det fanns en rad 
begränsningar för att bibehålla sociala relationer och ett socialt liv. Att ha ett arbeta 
påverkade livskvaliten positivt och frånvaron av ett arbeta uppgavs bland annat påverka 
dem känslomässigt och ekonomiskt. 

Resultatdiskussion

Stöd kan upplevas positivt och stärka känslan av självkontroll och självkänsla.
Intressant var att stöd också kan upplevas negativt och kan bidra till en känsla av 
beroende och förlust av självkontroll. Grytten och Måseide (2006) verifierar att 
upplevelsen av att vara en börda kan leda till att avstånd mellan anhöriga och den som 
drabbats av Multipel skleros kan skapas då de sjukdomsdrabbade medvetet skapar en 
distans till familj och vänner för att inte vara en belastning. Stöd från närstående i form 
av att erkänna och förstå sjukdomen kan vara välmenande men innebära ett dilemma för 
personer och utträde ur socialt liv då det inte förväntas göra något (Grytten & Måseide 
2006). Behovet av stöd och hjälp hos dem som drabbats av Multipel skleros tas ibland 
för givet av människor i omgivningen vilket ger negativa känslor hos de 
sjukdomsdrabbade. Flesner et al. (2003) bekräftar detta i sin studie där det framkom att 
flertalet upplevde att människor runt dem inte förstod vad de behövde i form av stöd 
och hjälp (Flesner et al. 2003). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall all 
sjukvård bygga på respekt för patienters självbestämmande och integritet.

Förlust av självständighet och ett ökat beroende av andra människor är en faktor som 
påverkar livskvaliten. Att inte kunna göra saker själv, som tycks vara självklart för de 
flesta människor, såsom att gå och handla, bidrar till denna förlust. Från att vara en 
människa som tar hand om andra till att bli omhändertagen av alla andra är en 
känslomässig påfrestning. Flesner et al. (2003) fann att flertalet kände sig beroende av 
andra och det beskrevs som att vara fångad i behovet av hjälp från andra. Att göra saker 
som man gjort tidigare, som att handlat och att köra bil, gick inte längre och beskrevs 
som begränsningar av självständighet och gav upphov till beroende (Flesner et al. 
2003).

Flertalet med Multipel skleros upplever, på grund av sjukdomen, en social isolering och 
ensamhet och att denna minskning i sociala aktiviteter och relationer ger upphov till 
många känslor och är psykiskt påfrestande. De stannar hemma och kommer inte ut lika 
mycket och de träffar inte lika mycket folk vilket bidrar till en sociala isolering. Detta 
bekräftas av Flesner et al. (2003) studie där det framkom att en del kände sorg när de 
inte kunde delta i sociala aktiviteter på grund av sjukdomen. Synliga symtom, som till 
exempel fatigue som kunde misstas för onykterhet, gjorde att flera valde att stanna 
hemma. De kunde inte heller delta i sociala sammankomster längre eller resor. Det blev 
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en ofrivillig isolering, de hade tvingats att sluta arbeta och de kunde inte delta socialt 
som förut. (Flesner et al. 2003). I en studie av Grytten och Måseide (2006) visade att 
mindre kontakt med människor och ett mindre givet ansvar leder till utträde ur socialt 
liv och ger en känsla av social isolering (Grytten & Måseide 2006). 

Att arbeta är en viktig faktor för att hålla god livskvaliten. Att arbeta bidrar till en känsla 
av att vara nyttig och ger en känsla av värdighet och självrespekt och är ett sätt att 
tillfredställa sociala behov. De som inte längre kunde arbeta upplevde det känslomässigt 
mödosamt och det var en påfrestning på livskvaliten. Flesner et al. (2003) studie visar 
att skam, dåligt samvete och skuld upplevdes när de inte längre kunde arbeta (Flesner et 
al. 2003). I en studie av De Judicibus och McCabe (2007) framkommer det att förlust av 
inkomst var en stor källa till oro för de som slutat arbeta. Förlust av arbete hade en 
negativ effekt på olika saker i livet kopplat till livskvalitet; förlust av trivsel på arbetet, 
förlorande sociala kontakter, förlust av självkänsla och en känsla av att göra något 
värdefullt (De Judicibus & McCabe 2007) 

Metoddiskussion

Multiple sclerosis, quality of life och daily living ansågs vara relevanta sökord då dessa 
begrepp var vanligt förekommande inom litteratur i ämnet Multipel skleros. Dessa 
sökord var också ett sätt att inkludera artiklar om subjektiva upplevelser och om 
personers dagliga liv, ej i rollen som patient inom en vårdenhet. Ett tillägg av sökordet 
experience gjordes för att finna artiklar som behandlade upplevelser ur subjektivt 
perspektiv hos personer med Multipel skleros. Studiens resultat består av tio 
vetenskapliga kvalitativa artiklar. Dock har tre av de artiklar som används i resultatet 
identifierats genom manuell sökning, detta kan tyda på en brist i valet av sökord då vi ej 
fann tillräckligt med relevanta artiklar genom den elektroniska sökningen. Författarna 
valde att arbeta med kvalitativa artiklar då dessa ansågs ge mest betydelsefullt resultat 
då personers upplevelser skulle beskrivas. Detta förklarar också bortfallet av 
kvantitativa artiklar i urval 3. Alla artiklar behandlar inte enbart livskvalitet, men ansågs 
relevanta då de behandlar upplevelser av faktorer i det dagliga livet som påverkar dem 
vilket ger graden av livskvalitet. Vid databearbetningen av artiklarna fann vi material 
som inte svarade mot studiens syfte, detta material avfärdades och endast de delar av 
resultaten, i de tio artiklarna, som svarade mot studiens syfte inkluderades i resultatet. 
Vid databearbetningen var det ibland svårt att endast ta ut de delar som svarade mot 
syftet då det fanns mycket intressant i resultaten. Dessa delar som inte svarade på syftet
för studien upptäcktes i senare led i databearbetningen och detta skulle ha 
uppmärksammats tidigare i databearbetningen för att spara tid och arbete.

Klinisk betydelse

Av resultatet i denna studie framkommer att bra stöd, god information och hjälp från 
professionella inom hälso- och sjukvård är en viktig faktor för livskvaliten. Resultatet i 
denna studie är därför viktigt för att kunna ge det bästa möjliga stödet till dessa patienter 
sjuksköterskan möter dem i sin profession och det kan användas inom omvårdnad för att 
hjälpa personer med Multipel skleros att främja livskvalitet i deras dagliga liv. Att ha ett 
arbete, ett socialt liv och att känna kontroll, självständighet kräver mycket av personer 
med Multipel skleros då de fysiska och psykiska symtomen kan minska möjligheterna 
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till detta. Kirkevold (2000) beskriver Hendersons teori om att sjuksköterskan är en 
hjälpare som ska se patientens psykiska och sociala behov, sjukköterskan skall även 
hjälpa patienten att återfå och upprätthålla oberoende i den grad det är möjligt 
(Kirkevold 2000). Sjuksköterskan kan, om hon/han är medveten om dessa viktiga 
faktorer som främjar livskvalité, med sin kunskap och kompetens, hjälpa dessa patienter 
att bättre hantera symtomen och på så sätt främja möjligheten att arbeta, ha ett socialt liv 
och att känna oberoende. Det framkom också att det inom vården önskas en god 
lyssnare och ett gott stöd i samband med diagnos och under sjukdomsförloppet och med 
denna kunskap kan sjuksköterskan sträva efter att bli en god lyssnare. 

Framtida forskning

Det finns flertalet studier som utforskat livskvaliten hos personer med Multipel skleros. 
Dock är mycket av denna forskning symtombaserad och presenterat i kvantitativa data 
vilket gör det svårare att förstå hur personer med Multipel skleros upplever sin 
livskvalité utifrån ett subjektivt, icke-symtom baserat perspektiv. Det finns ett större 
antal studier som undersökt hälso-relaterad livskvalitet hos personer med Multipel 
skleros. Dessa studier har främst undersökt samband mellan kliniska variabler och 
indikationer för hälso-relaterad livskvalitet (Benedict et al. 2005).  Författarnas önskan 
är att det görs mer forskning där hela människans subjektiva upplevelse av livskvalitet
vid Multipel skleros är i fokus. Vid bearbetning av resultaten i artiklarna framkom att 
förhållandet mellan förälder och barn påverkas när föräldern drabbas av Multipel 
skleros, det skulle vara särskilt intressant att se studier som behandlar upplevelsen av 
detta fenomen hos barn till föräldrar med Multipel skleros. 

Slutsats

Det finns både positiva och negativa faktorer som påverkar livskvaliten i det dagliga 
livet hos personer med Multipel skleros. I vilken grad de påverkar och hur är 
individuellt, men det finns några kärnfaktorer som framkommit som centrala för att 
hålla en god livskvalitet. Stöd, att ha ett arbete, att ha sociala relationer, att känna 
oberoende och självständighet. Dessa faktorer vittnar om att god livskvalité innebär att 
kunna upprätthålla ett så normalt liv som möjligt och att det handlar om att genom dessa 
faktorer uppleva en känsla av värdighet och självrespekt. 
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Bilaga 1. Artikelmatris

Författare Titel År Syfte Metod Resultat
Barker-Collo, 
S., 
Cartwright, 
C. & Read, J.

Into the unknown: 
the experiences of 
individuals living 
with multiple 
sclerosis.

2006 Utforska 
erfarenheter hos
personer med 
Multipel skleros
före diagnos, i 
samband med 
diagnos och 
upplevelsen av
och innebörden i
att leva med 
Multipel skleros.

Metod: Kvalitativ. 
Datainsamling: Enskilda 
intervjuer. Urval: 16 personer 
med Multipel skleros 
intervjuades. Hälften med 
primär progressive Multipel 
skleros och hälften med 
skovvis förlöpande Multipel 
skleros. Hälften hade fått 
diagnos de senaste fem åren 
och hälften för minst 15 år 
sedan.

Diagnosen gav olika reaktioner. 
Oförmåga att ta in information 
rapporterades och synen på Multipel 
skleros som det goda av två onda ting. 
Oro för sjukdomsutvecklingen. Det 
fanns både goda och dåliga sidor av att 
leva med Multipel skleros; förändring i 
roller, diskrimination, omprioritering, 
förändrad familjesituation, och positiva 
livsstilsförändringar. Oro och rädsla.

Boeije, H.R., 
Duijnstee, 
M.S.H., 
Grypdonck, 
M.H.F. & 
Pool, A.

Encountering the 
downward phase: 
biographical work 
in people with 
multiple sclerosis 
living at home.

2002 Undersöka hur 
individer med 
avancerad 
Multipel skleros 
anpassar sig till 
sin sjukdom.

Metod: Kvalitativ metod. 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer. Urval: 
22 personer med Multipel 
skleros, tretton kvinnor och 9 
män.

Deltagarna tolkade Multipel skleros som
en sjukdom som påverkade hela livet 
och de var tvungna att ge upp mycket. 
Vissa kunde få ihop sitt liv igen, medan 
andra inte anser att Multipel skleros är 
en del av deras liv. Osäkerheten med 
Multipel skleros gör det omöjligt att 
bestämma vart livet är på väg.

Edmonds, P., 
Vivat, B., 
Burman, R., 
Silber, E. & 
Higginson, 
I.J.  

Loss and change: 
experiences of 
people severely 
affected by 
multiple sclerosis.

2007 Utforska viktiga 
ämnen för 
personer som är 
svårt påverkade 
av Multipel 
skleros.

Metod: Kvalitativ. 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer. Urval:
32 personer med Multipel 
skleros, 23 personer direkt 
intervjuade och 9 personer 
indirekt via sin vårdare, samt 8 

Förändrad fysisk förmåga, att vara 
självständig och förändringar i relationer 
till närstående var viktiga huvudfaktorer. 
Trots allvarlig grad av Multipel skleros 
och lång tid med diagnos upplevs 
fortfarande förluster och förändringar 
relaterat till sjukdomen.



                                                                                                                                                  

vårdare.
Finlayson, 
M., Van 
Denend, T. & 
DalMonte, J.

Older adults´ 
perspectives on 
the positive and 
negative aspects 
of living with 
multiple sclerosis.

2005 Utforska äldre 
vuxnas perspektiv 
på positiva och 
negativa aspekter 
med att leva med 
Multipel skleros.

Metod: Kvalitativ och 
kvantitativ metod. 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer samt 
SF-36 physical functioning 
subscale, Mental Health 
inventory och Medical 
Outcomes Study Modified 
Social Support Scale. Urval: 
27 personer med Multipel 
skleros, 23 kvinnor och 4 män.

De positive aspekterna av Multipel 
skleros var sociala förmåner, bli en 
bättre hjälpare, inse möjligheter, stärka 
familjen och upptäcka resurser. De 
negativa aspekterna var minskad 
rörlighet, symtomen, sociala nackdelar, 
osäkerhet, förlust av oberoende och 
kontroll, förlust av möjligheter och 
ekonomiska kostnader. De med bättre 
mental hälsa rapporterade fler sociala 
förmåner.

Fleming 
Courts, N., 
Buchanan, 
E.M. & 
Werstlein, 
P.O.

Focus Groups: the 
lived experience 
of participants 
with multiple 
sclerosis.

2004 Utforska levda 
erfarenheter hos 
personer med 
Multipel skleros 
och granska deras 
behov ur deras 
perspektiv.

Metod: Kvalitativ. 
Datainsamling: Fokus-grupper. 
Urval: Fyra män och sex 
kvinnor med diagnosen 
Multipel skleros delades in i 
två grupper.

Deltagarna upplevde att ingen lyssnar 
eller förstår, närvaro av symtom
påverkar dem och genom att ta kontroll 
och att göra vissa val för att behålla 
kontroll kan de upprätthålla livet.

Gagliardi, 
B.A., 
Frederickson, 
K. & 
Shanley, 
D.A.

Living with 
multiple sclerosis: 
A Roy adaptation 
model-based 
study.

2002 Upptäcka och 
förstå helheten av 
hur personer med 
Multipel skleros 
upplever livet 
med sjukdomen.

Metod: Kvalitativ metod. 
Datainsamling: 3 intervjuer 
med varje deltagare. Urval: 
Strategiskt urval.
18 personer med Multipel 
skleros, 9 kvinnor och 9 män.

Fem teman framkom; vi är inte 
detsamma, hur jag ser på min framtid, så 
ser jag på arbetet, låt mig berätta om 
mitt liv.

Malcomson, 
K.S., Lowe-
Strong, A.S. 
& 
Dunwoody, 

What we can 
learn from the 
personal insight 
of individuals 
living and coping 

2008 Utforska 
personliga 
redovisningar hos 
individer med 
Multipel skleros.

Metod: Kvalitativ. 
Datainsamling: Fokus-grupper. 
Urval: 13 personer med 
Multipel skleros, 6 personer i 
grupp 1 och 7 personer i grupp 

Mltipel skleros påverkar hela personen 
och livssituationen. Brist på 
professionellt stöd, oförändrade 
familjeförhållanden, förändringar av 
sysselsättning och socialt liv, 



                                                                                                                                                  

L. with multiple 
sclerosis.

2. utmaningar i dagliga livet och att lära 
sig hantera sjukdomen var huvudfynden. 

Shevil, E. & 
Finlayson, 
M.

Perceptions of 
persons with 
multiple sclerosis 
on cognitive 
changes and their 
impact on daily 
life.

2006 Utforska 
kognitiva 
förändringars
inverkan på det 
dagliga livet hos 
4 personer med 
Multipel skleros 
med olika 
livsroller.

Metod: Kvalitativ, 
fenomenologisk. 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer 3 st 
under 3-5 månader. Urval: 4 
personer med Multipel skleros.

De kognitiva förändringar som Multipel 
skleros innebär påverkar möjlighet att 
delta i dagliga aktiviter och bibehålla 
roller och relationer och detta påverkar 
livskvalitén.

Somerset, 
M., Sharp D. 
& Campbell, 
R.

Multiple sclerosis 
and quality of 
life: a qualitative 
investigation.

2002 Identifiera 
aspekter i livet 
som bidrog till 
livskvalité hos 
personer med 
Multipel skleros.

Metod: Kvalitativ, ground-
theory. Datainsamling: 
Intervjuer. Urval: Strategiskt 
urval. 16 personer med 
Multipel skleros.

Att vara rimligt lycklig och socialt aktiv 
var centralt för livskvalité. Kontrollen 
som de upplevde och sjukdomsförloppet 
var avgörande för om de lyckades finna 
lycka och vara socialt aktiva. Social 
jämförelse med andra var också av vikt, 
men dess influens på livskvalité var 
otydlig.

Yorkston, 
K.M., 
Johnson, K., 
Klasner, 
E.R., 
Amtmann, 
D., Kuehn, 
C.M. & 
Dudgeon, B.

Getting the work 
done: a 
qualitative study 
of individuals 
with multiple 
sclerosis

2003 Utforska 
erfarenheter hos
individer med 
mild till måttlig 
Multipel skleros
när de utför 
dagliga 
arbetsaktiviteter 
både i och utanför 
hemmet.

Metod: Kvalitativ, 
fenomenologisk. 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer. Urval: 
14 personer med Multipel 
skleros, 11 kvinnor och 3 män. 

Första temat; definiera arbetet, 
omfattade att prioritera och planera och 
se resurser och krav och perspektivet: att 
klara det själv. Det andra temat; ändra 
hur saker blir gjorda, omfattade 
deltagande faktorer som medvetande, 
utveckla strategier och utvärdera 
strategier för att hantera sjukdomen.


