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Abstract  

 
Background: Multiple sclerosis (MS) is a chronic neurological autoimmune disease. The 

disease affects most young people between 20-40 years of age, mainly women. There are 

about 2.5 million people worldwide are affected by MS. The most common symptoms 

that a patient with MS suffers from are the fatigue (tiredness), pain, depression, sleep 

disturbance, balance disorder, dizziness, palsies (paralysis) and heat intolerance. There 

are also other physical and mental dysfunctions.  

Aim: The purpose of this study was to describe patients' experiences of MS disease 

symptoms and the nurse's possible role in disease progression.  

Method: A literature study based on nine scientific articles. Articles were searched in the 

databases CINAHL and PubMed in the fall 2015th.   

Results: This study showed how the experiences of the symptoms for patients with MS 

affected their health, social life and quality of life in a negative way. The study also 

showed that nurses have an important informative, supportive and integrated role for the 

patient and family, during the course of the disease. 

Conclusions: MS disease affects the sufferer's life in a negative way, both physically and 

mentally. The disease usually means that the patient is facing uncertain and unpredictable 

future, and suffers unpleasant symptoms. These experiences involve not only a part of the 

body but the whole person. The assistance of the care and especially the nurse is of great 

importance to facilitate the patient's situation and help the patient to preserve their quality 

of life as good as possible. The nurses’ informative and caring role is a great support to 

patients with MS. Better understanding of patients' experience can be valuable for a 

better communication and care.  

 

Keywords: Multiple sclerosis, quality of life, nurse’s role, experience and fatigue.  



	 	 	 	
	 	 	 	

Sammanfattning 

 
Multipel skleros (MS) är en kronisk neurologisk, autoimmun sjukdom. Sjukdomen 

drabbar mest unga personer mellan 20-40 års ålder, främst kvinnor. Det är ungefär 2,5 

miljoner människor världen över som är drabbade av MS. De vanligaste symtomen som 

en patient med MS lider av är fatigue (trötthet), smärta, depression, sömnstörning, 

balansrubbningar, yrsel, pareser (förlamningar) och värmeintolerans. Det förekommer 

även andra fysiska och psykiska dysfunktioner.         
Syftet: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av MS 

sjukdomssymtomen och sjuksköterskans möjliga roll under sjukdoms förlopp.   

Metod: En litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes i 

databaserna CINAHL och PubMed under hösten 2015.  

Resultatet: Denna litteraturstudie visade hur upplevelserna av symtomen för patienter 

med MS påverkade deras hälsa, sociala liv och livskvalitet på ett negativt sätt. Studien 

visade även att sjuksköterskan har en viktig informativ, stödjande och samordnade roll 

för patienten och anhöriga, under sjukdomsförloppet.  

Slutsats: MS sjukdomen påverkar den drabbades liv på ett negativt sätt både fysiskt och 

psykiskt. Sjukdomen innebär oftast att patienten ställs inför osäker och oförutsägbar 

framtid, samt drabbas av obehagliga symtom. Dessa upplevelser involverar inte bara en 

del av kroppen utan hela människan. Stöden från vården och speciellt sjuksköterskan är 

av stor betydelse för att underlätta patientens situation samt hjälpa patienten för att bevara 

sin livskvalitet så gott som möjligt. Sjuksköterskans informativa och vårdande roll är ett 

stort stöd för patienter med MS. Bättre kunskap om patienternas upplevelse kan vara av 

värde för en bättre kommunikation och vård.     
  
 
Nyckelord: Multipel skleros, livskvalitet, sjuksköterskans roll, upplevelse och fatigue.     
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BAKGRUND 

Det är ungefär 2,5 miljoner människor världen över som är drabbade av den kroniska 

sjukdomen, multipel skleros, som även kallas MS (Ghafari, Fallahi-Khoshknab, Nourozi, 

& Mohammadi, 2015). Multipel skleros är en kronisk neurologisk autoimmun sjukdom 

som drabbar det centrala nervsystemet, alltså hjärnan och ryggmärgen. Nervsystemet 

består av ett stort antal nervceller. Nervimpulser leds vidare mellan två nervceller eller 

mellan en nervcell och muskelcell av det långa utskottet, axonet. Vid dysfunktion av 

dessa nervsignaler, uppstår neurologiska sjukdomar, så som MS. Inflammationer uppstår 

på nervtrådarna, vilket leder till att impulser inte kan nå den ämnade kroppsdelen. 

Sjukdomen karaktäriseras av att det sker en progressiv skada på myelinet, vilket påverkar 

överledningssystemet av impulser i centrala nervsystemet (Ericson & Ericson, 2012). 

Nervskadan kan befinnas i olika delar av det centrala nervsystemet, vilket gör att 

patienten får skador i olika delar av kroppen. Sjukdomen har ingen känd härkomst och 

debuterar oftast mellan 20 och 40 års ålder (Flensner, Ek, & Söderhamn, 2003).  

 

Sjukdomen är en subjektiv upplevelse och kan vara en stressande händelse i människans 

liv (Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2005). Att leva med en kronisk sjukdom innebär 

att enkla vardagliga sysslor ersätts av rutinerade sysslor som ständigt påminner om 

sjukdomen. 

 

Livskvalitet definieras enligt WHO som individens uppfattning om sin livssituation i den 

kultur och omgivning där individen lever, i förhållande till egna förväntningar, mål, 

värderingar och intressen (Kristoffersen et al., 2005). Personer som drabbas av kroniska 

sjukdomar upplever oftast att deras liv påverkas negativt samt att de får en sämre 

livskvalitet (Jawahar, Oh, Yang, & Lapane, 2013).  

 

Kroniska sjukdomar leder oftast till en begränsning av den fysiska aktiviteten, vilket 

innebär att kroppen genomgår en stor förändring och inte fungerar som normalt (Ironside 

et al., 2003). Denna fysiska och psykiska förändring leder till att personer med kroniska 

sjukdomar upplever en isolering från omvärlden och en upplevelse av att kroppen utgör 

ett hinder i vardagen (Ohman, Söderberg, & Lundman, 2003). Personer med kroniska 
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sjukdomar kämpar och eftersträvar att leva ett normalt liv, genom att söka kunskap och 

förklaring om den nya livssituationen (Ohman et al., 2003).         

 

MS resulterar i flera olika fysiska, psykiska och kognitiva symtom, som varierar mellan 

olika individer (Fagius & Röhl, 2007). De vanligaste symtomen är Pareser  

(förlamningar), Fatigue (trötthet), synstörning, känselnedsättning, värmeintolerans, 

balansstörning, yrsel, ataxi (koordinationsstörning), smärta, spasticitet, dysfunktion i 

tarmen och urinblåsan, depression, ångest, nedsatt intellektuell förmåga och sexuell 

dysfunktion (Ericson & Ericson, 2012).  

 

MS sjukdomen delas in i tre olika former, skovvis MS (RRMS), sekundär progressiv MS 

(SPMS) och primär progressiv MS (PPMS). Ungefär mellan 80-90% av patienterna med 

MS drabbas av skovvis MS. Mellan skoven är patienten helt symtomfri och i början av 

sjukdomsförloppet kan patienten bli helt frisk. Bland patienter som får RRMS är det 80 

% som utvecklar SPMS. Detta leder till en gradvis ökning av funktionsnedsättning med 

eller utan skov. Vid PPMS insjuknar patienterna med snabbare funktionsförsämring 

jämfört med skovvis MS. PPMS debuterar oftast i senare ålder, ca 40 års ålder och i 

synnerhet hos män (Läkemedelsboken, 2014).  

 

För att kunna ställa diagnosen MS görs kliniska undersökningar vid två skilda tillfällen, 

magnetröntgen (MR) av hjärnan och ryggmärgen samt laboratorieprover för att 

undersöka immunologiska avvikelser (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Det finns egentligen ingen behandling som botar MS, däremot finns det bromsande 

mediciner. Vid akuta skov, som innebär funktionsnedsättning ges kortisonbehandling, 

metylprednisolon, Solu-Medrol under tre dygn, utan att patienten blir inneliggande på 

sjukhuset. Syftet är dämpa inflammationen i det centrala nervsystemet, därmed kan 

symtomen lindras och sjukdomsförloppet blir kortare. Biverkningar som förekommer vid 

kortisonbehandlingen är sömnsvårigheter och upprymdhet, vilka oftast är snabbt 

övergående (Fagius & Röhl, 2007). Bromsmedicinerna fungerar genom att hämma 

immunförsvaret. Betainterferon är en substans som verkar starkt hämmande på 



3	
	

immunförsvaret. Denna typ av behandling minskar antalet skov samt bromsar 

sjukdomsförloppet (Grefberg & Johansson, 2007).  

 

MS sjukdomen innebär för den drabbade en rad olika psykosociala påverkan. Oftast lider 

MS drabbade patienter av ångest och känner förtvivlan eftersom att sjukdomen 

förknippas med att patienten slutligen blir rullstolsbunden (Almås et al., 2011). 

Upplevelserna av sjukdomens symtom gör att patienten blir trött, utmattad och 

deprimerad. Detta gör i sin tur att patienten lätt tar avstånd från sin omgivning, familj, 

inte orkar med vardagliga sysslor och inte heller orkar ta sig till jobbet. Oron som 

patienter med MS oftast känner över en osäker framtid samt den successiva förlusten av 

hälsan gör att patienten tappar även självförtroendet. Det är viktigt att anhöriga är 

välinformerade om patientens sjukdomstillstånd för att kunna vara till stöd och visa 

förståelse för den drabbade (Northrop, 2005).  

 

Omvårdnadsteori och yrkesroll    
Patricia Benner och Judith Wrubels omvårdnadsteori belyser sjuksköterskans roll i att 

hjälpa patienten hantera sin sjukdom, förlust och lidande med utgångspunkt i det som är 

betydelsefullt för den enskilde individen (Kristoffersen, Nortvedt, Skaug, & Wallgren, 

2006). En av Benner och Wrubels viktigaste begrepp är omsorg. Detta begrepp belyste 

omsorgens betydelse för människan och beskrev det som ett sätt att skilja på det viktiga 

och det mindre viktiga i livet. Det kan exempelvis vara familjerelationer eller aktiviteter 

som betraktas som meningsfullt i individens liv. Inträffandet av en stor förändring i en 

människas liv som mynnar i förlusten av det som ansågs vara viktigt och fundamentalt, 

utsätter människan för påfrestning och stress. Denna stress kan vara uppkomsten av 

sjukdom. Denna negativa förändring i en människas liv är en upplevelse som ytterst beror 

på hur människan accepterar denna form av stress och hur han eller hon hanterar den. 

Sjukdomen kan yttra sig i olika symtom som patienter tolererar, hanterar och upplever 

olika. Kroniska sjukdomar innebär begränsningar som oftast förblir permanenta och 

orsakar en stressfull upplevelse för patienten. Sjuksköterskans roll blir då att hjälpa 

patienten att hantera dessa stressfulla upplevelser (Kristoffersen et al., 2006).  
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Enligt Benner och Wrubels teori, i all behandling måste hänsyn tas till patientens 

upplevelse och förståelse av varför behandlingen utförs. Teorin betonar vikten av 

förståelse av behandlingen för sjukdomen i fråga, för att uppnå mest effektiva 

behandlingsresultat samt minska patientens lidande. Vidare betonar teorin att 

sjuksköterskans kunskap om patientens upplevelser av sjukdomen underlättar 

utformningen av en mer patientcentrerad vård. Förståelsen av patientens upplevelse av 

vad som han eller hon ser som begränsande i sin situation är enligt teorin av stor vikt för 

att kunna förmedla patientens behov av omsorg till resten av vårdteamet och anhöriga. 

Det är därför av intresse att studera hur patienterna upplever en kronisk sjukdom som MS 

och hur sjuksköterskans stödjande roll är av betydelse.  

 

International Council of Nurses (ICN) beskriver fyra grundläggande ansvarsområden som 

sjuksköterskan har, vilka är att förebygga sjukdom, återställa hälsa, främja hälsa och att 

lindra lidande. Enligt ICN har sjuksköterskan även ansvar att erbjuda individ anpassad 

vård samt att samordna mellan patienten och anhöriga med andra i vårdteamet. Enligt 

patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren som är ansvarig för patienten förse honom eller 

henne med information om sjukdomen, behandlingsalternativ samt hjälpmedel ifall 

patienten är funktionshindrad. Detta ingår i sjuksköterskans yrkesutövning för att främja 

hälsa hos individen (socialstyrelsen, 2005).  

 

Burke och medarbetare (2011) beskriver i sin studie vikten av sjuksköterskans utveckling 

av kompetensen om patientens sjukdoms upplevelse. Sjuksköterskan har en avgörande 

roll för att hjälpa patienten att få en bättre förståelse för sin sjukdom och möjliga 

behandlings alternativ (Burke, Dishon, McEwan, & Smrtka, 2011).  

 

 

Evidensbaserad vård  
Evidens betyder bevis och handlar om sanning, det vill säga att all vård skall baseras och 

ha en grundläggande vårdvetenskaplig bevis (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Syftet 

med den evidensbaserade vården är att förse patienten med de bästa möjliga 

omvårdnadsinsatserna, diagnostik och behandling. För att åstadkomma detta kombineras 
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de bästa tillgängliga vetenskapliga bevisen med de beprövade kliniska erfarenheterna. 

Detta grundar sig även på patientens önskemål, upplevelse och kunskap samt de lokala 

förutsättningarna för vården (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011).  

 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS2010: 659) har sjuksköterskan ett ansvar att arbeta 

evidensbaserat och skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Därför är det viktigt med vetenskapligt underlag för att förstärka 

kunskapen om patienter med MS upplevelser och sjuksköterskans stödjande roll.  

 

Problemformulering 

MS resulterar oftast i allvarliga prognoser. Detta kan medföra att många patienter lever 

med allvarliga funktionsförluster, som därmed kan förändra deras livssituation. Personer 

med MS får ofta olika sjukdomssymtom som kan vara påfrestande både för personen och 

anhöriga (Almås et al., 2011). Dock är det få studier som har undersökt hur patienter med 

MS upplever sjukdoms symtom (Newland, Thomas, Riley, Flick, & Fearing, 2012).  

Därför är det viktigt med studier som ökar kunskapen om patientens sjukdoms upplevelse 

för att kunna erbjuda en patientcentrerad vård. Patienter med MS kan ibland känna att 

sjukvårdspersonalen inte riktigt uppmärksammar deras upplevelser av sjukdomen. Både 

kommunikations- och kunskapsbristen om denna sjukdoms upplevelse hos 

vårdpersonalen, gör det svårt att involvera patienten i behandlingen och omvårdnad 

(Oeseburg & Abma, 2006). Därför är det viktigt att studera sjukdoms upplevelse hos 

patienter med MS och hur det påverkar deras livskvalitet samt vilken stödjande roll 

sjuksköterskan kan ha.  

 
 
Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelse av MS 

sjukdomssymtomen och sjuksköterskans möjliga roll under sjukdoms förlopp.   
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Frågeställningar 

 
I. Vilka upplevelser kan patienter med MS sjukdomen ha och hur kan det påverka 

deras livskvalitet? 

II. Vilken roll kan sjuksköterskan ha för att hjälpa och stödja dessa patienter för att 

lindra och hantera deras besvär? 

 

 
METOD 
 

Design 

Studiens design är en litteraturstudie. Denna studie form valdes för att kunna 

sammanställa resultaten från andra studier och ta fram sammanfattad och säkert underlag 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Sökstrategi  

 

Databas 

De databaser som användes vid sökningen var PubMed och CINAHL.  

 

Sökord 

De sökord som användes i litteratursökningen var ”multiple sclerosis” ”nursing care” 

”quality of life” ”nursing role” ”fatigue” ”life experience” och ”health needs”.   

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

De artiklar som besvarade syftet och frågeställningarna inkluderades. Andra 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara på engelska, inte vara äldre än 15 år samt 

deltagarna i valda studierna skulle vara 19 år eller äldre. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderades.  
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Tillvägagångssätt  

Litteratursökningen gjordes via databaserna PubMed och CINAHL. Första 

litteratursökningen gjordes i databasen PubMed den 9 september 2015. Andra 

litteratursökningen gjordes i databasen CINAHL den 17 december 2015. De sökord som 

användes var baserade på studiens syfte och frågeställningarna. Vid sökningen gjordes en 

bedömning baserat på artiklarnas titlar och abstrakt. De artiklar vars titel och abstrakt var 

relevanta lästes för en första bedömning. De valda artiklarna granskades vidare med hjälp 

av en granskningsmall (bilaga 1, 2), för att bestämma vilka artiklar som skulle inkluderas. 

Denna urvalsprocess vid litteratursökningen presenteras i tabell 1.   

 

Bearbetning och analys 
 

Kvalitetsanalys 

 

I denna studie inkluderades kvalitativa och kvantitativa artiklar. De kvalitativa artiklarna 

kvalitetsgranskades enligt SBU:s granskningsmall för studier med kvalitativ 

forskningsmetodik- patientupplevelser (2014). Denna granskningsmall innefattade fem 

komponenter: syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Totalt innehöll mallen 21 

frågor (Bilaga 1). Efter bedömning delades artiklarna i låg, medel och hög studiekvalitet. 

På samma sätt granskades även de kvantitativa artiklarna enligt en granskningsmall 

(Forsberg & Wengström, 2013).  för kvantitativa artiklar (Bilaga 2). Mallen innehöll 

totalt 22 frågor om syftet, undersökningsgruppen, mätmetoder, analys och värdering. De 

artiklar som inte besvarade studiens syfte, frågeställningar eller hade en låg studiekvalitet 

sorterades bort (Forsberg & Wengström, 2013).         

 

Resultatanalys 

 

Resultatet från de nio inkluderade artiklarna analyserades och redovisas i en tabell 

(Bilaga 3). Efter att artiklarna hade lästs identifierades de viktiga resultaten med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Resultaten från de olika artiklarna 
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jämfördes med varandra och utgjorde grunden för uppdelningen av studiens resultat i 

huvud- och underrubriker. Detta för att underlätta läsarens förståelse av studiens resultat 

(Friberg, 2012).    

 

Tabell 1: Resultat av data sökning  
Sökmotor Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar  

Lästa 

abstract  

Lästa 

artiklar  

Valda  

artiklar 

PubMed Nursing and 

multiple 

sclerosis  

63 63 40 5 0 

 Multiple 

sclerosis and 

nursing care 

55 55 30 6 1 

 Quality of life 

and multiple 

sclerosis 

198 198 9 6 3 

 Nursing role 

and multiple 

sclerosis 

14 14 10 4 1 

 Fatigue and 

multiple 

sclerosis  

47 47 6 4 2 

 Multiple 

sclerosis and 

life experience   

27 27 10 5 1 

CINAHL Health needs 

and multiple 

sclerosis   

74 74 10 2 1 

Totalt  478 478 115 32 9 

 
 

Forskningsetiska överväganden 

Endast artiklar som har etiska överväganden, alternativt var godkända av någon etisk 

kommitté inkluderades. De riktlinjer som finns för litteraturstudier betonar att 
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datainsamlingen samt redovisningen av data inte skall inkludera någon form av plagiat 

eller fusk. De erhållna resultateten av artiklarna ska redovisas oavsett om det påverkar 

författarens syfte på ett positivt eller negativt sätt (Forsberg & Wengström, 2013). 

Information som samlades och presenterades i denna studie var från tidigare genomförda 

studier, därför behövdes inte etiskt godkännande från en etisk kommitté. 

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet för denna litteraturstudie grundades på nio vetenskapliga artiklar (fem med 

kvalitativ studiedesign och fyra med kvantitativ studiedesign), vilka har redovisats i 

bilaga 3. Samtliga artiklar bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet. Analysen av 

resultatet redovisas i Tabell 2 under två huvudrubriker i överensstämmelse med studiens 

frågeställningar. Under varje huvudrubrik finns underrubriker, vilka belyser de olika 

symtom upplevelser som patienter med MS lider av samt sjuksköterskans olika roller. 

Dessa underrubriker är även till för att skapa översikt över resultaten.  

 

Tabell 2: Översikt över resultaten   
Huvudrubriker  Underrubriker  

 

Symtom upplevelser för patienter med MS och hur 

sjukdomen påverkar deras liv  

- Fatigue (trötthet) 

- Koncentrationssvårigheter, 

minnesstörningar och depression   

- Andra symtom relaterade 

upplevelser 

- Symtom upplevelse och livskvalitet 

 

Sjuksköterskans stödjande roll  

 

 

- Sjuksköterskans roll- Hembesök 

- Sjuksköterskans roll- utmaningar 

- Sjuksköterskans roll- patientens behov   
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Symtom upplevelser för patienter med MS och hur sjukdomen påverkar deras liv 

 
Fatigue (trötthet) 

 

Majoriteten (87 %) av patienter med MS lider av fatigue. Tröttheten är bland de tidiga 

symtomen som patienter med MS kan uppleva (Flensner, Ek, & Söderhamn, 2003). I tre 

kvalitativa studier beskrevs hur patienter med MS upplevde denna typ av trötthet 

(Flensner et al., 2003; Olsson, Lexell, & Söderberg, 2005; Newland et al., 2012). I en 

studie, deltog 10 kvinnor med SPMS som återberättade deras upplevelser av symtomen, 

tankar och relationen till omgivningen och anhöriga (Olsson et al., 2005). Kvinnorna 

beskrev hur de upplevde tröttheten som ett hinder i vardagen. De kände att deras kropp 

var väldigt tung och upplevde den som en barriär. Detta ledde till bristande förmåga att 

hålla kroppen upprätt, vilket innebar en känsla av trötthet från huvudet ända ner till 

fötterna. Kvinnorna beskrev att de upplevde sina ben lika tunga som flera ton sandsäckar. 

Rörelsen var enligt kvinnorna ett klart hinder. Deltagarna beskrev deras upplevelser av att 

ha viljan men inte förmågan att utföra vardagliga sysslor som förut. Att de inte längre 

kunde fatta egna beslut angående det vardagliga gav dem en känsla av frustration, stress, 

ilska och sorg (Olsson et al., 2005). Vidare beskrev deltagarna, hur tröttheten inte bara 

påverkade de utan att det även ledde till lidande för hela familjen som var medvetna om 

detta. Dock betonade deltagarna att det var svårt att förklara sin trötthet för familjen och 

anhöriga. Kvinnorna beskrev sin trötthet som en osynlig och konstig känsla som skilde 

sig från den vanliga tröttheten, när de var friska. En av deltagarna beskrev sin trötthet på 

följande sätt: 

 

”But it’s not like that usual tiredness because this fatigue that comes, it 

comes so enormous. Then it’s like someone has pulled down the 

curtain, so to speak.” (Olsson et al., 2005). 

 

I en annan kvalitativ studie (Flensner et al., 2003), beskrev en av respondenterna sin 

upplevelse av trötthet som om all energi försvann precis som urladdningen av ett batteri 

Fatigue var också relaterat till andra symtom som deltagarna i en studie, upplevde 
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(Newland et al., 2012). Tröttheten gav en känsla av försämrad kognitiv förmåga, 

utvecklingen av värmeintolerans samt synnedsättning. Deltagarna i studien beskrev deras 

upplevelser av trötthet som att inte kunna utföra vanliga dagliga handlingar som att äta 

eller hålla sitt barn i famnen för några minuter. Vidare var alla deltagare överens om att 

ingen kunde förutse eller känna tydliga tecken på när tröttheten slår igenom (Newland et 

al., 2012). 

 

 

Koncentrationssvårigheter, minnesstörningar och depression   

 

Koncentrationssvårighet och minnesstörningar är också vanliga upplevelser som 

patienterna med MS beskrev i tre av studierna (Olsson et al., 2005; Flensner et al., 2003; 

Newland et al., 2012). Deltagarna beskrev en känsla av frånvaro trots att de var 

närvarande, men kunde inte förstå sig på omgivningen. De kunde inte delta fullt ut under 

ett samtal på grund av att de kände sig trötta och hade brist på koncentrationen, speciellt 

då flera personer talade samtidigt (Olsson et al., 2005). I en av studierna (Olsson et al., 

2005) beskrev deltagaren sin upplevelse på följande sätt: 

 

“But often it runs just beside you. It’s like you can see everything a 

little, so to speak, but you aren’t really there. You are there without 

being. That’s probably the normal. I can’t describe it.”  

 

Respondenterna beskrev att de hade koncentrationssvårigheter som var främst kopplade 

till en samtidig trötthet. Respondenterna beskrev att de hade koncentrationssvårigheter 

som t.ex. i miljön med störande ljud eller i konversationer av olika slag samt när de 

skulle tänka klart och lösa komplexa problem (Flensner et al., 2003).  

 

I en kvantitativ studie, vars syfte var att utvärdera smärta, trötthet, depression, 

sömnstörning och livskvalitet, jämfördes 40 patienter med RRMS med friska individer i 

en kontrollgrupp (Newland, Naismith, & Ullione, 2009). Studien visade att 

smärtintensiteten var dubbel så hög hos patienterna jämfört med friska kontrollgruppen. 
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Studien visade även att smärtan hade en negativ inverkan på sömnen, tröttheten och 

depressionen. Trötthet, depression och sömnstörningar var enligt studien bidragande 

faktorer till en sämre psykisk livskvalitet (Newland et al., 2009).   

 

Nedsatt kognitiv förmåga och minnesstörningar beskrevs av flera deltagare i en studie 

som ett vanligt symtom med väldigt besvärande konsekvenser (Newland et al., 2012).  

Denna upplevelse förklarades som en ond cirkel av sämre koncentration, minne och 

även tal. Deltagarna beskrev att de kunde glömma vad de ville säga eller att de glömde 

ett ord i en mening. En av deltagarna beskrev sin upplevelse på följande vis: 

 
I have to tell you that the cognitive is just the most distressing… whole cognitive 

thing I didn’t even realize…so that I could do the job, because I was having to 

constantly call back, and that’s when I realized that I had a cognitive problem and 

my new employer was getting frustrated and I was getting really frustrated and I 

thought this is it, you can’t do things that you used to do. (Newland et al., 2012) 

 

Upplevelsen av depression och ångest kunde, enligt deltagarna i en av studierna, 

framkallas även i situationer när de inte klarade av att hantera vardagliga sysslor och 

kände sig därför värdelösa och fick dåligt självkänsla (Flensner et al., 2003). 

 

Andra symtom relaterade upplevelser 

 

Beroende på sjukdomsförloppet kan patienter med MS utveckla andra symtom förutom 

det ovan nämnda. Detta beror på var i det centrala nervsystemet skadan sitter. Bland de 

symtom som patienter upplevde som hinder för att leva ett normalt liv var yrsel, 

balansrubbningar, pareser, värmeintolerans, dysfunktion i tarmen och urinblåsan samt 

sexuell funktionsnedsättning de mest förekommande. Dessa symtom varierade hos de 

drabbade (Borreani et al., 2014; Flensner et al., 2003; Newland et al., 2012).  

 

Yrsel, balansrubbningar samt en svimmande känsla beskrevs av MS drabbade patienter 

på grund av brist på energi och trötthet i två olika studier (Flensner et al., 2003; Newland 
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et al., 2012). Deltagaren beskrev att balansrubbningen misstolkades av omgivningen som 

trodde att patienten var berusad. Detta medförde en känsla av skam och svaghet samt ett 

dåligt självförtroende. Deltagaren beskrev att resultatet av detta blev isolering och viljan 

att vara kvar inomhus (Flensner et al., 2003). I den andra studien beskrevs upplevelsen av 

balanssvårigheter särskilt när deltagaren klev upp från sin säng på morgonen, vilket ledde 

till svaghetskänsla (Newland et al., 2012).  

 

En av sjukdomskonsekvenserna var förlamning, som beskrevs av deltagare i två studier 

(Olsson et al., 2005; Flensner et al., 2003). Deltagaren beskrev att känslan av 

förlamningen inte bara berörde en kroppsdel utan att hjärnan inte riktigt hängde med i 

rörelsen, vidare förklarar deltagaren att förlamningen drabbade ena benet som vägrade 

lyda trots all försök att lyfta benet. Detta tillstånd var inte bara jobbigt på grund av 

funktionsnedsättningen utan även väldigt energi krävande och utmattande (Olsson et al., 

2005). I den andra studien upplevde respondenten att förlamningen inte bara var fysiskt 

hindrande utan även beskrevs som en destruktiv kraft som invaderade hela kroppen och 

inte kunde stoppas (Flensner et al., 2003).   

 

Värmeintoleransen beskrevs av deltagarna i en studie (Flensner et al., 2003) som en orsak 

till en serie andra reaktioner i kroppen. Deltagaren beskrev värmeintoleransen som värst 

under sommartid, då en brännande känsla uppträdde i hela kroppen samt en samtidig värk 

i musklerna. Respondenten förklarar också att värmeintoleransen förvärrade 

trötthetskänslan (Flensner et al., 2003). I en annan studie beskrev en av deltagarna att 

värmeintoleransen var förknippad med försämrad eller suddig syn och även i vissa fall 

kortvarig blindhet eller obekväma ögonrörelser och dubbelseende (Newland et al., 2012).          

Dysfunktion i tarmen och urinblåsan var inte bara en fysisk dysfunktion utan även en 

upplevelse av social isolering enligt deltagarna i en studie utförd i Italien (Borreani et al., 

2014). Deltagarna berättade att tarm- och urinblåsa dysfunktion var väldigt obehagligt 

och besvärande, då de var tvungna att bära inkontinensskydd hela tiden. Vidare 

förklarade deltagarna att de mådde psykiskt dåligt av denna dysfunktion och önskade att 

det fanns mindre synliga hjälpmedel att använda (Borreani et al., 2014).  

 



14	
	

En av studierna belyste den sexuella funktionsnedsättningen hos vissa deltagare (Borreani 

et al., 2014). Deltagarna beskrev att just denna funktionsnedsättning inte bara berörde 

dem utan även deras partner. Vissa par fick stöd av vården om hur de skulle hantera 

denna typ av funktionsnedsättning (Borreani et al., 2014).   

 

 

 

Symtom upplevelse och livskvalitet  

 

Enligt resultat av en kvantitativ studie, utförd i USA (Motl, Suh, & Weikert, 2010) visade 

att symtomen fatigue, depression, smärta och kognitiv påverkan tillhör en och samma 

kluster. Alla dessa symtom verkar negativt på livskvaliteten. Studiens resultat visade en 

korrelation mellan symtom klustret och livskvaliteten hos patienterna med MS (Motl et 

al., 2010). Vidare förklarar Motl och medarbetare (2010) att dessa symtom kluster är 

starkt och negativt relaterade till fysisk aktivitet och därmed även försämrad livskvalitet. 

I studien ingick 133 patienter med MS, som hade blivit uppdelade i tre grupper. 

Gruppindelningen var baserad på erfarenheterna av symtom klustret. I första gruppen 

ingick det 35 patienter, som uppvisade lindriga besvär av respektive symtom. I andra 

gruppen ingick det 52 patienter, som uppvisade måttliga besvär på samtliga symtom 

kluster, förutom fatigue. I tredje gruppen ingick det 46 patienter, som uppvisade svåra 

besvär av samtliga symtom kluster förutom fatigue. För den andra och tredje gruppen 

uppvisade patienterna måttliga besvär av fatigue i förhållande till första gruppen, som 

uppvisade lindriga besvär. Livskvaliteten delades in i fysisk och psykisk livskvalité. 

Patienterna som uppvisade lindriga besvär av kluster symtomen hade högst fysisk och 

psykisk livskvalitet, däremot hade patienterna med svåra besvär av kluster symtomen 

lägst fysisk och psykisk livskvalitet (Motl et al., 2010).     

 

Deltagarna i en kvalitativ studie, beskrev hur deras livskvalitet begränsades av den grad 

av funktionshinder som de led av (Olsson et al., 2005). Vissa deltagare beskrev att livet 

inte hade någon glädje att skänka dem och upplevde därmed en sämre psykisk 

livskvalitet. Andra deltagare berättade om sin upplevelse av fatigue, smärta och pareser 
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som hade en negativ inverkan på fysisk livskvalitet, då vissa av dem var rullstolsbundna 

och kände ständigt behov av stöd från andra (Olsson et al., 2005).   

 

En deltagare i en annan kvalitativ studie utförd i Italien (Borreani et al., 2014) beskrev sin 

upplevelse av social isoleringen och ensamhet på grund av sjukdomsförsämringen. Denna 

sociala isolering och ensamheten upplevde patienten främst vid situationer där 

vårdgivaren var frånvarande eller inte deltog i någon form av konversation med 

patienten. Detta hade en negativ påverkan på patientens psykiska och fysiska livskvalitet 

(Borreani et al., 2014).  Deltagaren beskrev sin upplevelse som följande: 

 

”I only want friendship, a chat. They don’t have to stay for hours… 

10 minutes would be enough… I just want someone to make me talk, make me laugh!” 

(Borreani et al., 2014) 

 

 
Sjuksköterskans stödjande roll  

 

Resultatet från tre av studierna (Akkuş & Akdemir, 2012; Borreani et al., 2014; Forbes, 

While, & Taylor, 2007), visade att sjuksköterskans roll har en avgörande betydelse för 

patientens upplevelse av sjukdomen. Sjuksköterskan utgör enligt studierna en viktig länk 

mellan patienten och resten av vårdteamet. Rollen för en sjuksköterska är att förse 

patienten med information kring sjukdomsförloppet, behandlingsalternativ samt öka 

följsamheten vid initieringen av nya behandlingsterapier.    

 

Sjuksköterskans roll- Hembesök  

 

I en studie utförd i Turkiet (Akkuş & Akdemir, 2012) visades effekten av 

sjuksköterskebaserade hembesök på patienter med MS. Deltagarna i denna studie delades 

in i två grupper, 21 patienter i interventionsgruppen fick vård genom hembesök av 

sjuksköterskan och 24 patienter i kontrollgruppen fick den sedvanliga 

standardbehandlingen. Studien inkluderade åtta hembesök som utfördes av en MS 
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specialist sjuksköterska. Hembesöken omfattade rådgivning, utbildning och omvårdnads 

tjänster (Akkuş & Akdemir, 2012). Sjuksköterskan var länken mellan patienten och 

vården. Sjuksköterskan kunde vidare remittera patienten till fysioterapeuter, läkare eller 

annan specifik avdelning. Vid hembesöket fick interventionsgruppen även 

informationsbroschyrer. Under dessa hembesök hade sjuksköterskorna även som uppgift 

att utvärdera patientens symtomsförändring och vidta eventuella åtgärder samt lägga upp 

en individuell omvårdnadsplan. Enligt studiens resultat, dessa hembesök ledde till en 

statistisk signifikant skillnad mellan interventions- och kontrollgruppen med avseende på 

en förbättrad livskvalitet hos patienter med MS. Livskvaliteten hos interventionsgruppen 

visade sig vara högre än kontrollgruppen (Akkuş & Akdemir, 2012).         

 

Sjuksköterskans roll- utmaningar   

 

I en kvalitativ studie utförd i Italien (Borreani et al., 2014), vars syfte var att identifiera 

behoven hos svårt drabbade patienter med MS, uttryckte deltagarna starkt behov av en 

kompetent och specialiserad sjukvårdspersonal som kunde stödja dem i sin vardag. I 

denna studie var vårdgivaren oftast en anhörig. Denna studie inkluderade läkare, 

sjuksköterska, fysioterapeut och psykolog. Enligt studien ställdes det höga krav på 

vårdpersonalen att hantera patienters attityd. Vårdpersonalen rapporterade svårigheter i 

att etablera en bra relation med patienterna och kände att patienterna var krävande 

(Borreani et al., 2014). 

 

Sjuksköterskans roll- patientens behov 

 

I en studie utförd i Storbritannien (Forbes et al., 2007) identifierades olika behov hos 

patienter med MS, genom en enkät undersökning besvarad av 445 patienter med MS. 

Studien visade att patienter med MS upplevde behov av stöd från kvalificerad 

vårdpersonal. Studien belyste att specialiserade MS sjuksköterskor kunde bidra till 

förbättrad hantering av medicinbehandlingen samt sjukdoms förlopp. Detta genom att 

förse patienten med viktig information om läkemedelsbehandlingen och sjukdomen i 

överlag (Forbes et al., 2007). Studien påvisade även att det fanns behov av information 
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hos familj och anhöriga för att förstå MS patientens upplevelse av symtomen. 

Respondenterna angav ett behov av kontakt med en ansvarig sjuksköterska som skulle 

kunna hjälpa dem att lättare samordna med övriga vårdteamet. Enligt studien kan 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten mynna i bättre hantering av de 

olika behoven en MS patient har. Dessa behov kan enligt respondenterna vara stöd i 

rehabiliterings terapier, psykologisk stöd och informations stöd (Forbes et al., 2007).  

 
 

DISKUSSION 
       

Resultatet av denna litteraturstudie beskriver hur patienterna med MS upplever 

sjukdomssymtomen samt belyser sjuksköterskans stödjande roll under 

sjukdomsförloppet. De artiklar som berörde olika sjukdomsupplevelser hos patienter med 

MS varierade i dess syfte. Dock var fokus i alla dessa artiklar på patientens upplevelse av 

sjukdomssymtom. Även artiklarna som berörde sjuksköterskans roll varierade i sitt syfte, 

men hade en gemensam fokus på sjuksköterskans stödjande roll. Resultatet från denna 

studie visade att upplevelser så som fatigue, depression, smärta, kognitiv påverkan, 

funktionsnedsättning och isolering kan leda till sämre psykisk och fysisk livskvalitet. 

Denna litteraturstudie har även visat att sjuksköterskan hade en viktig och stödjande roll 

för patienter med MS vad gäller lindring och hantering av sjukdoms besvär.  

 

Resultatdiskussion 
 

Symtom upplevelser för patienter med MS och hur sjukdomen påverkar deras liv 

 

Resultatet av denna studie visar att MS sjukdomen innebär både fysiska och psykiska 

upplevelser för den drabbade. Resultatet av de inkluderade studierna visade att patienter 

med MS kunde känna frustration, stress, ilska och sorg över att inte kunna fatta egna 

beslut. Patienterna upplever olika sjukdomssymtom som ett hinder i vardagen. De flesta 

studier presenterade dock vissa upplevelser som är gemensamma för kroniska sjukdomar. 

De olika symtomen var mer eller mindre knutna till varandra. Tröttheten upplevdes som 
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ett hinder i vardagen, där kroppen utgjorde en barriär för att fullgöra vardagliga sysslor 

men var även en faktor för att trigga i gång andra symtom (Olsson et al., 2005; Flensner 

et al., 2003; Newland et al., 2012). Detta konstaterades även av Northrop (2005), som 

visade att vanliga upplevelser av MS sjukdomssymtom, var trötthet, en känsla av 

utmattning och depression, vilket utgjorde hinder i vardagen (Northrop, 2005). I ett av 

studierna beskrevs hur tröttheten, depressionen och sömnstörningar, var bidragande 

faktorer till sämre fysisk och psykisk livskvalitet (Newland et al., 2009). Jawahar och 

medarbetare (2013) konstaterade också att personer som drabbas av kroniska sjukdomar 

får sämre livskvalitet, eftersom deras liv påverkas negativt samt att de vanliga vardagliga 

sysslorna blir något som ständigt påminner om sjukdomen (Jawahar et al., 2013).    

 

Patienter med MS kan även uppleva en känsla av frånvaro, trots att de är närvarande, 

vilket beror på koncentrationssvårigheter och minnesstörningar (Olsson et al., 2005; 

Flensner et al., 2003; Newland et al., 2012). Dessa symtomupplevelser och 

sjukdomsförsämringen leder till isolering och ensamhet, vilket i sin tur triggar igång 

depressioner och sämre psykisk och fysisk livskvalitet (Motl et al., 2010; Borreani et al., 

2014). Dessa resultat överensstämmer med det som Northrop (2005) bekräftade, om att 

patienter med MS upplevde en oro över den successiva förlusten av hälsan samt oron 

över en osäker framtid. Detta ledde i sin tur till ett sämre självförtroende och isolering 

från omgivningen och familjen, enligt studien (Northrop, 2005). Andra 

symtomupplevelser som också ledde till social isolering var förlamning, dysfunktion i 

tarm- och urinblåsa, vilket upplevdes som väldigt obehagligt, besvärande och isolerande 

för den drabbade (Borreani et al., 2014; Flensner et al., 2003). Detta utgör i sin tur en 

psykosocial påverkan, då patienteten känner oro, ångest och förtvivlan eftersom 

utvecklingen av dessa symtom för med sig att patienten slutligen blir rullstolsbunden 

(Almås et al., 2011).   

 

 

Enligt Benner och Wrubels omvårdnadsteori kan patienter som drabbas av kroniska 

sjukdomar uppleva en stor förändring i deras liv, som leder till förlust av det som 

människan ansett fundamentalt. Vidare förklarade Benner och Wrubels att inträffandet av 
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sjukdomen utsätter människan för en psykisk och fysisk påfrestning och stress. Denna typ 

av stress kan vara en negativ förändring i den drabbades liv. MS leder oftast till en 

permanent skada och en stressfull upplevelse, som kan vara svårt att överkomma, vilket 

är i linje med, vad resultatet av denna studie har visat.  

 

Sjuksköterskans roll 

 

Sjuksköterskan har en viktig roll för patienter med MS. Det framgick framförallt i en av 

studierna vars resultat visade att sjuksköterskans roll vid hembesök till patienter med MS, 

gav ett bättre hälsotillstånd och livskvalitet för patienterna (Akkuş & Akdemir, 2012). 

Patienterna som hade blivit omhändertagna av sjuksköterskan med olika typer av insatser, 

så som information kring sjukdomen, omvårdnads åtgärder, rådgivning, följsamhet av 

läkemedelsbehandling samt samordning med andra vårdteam på sjukhuset, visade ett 

förbättrat hälsotillstånd och livskvalitet hos dessa patienter (Akkuş & Akdemir, 2012). 

Burke och medarbetare (2011), framhävde även vikten av att etablera en bra 

kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan, i syfte att lättare kunna följa upp 

patienten. Vidare förklarade Burke och medarbetare att denna etablerade kommunikation 

är viktig för att patienten skall känna en trygghet och få en bättre följsamhet av 

läkemedelsbehandling, vilket i sin tur leder till en förbättrad livskvalitet. 

 

Informationsbristen om patienternas upplevelser av sjukdomssymtomen och deras 

förståelse om sjukdomen var tydligt behov bland familj och anhöriga (Forbes et al., 

2007). Enligt International Council of Nurses (ICN) har sjuksköterskan ansvar att förse 

patienten och anhöriga med information och erbjuda patienten en individuell anpassad 

vård. Sjuksköterskan skall även samordna mellan patienten, anhöriga och vårdteamet för 

att åstadkomma bästa möjliga stöd för patienten. Enligt Benner och Wrubels 

omvårdnadsteori är sjuksköterskans kunskap om patientens upplevelser av sjukdomen 

viktigt för att kunna utforma en patientcentrerad vård. Denna förståelse underlättar för 

sjuksköterskan att identifiera och förmedla patientens behov av omsorg till vårdteamet 

och anhöriga (Kristoffersen et al., 2006).   
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Metoddiskussion  

 
För att få en överblick av aktuell forskning, valdes litteraturstudie som studiedesign. En 

empirisk studiedesign var inte lämplig med avseende på den angivna tidsramen. 

Resultatet hade dock sett annorlunda ut om en kvalitativ eller kvantitativ metod hade 

använts. En kvalitativ metod hade förmodligen givit en bättre samt djupare förståelse av 

patienternas upplevelser och en kvantitativ metod hade givit ett mer generaliserbart 

resultat. För att kunna tillämpa kvalitativ eller kvantitativ studiedesign behövs det 

tillräckligt många patienter med MS, vilket kan vara svårt att uppnå inom den korta 

tidsramen. För att kunna hitta den senaste forskningen inom aktuellt område, 

inkluderades endast artiklar som inte var äldre än 15 år. De artiklar som valdes var 

skrivna på engelska, eftersom det gav flest träffar vid databassökningen. Dessutom var 

det svårt att hitta artiklar skrivna på svenska. Eftersom att sjukdomsdebuten är oftast 

mellan 20 och 40 års ålder, sattes en åldersgräns på 19 år och äldre på de inkluderade 

artiklarna. För att kunna ge så brett resultat som möjligt valdes både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Anledningen till att kvalitativa artiklarna valdes var att de besvarade 

frågeställningarna om upplevelserna av olika symtom för patienter med MS, samt hur det 

påverkade deras liv. De kvantitativa artiklarna som främst besvarade frågeställningarna 

om påverkan på livskvaliteten hos patienter med MS och sjuksköterskans roll, valdes 

eftersom de var mest lämpliga. Om fler kvalitativa och kvantitativa artiklar hade hittats 

skulle resultatet vara mer trovärdigt och generaliserbart.   

 

 

Styrkor och svagheter        

 

Styrkor med denna litteraturstudie var att den var baserad på artiklar med kvalitativ och 

kvantitativ studiedesign. Detta gav ett brett resultat. Studierna var utförda i olika länder i 

världen, vilket gav ett bredare perspektiv på omvårdnaden av patienter med MS samt 

olika åsikter om deras upplevelser av sjukdomssymtomen. 
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Svagheterna med studien var att få artiklar hittades som berörde sjuksköterskans roll. En 

annan svaghet var att kvalitetsgranskningen gjordes bara av en författare. Resultatet får 

en bättre tillförlitlighet om kvalitetsgranskningen görs av fler än en person (Willman et 

al., 2011).  

Resultatet som berörde patient upplevelserna var baserade på kvalitativa studier med få 

deltagare. Därför är generaliserbarheten av denna studies resultat inte möjlig. Eftersom 

flera studiers resultat presenterar upplevelser av samma typ, gav det trovärdighet och 

styrka för de redovisade resultaten.  

 

 

Klinisk implikation 

 

Resultatet av denna studie som behandlade upplevelserna för patienter med MS kan vara 

användbart kliniskt för att öka kunskapen bland sjukvårdspersonal. Dock betonades det i 

samtliga studier som analyserades och redovisades, behovet av fler studier som behandlar 

sjuksköterskans roll för att tydligt kunna utforma kliniska implikationer inom detta 

område.  

 

 

Slutsats 
 

MS sjukdomen påverkar den drabbades liv på ett negativt sätt både fysiskt och psykiskt. 

Sjukdomen innebär oftast att patienten ställs inför osäker och oförutsägbar framtid, samt 

drabbas av obehagliga symtom. Dessa upplevelser involverar inte bara en del av kroppen 

utan hela människan. Stöden från vården och speciellt sjuksköterskan är av stor betydelse 

för att underlätta patientens situation samt hjälpa patienten för att bevara sin livskvalitet 

så gott som möjligt. Sjuksköterskans informativa och vårdande roll är ett stort stöd för 

patienter med MS. Bättre kunskap om patienternas upplevelse kan vara av värde för en 

bättre kommunikation och vård.    
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BILAGOR  
 

Bilaga 1 
 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

- patientupplevelser 
 

Författare: ____________________ År: _________ Artikelnummer: __________ 

 

Total bedömning av studiekvalitet:  Hög   Medelhög   Låg  

 
1. Syfte  

a) Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning?    

 Ja      Nej     Oklart   Ej tillämpl      

      

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

  

2. Urval 

a) Är urvalet relevant? 

   Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl  

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

   Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl  

c) Är kontexten tydligt beskriven? 

   Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl  

d) Finns relevant etiskt resonemang? 

   Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl  

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

   Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl  

 

 Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 
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3. Datainsamling 

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?    

     Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl  

b) Är datainsamlingen relevant? 

     Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl  

c) Råder datamättnad? 

     Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl  

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen? 

     Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl  

 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

 

4. Analys 

a) Är analysen tydligt beskriven? 

    Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl  

b) Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden? 

    Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl  

c) Råder analysmättnad? 

   Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl 

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen? 

   Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl 

   

  Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

 

5. Resultat  

a) Är resultatet logiskt? 

   Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl 

b) Är resultatet begripligt? 

   Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl 
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c) Är resultatet tydligt beskrivet? 

   Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl 

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 

   Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

  Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)?  

  Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl 

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)? 

  Ja   Nej   Oklart    Ej tillämpl 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 
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Bilaga 2  
 

Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi- experimentella studier. (BILAGA 3) 
 

A. Syftet med studien? ………………………….. 

• Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  Ja Nej  

• Är designen lämplig utifrån syftet?   Ja Nej    

 

B. Undersökningsgruppen  

• Vilka är inklusionskriterierna? …… 

• Vilka är exklusionskriterier?........ 

• Vilken urvalsmetod användes?  

! Randomiserat urval  

! Obundet slumpmässigt urval  

! Kvoturval  

! Klusterurval 

! Konsekutivt urval  

! Urvalet är ej beskrivet  

• Är undersökningsgruppen representativ?  Ja Nej  

• Var genomfördes undersökningen?............. 

• Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?.................. 

 
C. Mätmetoder  

• Vilka mätmetoder användes? ……. 

• Var reliabiliteten beräknad?   Ja Nej 

• Var valideten diskuterad?   Ja Nej  
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D. Analys  

• Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  Ja Nej 

    Om nej, vilka skillnader fanns?.............. 

• Hur stort var bortfallet?......... 

• Fanns en bortfalls analys?   Ja Nej  

• Var den statistiska analysen lämplig?   Ja Nej 

      Om nej, varför inte?.......... 

• Vilka var huvudresultaten?........... 

• Erhölls signifikanta skillnader? Ja Nej 

     Om ja, vilka variabler?..............  

• Vilka slutsatser drar författaren?................ 

• Instämmer du?  Ja Nej  

 

E. Värdering  

• Kan resultaten generaliseras till annan population?  Ja Nej 

• Kan resultaten ha klinisk betydelse?  Ja Nej  

• Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  Ja Nej  

     Motivera varför eller varför inte! ………………..  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 


