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Bilaga 3   

Resultattabell  
Författare, år, 
land 

Titel  Syfte Metod Antal 
deltagare 

Resultat Kvalitetsbedöm
ning 

Akkus & 
Akdemir 2012, 
Turkiet 

Improving the 
quality of life for 
multiple sclerosis 
patients 
using the nurse-
based home visiting 
model 

Bestämma effekterna av 
omvårdnadsåtgärder, med 
avseende på livskvaliteten, 
vid hembesök av 
sjuksköterskor till patienter 
med MS, enligt North 
American Nursing 
Diagnosis Association 
(NANDA). 

Design: kvantitativ  
Pre-posttest experimentell 
gruppdesign 
 
Analysmetod: 
Data samlades in mha. 
olika frågeformulär som 
berör symtom och 
livskvalitet  

45 patienter 
med MS, 21 
patienter deltog 
i 
interventionsgr
uppen och 24 
patienter deltog 
i 
kontrollgruppen  

Hembesöken visade 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 

Hög kvalitet 

Borreani et al., 
2014, Italien 

Unmet Needs of 
People with Severe 
Multiple Sclerosis 
and Their Carers: 
Qualitative Findings 
for a Home-Based 
Intervention 

Att identifiera 
otillfredsställda behov hos 
personer med svår MS, 
som bor hemma  

Design: 
Kvalitativ studiedesign 
baserad på intervjuer och 
fokusgrupp möten 
 
Analysmetod: 
Inspelningen av 
intervjuerna och 
fokusgrupper 
transkriberades och 
analyserades för indelning 
i olika kategorier.   

22 patienter 
med svår MS, 
30 vårdare och 
18 vårdpersonal 
deltog i studien  

Studien visade att patienterna hade 
svårt att uttrycka sina behov, det som 
var framträdande var upplevelser av 
börda och ensamhet. Deltagarna 
uttryckte ett starkt behov av 
kvalificerad personal speciellt vid 
hembesök samt ett behov av stödjande 
nätverk på individ och samhällsnivå.   

Hög kvalitet 

Davies et al., 
2015, UK 

You are just left to 
get on with it’: 
qualitative study of 
patient and carer 
experiences of the 
transition to 
secondary 
progressive multiple 
sclerosis 

Undersöka förståelsen och 
kunskapen om övergången 
till SPMS hos patienter och 
vårdare, samt patienters 
upplevelse av övergången.    

Design: 
Kvalitativ, 
semistrukturerad studie 
baserad på intervjuer 
 
Analysmetod: 
Intervjuerna spelades in, 
transkriberades, 
analyserades och delades 
in i olika teman.  

20 patienter 
med MS och 13 
vårdare 

Visade att det fanns informations brist 
om övergången till SPMS hos patienter 
och vårdgivare. 

Medelhög 
kvalitet 
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Flenser et al., 
2003, Sverige  

Lived experience of 
MS-related 
fatigue—a 
phenomenological 
interview study 

Beskriva MS relaterade 
trötthets upplevelser för 
individer med MS 

Design: 
Kvalitativ 
fenomenologisk intervju 
baserad studie.  
Analysmetod:  
Inspelningarna av 
intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades ur ett 
fenomenologiskt 
perspektiv   

9 personer med 
MS, 5 kvinnor 
och 4 män 

Visade att patienter med MS relaterad 
trötthet upplevde en stark 
energiförlust, emotionell lidande, ett 
beroende och begränsning av livet i 
allmänhet, vilket påverkade 
patienterna fysiskt, psykiskt och 
socialt.  

Hög kvalitet 

Forbes et al., 
2006, UK 

What people with 
multiple sclerosis 
perceive to be 
important to 
meeting their needs 

Att beskriva de saker som 
personer med MS 
identifierat vara till hjälp 
för att uppfylla sina behov.  

Design:  
Kvantitativ studiedesign, 
baserat på frågeformulär 
med öppna frågor.   
Analysmetod: 
Svaren från 
frågeformuläret, 
kategoriserades, kodades 
och sammanställdes 
kvantitativt   
 

Totalt 
skickades 
frågeformuläret 
till 714 
personer, endast 
445 deltog 
genom att svara 
på formuläret.  

Utifrån frågeformuläret identifierades 
sju kategorier som beskriver olika 
behov. Dessa kategorier var, 
medicinsk behandling, socialstöd och 
miljöanpassning, behov av förbättrad 
sjukvård, behov av information, behov 
av rehabiliteringsterapi, psykologisk 
stöd och behov av kvalificerad 
vårdpersonal.    

Hög kvalitet  

Olsson et al., 
2005, Sverige  

The meaning of 
fatigue for women 
with multiple 
sclerosis 

Klargöra innebörden av 
trötthet för kvinnor med 
MS.  

Design: 
Kvalitativ studiedesign 
baserad på intervjuer. 
Analysmetod: 
Inspelningarna 
transkriberades och 
tolkades av forskare.    

10 kvinnor 
diagnostiserade 
med sekundär 
progressiv MS 
(SPMS).  

Studien visade hur tröttheten har 
präglat MS patienters liv samt belyste 
vikten för sjuksköterskan att förstå hur 
kvinnor med MS upplevde tröttheten, 
vilket var förutsättningen för en bra 
kommunikation med patienten, vars 
syfte var att lindra patientens lidande.  

Hög kvalitet 

Motel et al., 
2010, USA  

Symptom Cluster 
and Quality of Life 
in Multiple 
Sclerosis 

Att undersöka symtom 
kluster av trötthet, smärta, 
depression och upplevd 
kognitiv förmåga och dess 
påverkan på livskvaliteten 
hos patienter med MS.   

Design: Kvantitativ, 
tvärsnittsstudie baserad på 
frågeformulär. 
Analysmetod: 
Frågeformulären 
analyserades baserat på de 
olika angivna symtom 
skalor  

133 patienter 
med MS deltog 
i studien 

Studien visade en korrelation mellan 
symtom klustret och livskvaliteten hos 
patienterna med MS. Alla dessa 
symtom verkade negativt på 
patienternas livskvalitet.  

Medelhög 
kvalitet 
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Newland et al., 
2009, USA 

The Impact of Pain 
and Other 
Symptoms on 
Quality of Life in 
Women With 
Relapsing-
Remitting Multiple 
Sclerosis 

Att bedöma smärta, 
trötthet, depression, 
sömnstörningar och 
livskvaliteten hos kvinnor 
med skovvis MS (RRMS) 
jämfört med friska kvinnor.   

Design:  
Kvantitativ 
tvärsnittsstudie baserad på 
frågeformulär  
Analysmetod:  
Frågeformulären 
analyserades baserat på de 
olika angivna symtom 
skalor   

40 kvinnor med 
RRMS deltog i 
studien  

Visade att närvaron av smärta hade en 
negativ inverkan på trötthet, 
depression och sömnen i både 
grupperna. Trötthet, depression och 
sömnstörningar bidrog till nedsatt 
livskvalitet hos samtliga deltagare. 
Smärtan hos kvinnor med RRMS var 
dubbelt så hög jämfört med de friska 
kvinnorna.    

Medelhög 
kvalitet  

Newland et al., 
2012, USA 

The use of Focus 
Groups to 
Characterize 
Symptoms in 
Persons with 
Multiple Sclerosis 

Att fullständigt 
karaktärisera symtom som 
upplevs av personer med 
RRMS med hjälp av 
patientens egna ord.  

Design: 
Kvalitativ studiedesign, 
fokusgruppsintervjuer.  
Analysmetod:  
Ljud inspelade 
fokusgruppsintervjuer 
transkriberades ordagrant, 
bearbetades och kodades 
mha ett kvalitativt 
datorprogram (ATLAS).  

16 patienter 
med RRMS 
som delades i 
tre separata 
fokusgrupper. 
12 kvinnor och 
4 män.  

Studien visade att patienter med 
RRMS upplevde förekomsten av flera 
olika symtom samtidigt så som 
trötthet, känselbortfall, kognitiv 
förlust, balans problem, 
värmeintolerans, synnedsättning samt 
koncentrationssvårigheter.   

Medelhög 
kvalitet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


