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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund 

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som angriper kroppens egen vävnad i det 

centrala nervsystemet. Skador på vävnaden leder till försämrad impulshastighet eller till 

blockering av nervimpulser. Kvinnor insjuknar dubbelt så ofta som män och sjukdomen 

förlöper skovvis. Det finns olika former av MS och sjukdomsprogressen ser olika ut 

beroende på vilken form personen har. Symtomen som förekommer kan vara både fysiska, 

kognitiva och psykiska. Än så länge finns ingen botande behandling, men bromsmediciner 

finns att tillgå. Sjukdomen medför ett ökat behov av vård. Den har en oförutsägbar 

progress och första tiden efter diagnosen satts kan vara svår. Tidigare forskning visar att 

det finns ett missnöje hos patientgruppen angående hur hälso- och sjukvårdsrelaterade 

tjänster tillhandahålls och hur informationen kring sjukdomen förmedlas.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad Multipel 

Skleros.  

  

Metod 
I studien genomfördes kvalitativa forskningsintervjuer med sju kvinnor i 

Stockholmsområdet som diagnostiserats med MS för högst fem år sedan. Intervjuerna 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide innehållande tre teman: sjukdomsbeskedet, 

första tiden som nydiagnostiserad och upplevda behov efter sjukdomsbeskedet. 

Intervjuerna spelades in med ljudbandspelare för att sedan transkriberas och analyseras 

genom en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat 

Vid intervjuerna framkom att intervjupersonerna var i behov av flera former av stöd som 

nydiagnostiserade. Behoven grundade sig i symtom, exempelvis smärta och trötthet, vilka 

påverkade livssituationen på olika sätt. De behov som identifierades var: socialt stöd, 

psykologiskt stöd, praktiskt stöd, stöd i sin behandling, information, uppföljning och 

förmedling av kontakter inom hälso- och sjukvården.  

 

Slutsats 

Kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad MS är individuella. Behoven av stöd hos 

dessa personer står i relation till hur sjukdomsbilden ser ut och var i livet personen befinner 

sig när diagnosen ställs. Hur den sjuke påverkas av sjukdomen avgör vilken form av stöd 

som behövs och i vilken utsträckning.  

 

Nyckelord 

Multipel Skleros, Kvinnor, Nydiagnostiserad, Behov, Stöd 
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BAKGRUND 

 

Multipel skleros 

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att immunförsvaret 

angriper kroppens egen vävnad. Vid MS uppstår avgränsade inflammationer i den vita 

substansen i det centrala nervsystemet (CNS), det vill säga i hjärnan och ryggmärgen. 

Områden i CNS bestående av cellkroppar benämns grå substans. Den vita substansen å 

andra sidan består av fettisolerade nervfibrer. Nervfibrernas omgivande fettlager innehåller 

myelin vilket spelar en betydande roll för deras elektriska impulsledningsförmåga (Fagius, 

Andersen, Hillert, Olsson & Sandberg, 2007).  

 

Skador på myelinet, demyelinisering, till följd av inflammationerna leder således till 

försämrad impulshastighet eller till blockering av nervimpulser. Uppkomna skadeområden 

till följd av demyeliniseringen kallas för plack.  I området för inflammationen och 

demyeliniseringen aktiveras astrocyter, stödjeceller i CNS, vilka bildar en förhårdnad eller 

ärrvävnad över placken. Ett annat ord för ärr är skleros och det är därifrån MS har fått sitt 

namn. Multipel skleros står alltstå för många ärr. Då inflammation uppstår aktiveras 

immunförsvaret. T-lymfocyter, vita blodkroppar, kan då ta sig in i CNS och orsaka skador 

på myelinet genom att inflammationsprocessen orsakar svullnad och ansamling av vätska. 

Inflammationen leder även till skador på oligodendrocyterna, de myelinbildande 

stödjecellerna i hjärnan (Fagius et al., 2007).  

 

Myelinskador och förlust av oligodendrocyter är de främsta anledningarna till 

demyelinisering. Den bakomliggande orsaken till permanent neurologisk 

funktionsnedsättning, vilken uppstår tidigt och är återkommande under sjukdomsförloppet, 

är skador på själva nervfibrerna. I början av sjukdomsförloppet syns inte skadorna på 

nervfibrerna kliniskt, vilket beror på den kompensationskapacitet CNS besitter i form av 

funktionell reorganisation av cortex. De permanenta neurologiska 

funktionsnedsättningarna blir kliniskt synliga då CNS inte längre kan kompensera för 

skadorna på nervfibrerna. I detta skede övergår sjukdomsförloppet från skovvis förlöpande 

till sekundärprogressiv form (Dutta & Trapp, 2007).  

 

Etiologi 

Bland unga vuxna i Europa och USA är MS den vanligaste orsaken till neurologisk 

funktionsnedsättning, vilken inte uppstått till följd av trauma. Världen över hade år 2007 

omkring två miljoner personer MS (Dutta & Trapp, 2007). År 2008 hade 17 485 personer 

MS i Sverige. Prevalensen var då 263.6/100.000 för kvinnor och 188,9/100 000 för män, 

vilket ger ett förhållande mellan könen på 2,35:1 (Ahlgren, Odén & Lycke, 2011). Debuten 

kan förekomma upp till 60-års ålder. De flesta, minst 75 procent, med diagnosen är mellan 

20 och 40 år. Förekomsten är större i de svalare delarna av världen, det vill säga långt norr- 

och söderut på jordklotet, framförallt i Australien, Nordamerika och Europa. Det är möjligt 

att orsaken bakom den höga förekomsten i Nordamerika och Australien inte beror på 

klimatet utan det faktum att många européer utvandrat till dessa länder. Det som talar för 

denna teori är att den geografiska utbredningen av MS i världen stämmer väl överrens med 

förekomsten av vävnadstypen HLA-DR2 vilken har visat sig öka risken för sjukdomen 

(Fagius et al., 2007). 
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Ärftlighet 

Sambandet mellan geografisk utbredning av MS och den sjukdomsrelaterade vävnadstypen 

HLA-DR2 tyder på att det finns en ärftlig komponent, vilken har bevisats ha en betydande 

roll gällande risken att få sjukdomen. Om ett syskon eller en förälder har MS är risken att 

insjukna två till fem procent. Den högsta risken föreligger om en enäggstvilling har 

sjukdomen. Det är då en 25 procentig risk att även den andra tvillingen får sjukdomen. Det 

avgörande för om en person insjuknar är troligtvis en komplex interaktion av ren slump, 

ärftlighet och miljöfaktorer (Fagius et al., 2007). 

 

Miljöfaktorer 

Fagius et al. (2007) uppger att det bland forskare på området finns en generell osäkerhet 

angående om miljöfaktorer kan vara riskfaktorer till att insjukna i sjukdomen. Ärftlighet 

tycks vara den mest framträdande riskfaktorn, men forskarna vill inte utesluta 

miljöfaktorers möjliga inverkan. Artemiadis, Anagnostouli och Alexopoulos (2011) anger 

att stress kan öka risken för att få sjukdomen och att både insjuknandet i MS och 

uppkomsten av skov, då personen redan har insjuknat, kan utlösas av stress. Liu et al. 

(2009) menar att alla former av stress inte ger någon påverkan. Vidare beskriver forskarna 

att om stressen ska kunna påverka sjukdomsförloppet bör den vara långvarig och 

psykosocial. Exempel på sådana stressutlösande element är ångest och depression, dåligt 

socialt stöd och att en närstående avlider. 

 

Infektioner 

En annan trolig förklaring bakom insjuknandet är infektioner, speciellt de orsakade av 

virus med en tendens att skada nervsystemet. Något som talar för detta är det faktum att 

generna relaterade till ökad risk att få sjukdomen faktiskt är kopplade till vårt 

immunförsvar. De mest omdiskuterade virusinfektionerna i sammanhanget är mässling, 

retrovirus och olika former av herpesvirus, bland annat Epstein-Barrvirus vilket orsakar 

körtelfeber. Dessa virus har enskilt ännu inte bevisats orsaka sjukdomen, men i 

kombination med varandra tros dessa kunna ligga bakom ett insjuknande (Fagius et al., 

2007). Exponering för Epstein-Barrvirus senare i livet innebär en högre risk för att få MS 

(Tsang & Macdonell, 2011). Efter insjuknandet kan en vanlig förkylning, orsakat av 

adenovirus, ge upphov till att ett nytt skov bryter ut. Däremot tycks inte influensavirus ha 

samma inverkan på uppkomsten av nya skov (Fagius et al., 2007).  

 

Olika former av Multipel skleros 

Sjukdomsdebuten innebär hos de flesta personer ett snabbt insjuknande med neurologisk 

störning. Denna period benämns kliniskt isolerat syndrom och uppstår i samband med att 

den första demyeliniseringen börjar i CNS (Tsang & Macdonell, 2011). Efter denna första 

period fortsätter sjukdomsförloppet hos 85 procent av de diagnostiserade med en skovvis 

förlöpande form av sjukdomen, vilken hos de flesta övergår till en progressiv sjukdomsbild 

med tiden. Endast några få procent har redan från insjuknandet en progressiv sjukdomsbild 

(Dennison, Yardley, Devereux & Moss-Morris, 2011).  

 

Skovvis förlöpande form 

Den skovvis förlöpande formen innebär perioder med inflammatoriska skov med 

neurologisk funktionsnedsättning följt av perioder med återhämtning (Dutta & Trapp, 

2007). Skoven kan variera i grad och vara allt från asymtomatiska, till små domningar i 

huden och i värsta fall kan en hel kroppsdel vara förlamad. Oavsett svårighetsgrad uppstår 

de flesta skov plötsligt och utvecklas under några timmar till några få dagar. De kvarstår 

sedan under en tid innan de klingar av och kroppen återhämtar sig (Fagius et al., 2007).  
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Durationen på skoven varierar, men de varar oftast några veckor. Av den totala mängden 

skov, oberoende av grad, bland alla personer med MS, går 70 procent tillbaka. Symtomen 

försvinner då, men kan gå i regress successivt under ett par månader till följd av 

remyeliniseringen. Då det inflammatoriska skovet klingar av läker och återuppbyggs 

myelinet, vilket skadats till följd av inflammationsprocessen. Remyeliniseringen, med 

kroppens återhämtning till det normala, kan vara ofullständig med kvarstående symtom 

från skovet. Trots att personen har skovvis förlöpande MS sker då, på grund av den 

ofullständiga remyeliniseringen, en successiv neurologisk funktionsnedsättning (Fagius et 

al., 2007). 

 

Progressiv form 

Hos de flesta personer med MS övergår, inom 25 år efter insjuknandet, den skovvis 

förlöpande formen av sjukdomen till sekundärprogressiv form. Då en person med MS har 

en progressiv form av sjukdomen redan i början av sjukdomsförloppet kallas den för 

primärprogressiv. Ungefär 10 procent av de som insjuknar får den primärprogressiva typen 

av sjukdomen. Efter övergången till denna sjukdomsbild sker en långsam ökning av 

neurologisk funktionsnedsättning, utan skov och återhämtning (Dutta &Trapp, 2007). Den 

successiva försämringen sker till följd av att det i de progressiva formerna inte förekommer 

någon inflammation och demyelinisering. Istället karaktäriseras de progressiva formerna 

av en nedbrytningsprocess, degeneration, vilken leder till skador på själva nervfibrerna 

(Fagius et al., 2007).  

 

Symtom 

Vid MS kan skador på myelinet eller på själva nervfibern ge en försämrad eller blockerad 

elektrisk impulsöverföring, vilket kan uttryckas i en mängd olika symtom. 

Inflammationerna kan uppstå i hela CNS och ger symtom relaterade till placeringen av 

dem. Vissa delar av CNS angrips oftare och symtom relaterade till dessa delar av hjärnan 

eller ryggmärgen är därmed vanligare än andra (Fagius et al., 2007). Exempelvis kan 

skador på den optiska nerven leda till suddig syn, nerver i ryggmärgen till svaghet i benen 

och skador i cerebellum till ostadighet (Tsang & Macdonell, 2011).  

 

Fysiska symtom 

Symtomen varierar och kan vara oförutsägbara, obehagliga och funktionsnedsättande. 

Exempel på symtom är förlamningar, spasticitet och störningar i känsel, balans, syn, styrka 

och blåstömning. Vidare kan dessa personer lida av sexuell dysfunktion, smärta och fatigue 

(Dennison et al., 2011). Fatigue, vilket innebär en kraftig trötthet, förekommer hos 50 

procent av personer med MS och påverkar personen både fysiskt och psykiskt (Leocani, 

Colombo & Comi, 2008).  

 

Kognitiva och psykiska symtom 

Utöver de fysiska symtomen får nästintill hälften av alla personer med MS även kognitiva 

förändringar. Lika stor andel får även depression, vilket tillsammans med bland annat 

ångest är några av de psykiska symtom som kan förekomma (Kirkpatrick Pinson, Ottens & 

Fisher, 2009). Symtomen och psykosociala faktorer står i relation till varandra. Mentala 

och känslomässiga problem kan vara direkta symtom på sjukdomen och kan även uppstå 

som reaktion på de kognitiva och fysiska funktionsnedsättningarnas inverkan på personens 

liv. De mentala och känslomässiga problemen kan i sig även inverka negativt på 

sjukdomsprogressen (Liu et al., 2009).  
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Diagnostisering 

För att kunna sätta diagnosen MS måste minst två olika sorters symtom från CNS 

observeras vid två olika tillfällen, det vill säga två skov som tyder på skada i minst två 

olika områden i CNS (Fagius et al., 2007). Vid diagnostiseringen används till stor del 

kliniska kriterier, det vill säga symtom som tyder på två skador vid två olika tillfällen. 

Diagnosen bekräftas med hjälp av lumbalpunktion, magnetisk resonanstomografi (MRT) 

och/eller Evoked Potential-test (Tsang & Macdonell, 2011). Vid lumbalpunktion kan 

immunologiska avvikelser upptäckas. Om personen har MS finns då en ökad mängd 

immunglobuliner, immunologiska proteiner, i ryggmärgsvätskan. Evoked Potential-test 

används för att se om det finns ännu ej symtomgivande skadeområden i CNS. Många 

skadeområden tyder på att personen har sjukdomen. MRT möjliggör iakttagelse av de 

plack inflammationen lämnar efter sig (Fagius et al., 2007). Vid MRT iakttas ofta, om 

personen har sjukdomen, plack i olika delar av den vita substansen, vid synnerven, i 

lillhjärnan, hjärnbarken och ryggmärgen (Tsang & Macdonell, 2011).  

 

Behandling 

När behandling tas fram, oavsett till vilken sjukdom, är det av stor betydelse att väga 

fördelar mot nackdelar, det vill säga den kliniska effekten av behandlingen mot dess 

biverkningar. Stora krav ställs vid framtagningen av läkemedel för MS på att 

biverkningarna inte får vara för omfattande. Behandlingen för dessa personer kommer mest 

troligt pågå under flera år. Det är därför en angelägenhet att personen inte mår sämre av 

biverkningarna än av sjukdomen i sig (Fagius et al., 2007).  

 

Farmakologisk behandling 

Det finns olika sorters läkemedel framtagna i syfte att kontrollera sjukdomsprogressen. 

Interferon-beta är en vedertagen bromsmedicin. Utöver dess antiinflammatoriska verkan 

har det även visat sig dämpa sjukdomsaktiviteten. Immunmodulerande läkemedel, 

glatirameracetat, och immunhämmande läkemedel till exempel Mitoxantron®, reducerar 

förekomsten av skov. Mitoxantron® är ett sorts cytostatikum som används i samband med 

MS, men är inte formellt klassat för behandling av sjukdomen. År 2006 kom ett nytt 

läkemedel till Sverige, med den verksamma substansen natalizumab. Natalizumab hindrar 

transport från blodbanan till nervsystemet av de inflammationsorsakande vita 

blodkropparna och har därmed samma kliniska effekt som glatirameracetat och 

Mitoxantron® (Fagius et al., 2007). 

 

Under den progressiva formen pågår inte längre en aktiv inflammation. Trots bristen på 

inflammation fortsätter en stadig ökning av irreversibel neurologisk funktionsnedsättning. 

På grund av den uteblivna inflammationen i denna form av sjukdomen fungerar inte anti-

inflammatoriska eller immunmodulerande läkemedel. Det är därför viktigt att sätta in 

sådan behandling tidigt under sjukdomsförloppet innan den skovvis förlöpande fasen gått 

över till att bli progressiv (Dutta & Trapp, 2007). 

 

Alternativ och komplementär behandling 

Behandlingsalternativen vid MS är begränsade, det rör sig om att kontrollera 

sjukdomsprocessen och lindra symtom. Flertalet personer med sjukdomen utforskar därför 

även komplementära eller alternativa medel för att skapa gynnsammare förutsättningar för 

förbättring. De vanligaste använda metoderna rör kost och då framför allt intaget av 

antioxidanter och omega-3-fettsyror. Undersökningar tyder på att upp till 70 procent av 

patientgruppen har provat en eller flera av dessa metoder (Yadav, Shinto & Bourdette, 

2010).  
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Majoriteten gör det som ett komplement snarare än ett alternativ till den vanliga 

behandlingen (Yadav et al., 2010).  

 

Från symtom till diagnos 

En studie av Dennison et al. (2011) visar att många personer känner sig oroliga och rädda 

inför diagnostiseringen av MS. Malcomson, Lowe-Strong och Dunwoody (2008) beskriver 

tiden kring diagnostiseringen. Först upplever personen de symtom som så småningom gör 

att personen söker hjälp, vilket följs av en tidsperiod med utredningar för att kunna ställa 

en diagnos samt reaktioner på denna.  

 

Tidsperioden i väntan på diagnos upplevs vara en orolig tid, fylld med ovisshet och rädsla 

inför det okända. Vissa känner att de endast väntar på att få sina misstankar bekräftade. 

Tidsperioden fram till diagnossättning kan variera från veckor till år. Det krävs två skov 

för att kunna ställa diagnosen, därmed kan det ta lång tid att få den konfirmerad. 

Diagnosen kan framkalla en känsla av lättnad och personen kan då lägga fokus på att lära 

sig leva med sin sjukdom (Malcomson et al., 2008). 

 

Sjukdomshantering 

Det förekommer att nydiagnostiserade personer upplever en svår tid efter diagnosen med 

svårigheter att acceptera den vändning livet tagit. Hos vissa infinner sig snabbt en känsla 

av att deras värdighet påverkas, exempelvis i form av försämrad självkänsla och att känna 

sig mindre kvinnlig eller attraktiv, i och med fastställande av diagnosen (Malcomson et al., 

2008). Hos nydiagnostiserade uttrycks inte alltid en optimism. Denna inställning ändras 

ofta med tiden då personen lär sig leva med sjukdomen (Irvine, Davidson, Hoy & Lowe-

Strong, 2009).  

 

Efter att de fått diagnosen upplever många personer med MS en svårighet att bibehålla det 

sociala liv de tidigare haft, då det krävs en stor ansträngning. Fatigue kan ytterligare 

inkräkta på det sociala livet och personer med symtomet känner ofta att de måste tvinga sig 

själva till sociala aktiviteter (Malcomson et al., 2008). Sjukdomens inverkan på det sociala 

livet innefattar inte bara inskränkning av sociala aktiviteter, utan kan även påverka familje- 

och/eller parrelationer. Utöver inverkan på det sociala livet är det även vanligt 

förekommande med inskränkning av personens vardagssysslor och arbetssituation 

(Dennison et al., 2011).  

 

MS är en kronisk sjukdom vars sjukdomsbild varierar med tiden, vilket leder till ständiga 

utmaningar och en ovisshet gällande framtiden (Dennison et al., 2011). Den 

oförutsägbarhet sjukdomen innebär upplevs av många vara den största utmaningen, då den 

medför att planering av det dagliga livet blir i stort sett omöjlig (Malcomson et al., 2008).  

 

Strategier för sjukdomshantering 

För att kunna hantera alla svårigheter sjukdomen kan medföra krävs mycket av personen 

som insjuknat. Personer med MS menar att bland annat positiv och accepterande attityd, 

kämparglöd, humor, förmåga att leva i nuet och att vara realistisk är viktiga karaktärsdrag 

för att kunna hantera tillvaron (Malcomson et al., 2008). Vidare visar forskning att socialt 

stöd, bra självförtroende och hopp underlättar sjukdomshanteringen (Kirkpatrick Pinson et 

al., 2008). Större delen av patientgruppen accepterar det faktum att de har fått diagnosen 

och att det inte finns någon botande behandling. Sjukdomen kan innebära stora 

förändringar i livet, men majoriteten av personer med MS uttrycker en kämparglöd och att 

de inte tänker låta den ta över (Dennison et al., 2011). 
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Dessa personer medger däremot att deras förmåga att hantera sjukdomen står i relation till 

hur de mår och att uppkomst av allvaliga symtom eller skov skulle kunna påverka denna 

(Dennison et al., 2011).  

 

Flertalet personer med MS är medvetna om att stress kan påverka sjukdomsprogressen och 

utlösa skov. Många försöker manövrera stressen med till exempel yoga och avslappning, 

vilket liksom fysisk aktivitet är bra för hanteringen av sjukdomen i stort. Utöver dessa sätt 

att hantera sin tillvaro upplever många i patientgruppen det vara mycket viktigt att hålla sig 

uppdaterad gällande sin sjukdom. Om de känner att de inte får tillräcklig information från 

hälso- och sjukvårdspersonal vänder de sig till andra källor, bland annat internet 

(Malcomson et al., 2008).  

 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad är ett relativt nytt förhållningssätt inom hälso- och sjukvården. 

Det sägs ha uppkommit i mitten av 1900-talet då psykologen Rogers undersökte 

företeelserna mellanmänskliga relationer och personlighet. Rogers, enligt Edvardsson 

(2010), menar att en avgörande del i psykoterapin är att personen är sin egen expert, medan 

psykologen snarare hjälper att stärka personens självkännedom. Malcomson et al. (2008) 

menar att när hälso- och sjukvårdspersonal möter personer med kronisk sjukdom är det av 

stor vikt att utöva personcentrerad omvårdnad. Det har visat sig vara en välfungerande 

modell då hjälp ges för att kroniskt sjuka ska kunna hantera sitt dagliga liv.  

 

I en studie av Slater (2006) analyseras och preciseras det svårdefinierade konceptet 

personcentrerad omvårdnad. Enligt artikelförfattarens mening innefattar begreppet respekt 

för personen som individ, bekräftelse av dennes livsvärld och personlighet samt vikten av 

att inrätta en vårdrelation. Vidare innefattar begreppet att ge personen vård 

överensstämmande med etisk standard och att i den stötta personen att vara delaktig i 

beslutsfattande angående dennes hälsa. En genomgående inställning i personcentrerad 

omvårdnad bör även vara att hellre se till personens behov och styrkor än till dennes 

problem och brister. 

 

Personcentrerad omvårdnad har visat sig främja samstämmigheten mellan vårdgivare och 

patient gällande behandlingsplaner. Det har visat sig ha goda effekter på resultat av vård 

och dessutom öka personens tillfredsställelse. Trots många fördelar med förhållningssättet 

är det inte helt lätt att applicera i praktiken. Vårdgivare anser att personcentrerad 

omvårdnad är viktigt, men menar på att rutiner måste införas för att försäkra sig om att det 

används konsekvent och inte bara när hälso- och sjukvårdspersonalen känner att de har tid 

(Ekman et al., 2011). En studie gjord i Stockholm visar att omkring hälften av de personer 

som önskar vara delaktiga i planeringen av deras vård faktiskt upplever att de är det 

(Gottberg et al., 2008).  

 

Behov av hälso- och sjukvårdrelaterade tjänster 

Av de personer som insjuknat i MS identifieras i en studie av Matti, McCarl, Klaer, Keane 

och Chen (2010) att nydiagnostiserade har störst behov av information. Forskarna menar 

att de till största del får informationen från sjuksköterskor som arbetar med dessa personer. 

Zaijcek, Freeman och Bernadette (2007) beskriver sjuksköterskan som central i det 

multidisciplinära samarbetet kring personer med sjukdomen. Vidare beskriver författarna 

att dessa sjuksköterskor arbetar holistiskt och ger råd, stöd och information, från 

insjuknandet och under hela sjukdomsprogressen. 
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Matti et al. (2010) uppger att personer med MS eftertraktar mer upplysning från 

inkopplade allmänläkare och neurologer. Vidare beskrivs att patientgruppen anser att 

skiljaktigheten mellan den erhållna och den begärda informationen är stor. Dessa personer, 

oavsett sjukdomsstadium, efterfrågar en större tillgång till pålitliga informationskällor, 

vilka belyser symtom och hantering av sjukdomen. De önskar även en ökad tillgång till 

hälso- och sjukvårdspersonal och rehabilitering. Gottberg et al. (2008) beskriver att 

majoriteten av personer med MS i Stockholm anser det vara viktigt att tidigt få information 

om sjukdomen och att mer än hälften är missnöjda med de förhållanden under vilka de fått 

sjukdomsbeskedet. 

 

Ytterberg, Johansson, Gottberg, Widén-Holmqvist och von Koch (2008) redogör att MS är 

en kostsam sjukdom för samhället. Bara i Sverige uppskattades den årliga kostnaden år 

2008 till totalt 600 miljoner euro. Personer med MS och läkare har inte alltid en 

överensstämmande bild av de funktionshinder sjukdomen medför, därför finns en 

diskrepans angående uppfattningen av de behov av hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster 

dessa personer har. Forskarna menar vidare att denna vetskap ger ett ökat intresse för att 

undersöka tillfredsställelsen av den befintliga hälso- och sjukvården, men även för att 

effektivisera de tjänster hälso- och sjukvården har att erbjuda samt att se över om dessa är i 

enlighet med de behov patientgruppen upplever sig ha.   

 

En studie av Forbes, While och Taylor (2007) visar att det finns en allmän 

otillfredsställelse hos personer med MS gällande bland annat förfogande och tillgänglighet 

av vård och kvaliteten av denna. Eftersom dessa personers erfarenheter av sin sjukdom och 

deras behov skiljer sig åt, bör de inte betraktas som en homogen grupp. Ytterberg et al. 

(2008) menar att delar av vården, till exempel råd vid frågor rörande sjukdomen, 

psykosocial rådgivning, rehabilitering och samordning mellan hälso- och 

sjukvårdsrelaterade tjänster inte har visat sig fungera särskilt tillfredsställande. Missnöjet 

kan enligt Forbes et al. (2007) bero på att hälso- och sjukvårdspersonal inte lyckas lyssna 

till individuella önskemål inom patientgruppen. Fram till ett botemedel tas fram är det 

viktigt att sjuksköterskor, med god omvårdnad, arbetar för att minimera sjukdomens 

inverkan på individen. För att kunna göra det är det nödvändigt att undersöka vilka 

önskningar och behov patientgruppen anser sig ha och vad dessa personer upplever att vård 

av god kvalitet är. 

 

Vård för personer med Multipel skleros i Stockholm  

Neurologiska vårdavdelningarna vid Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds 

sjukhus har huvudansvaret för specialistvården för MS inom Stockholms län. För personer 

med MS ökar behovet av medicinsk vård. Diagnos ska sättas, behandling startas och 

samtidigt ökar behovet av andra hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster, till exempel 

rehabilitering, hemtjänst och specialtransport. Flera av dessa tjänster handhålls av 

kommuner, organisationer och privata företag. Omfattningen och huruvida dessa tjänster 

används av patientgruppen i Stockholm har inte undersökts i större utsträckning och studier 

från utlandet är svåra att applicera i Sverige. Det har visat sig att cirka en tredjedel av 

patientgruppen i Stockholm använder hemtjänst och 17 procent får personlig assistans. En 

större del, 37 procent, av personer med MS i Stockholm använder informella, obetalda 

tjänster i form av hjälp med aktiviteter i dagligt liv (ADL) från sin partner (Gottberg et al., 

2008). 
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Stöd 

För att positivt påverka personens uppfattning av hälsa bör integritet och 

självbestämmande alltid respekteras. Det är av stor vikt då denne insjuknat i en sjukdom 

och därmed försatts i en främmande situation. Insjuknandet medför ett ökat behov av trygg 

miljö och socialt stöd. I en relation kan avsaknad av stöd orsaka att en person tar avstånd 

från den andre. Det finns flera former av socialt stöd, bland annat upplysande, praktiskt 

och emotionellt. Förekomsten av stöd bidrar till ömsesidiga relationer med inbördes 

inflytande. Det är av vikt att hälso- och sjukvårdspersonal är medvetna om stödets positiva 

konsekvenser, då det visat sig att goda relationer mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal har goda effekter på vård- och behandlingstider och personens hälsa 

(Skär, 2009).  

 

Problemformulering 

Socialstyrelsen (2011) redovisar att vården av kvinnor och män skiljer sig åt av den 

orsaken att deras hälsa är olika på flertalet plan. Män får i större utsträckning hjärt- och 

kärlsjukdomar, medan kvinnor mindre ofta insjuknar i livshotande sjukdomar. Däremot 

leder kvinnors sjukdomstillstånd, så som psykiska besvär och smärtproblematik, oftare till 

funktionsnedsättning. I föreliggande studie fokus enbart på kvinnor i och med att Fagius et 

al. (2007), Dutta och Trapp (2007) och Irvine et al. (2009) anger att förekomsten av MS är 

dubbelt så stor bland dem jämfört med män. 

 

Då en person insjuknar i MS befinner sig denne vanligtvis mitt i livet. Psykiska problem, 

så som ovisshet och depression, kan därmed förekomma. Dessa problem förekommer inte 

minst på grund av den oförutsägbarhet som sjukdomen medför. För att stödja dessa 

personer i den nya livssituationen och sjukdomshanteringen bör hälso- och sjukvårdens 

fokus ligga på att hjälpa individen i den identitetskris som kan uppstå. Anpassningen till 

den nya situationen börjar omedelbart efter att diagnosen satts och psykologiskt stöd och 

behandlade insatser bör därför påbörjas direkt (Irvine et al., 2009).  

 

Ett problem inom svensk hälso- och sjukvård är att patienten till stor del måste lotsa sig 

runt på egen hand, snarare än att erhålla en individanpassad vård (Ekman et al., 2011). På 

grund av de höga samhällsekonomiska kostnaderna sjukdomen medför och för att 

vårdkvalitet ligger nära relaterat till tillfredställelse av vård är det av stor vikt att utbudet av 

hälso- och sjukvård tillfredsställer och tillgodoser patientgruppens upplevda behov. Att se 

över hur vården kring patientgruppen bedrivs kan alltså både sänka samhälleliga kostnader 

och ge hälso- och sjukvården medel till effektivisering och utveckling (Ytterberg et al., 

2008). Sjuksköterskor i kontakt med denna patientgrupp spelar en viktig roll i 

samordningen av dessa personers vård. Att sjuksköterskan förstår vilka hälso- och 

sjukvårdsrelaterade tjänster personer med MS behöver är betydande för att samordningen 

ska fungera (Forbes et al., 2007).  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad Multipel 

Skleros.  

 

METOD 

Då studiens syfte var att beskriva kvinnors behov av stöd som nydiagnostiserad med MS 

genomfördes kvalitativa forskningsintervjuer.  
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Kvale och Brinkmann (2009) menar att denna metod tas i anspråk när teman undersöks 

genom intervjupersoners perspektiv och upplevelser av deras livsvärld. Halvstrukturerade 

intervjuer låg därför till grund för datainsamlingen i studien. 

 

Urval  

Sju intervjupersoner deltog med studiens syfte som utgångspunkt. Trost (2010) anser att 

antalet intervjupersoner i en kvalitativ intervjustudie bör vara omkring fyra till åtta. Ett lågt 

antal intervjupersoner minimerar risken för en ohanterlig mängd material. Fokus bör vid 

alla studier ligga på kvalitet. För stor mängd material kan vid kvalitativa studier leda till 

svårigheter att bilda sig en uppfattning om intervjuresultaten och dessutom finns en risk att 

essentiella detaljer förbises. 

 

Urvalskriterier 

Urvalskriterierna för intervjupersonerna till studien var att de skulle vara svensktalande, 

vuxna över 18 år. Undersökningsgruppen avgränsades till kvinnor som diagnostiserats med 

MS för högst fem år sedan. Gränsen på fem år sattes för att resultatet skulle vara 

applicerbart på hälso- och sjukvården som den såg ut då föreliggande genomfördes. De 

skulle på grund av geografisk närhet bo i Stockholms närområde.  

 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av sju kvinnor som fick sin MS-diagnos från år 2007 till 

2012. De bodde i Stockholmsområdet och var mellan 30 och 47 år då de fick sitt 

sjukdomsbesked. 

 

Genomförande 

 

Intervjuguide 

En intervjuguide utformades av författarna med studiens syfte som grund. Intervjuerna 

genomfördes sedan med stöd av intervjuguiden (Bilaga III). Den innehöll tre teman: 

sjukdomsbeskedet, tiden som nydiagnostiserad och upplevda behov efter 

sjukdomsbeskedet. Till varje tema planerades följdfrågor och ordningen på följdfrågorna 

kom att ändras utefter intervjupersonernas beskrivningar. Intentionen med intervjuguiden 

var således att erhålla intervjupersonernas berättelser på ett halvstrukturerat vis i enlighet 

med Kvale och Brinkmann (2009). 

 

Kontakt 

För att komma i kontakt med lämpliga intervjupersoner kontaktades Neurologiskt 

handikappades riksförbund (NHR) och Rehab Station Stockholm, en verksamhet vilken 

bedriver medicinsk rehabilitering för personer med bland annat MS. Den första kontakten 

skedde via elektronisk post (e-post) i form av en kort intresseförfrågan till 

organisationerna, vilket gav ett positivt gensvar. Ett informationsbrev (Bilaga I) sändes 

därefter ut via e-post till både NHR och Rehab Station Stockholm.  

 

NHR visade intresse för studien och vidarebefordrade information (Bilaga II) om denna till 

samtliga av deras kvinnliga medlemmar med MS i Stockholmsområdet. Kvinnorna fick 

sedan själva kontakta författarna om de önskade deltaga i studien. En av de operativa 

cheferna för MS-sektionen på Rehab Station Stockholm framförde information om studien 

(Bilaga II) till, utifrån ovan beskrivna urvalskriterier, lämpliga personer i deras 

rehabiliteringsprogram.  
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Kontaktuppgifter till personer i deras rehabiliteringsprogram som var intresserade av att 

deltaga förmedlades till författarna, vilka sedan kontaktade dessa personer för att komma 

överrens om tid och plats för intervju. För pilotintervjun kontaktades en intervjuperson, 

vilken uppfyllde urvalskriterierna, som hört talas om studien och önskade deltaga. Utöver 

intervjupersonen till pilotintervjun kontaktades författarna av åtta personer vilka låg inom 

urvalskriterierna och var intresserade av att deltaga i studien. Två av dessa personer hade 

inte möjlighet att ses under tiden då intervjuerna var planerade att genomföras.  

 

Pilotintervju  

En pilotintervju genomfördes, transkriberades och analyserades för att testa intervjuguiden. 

Det gjordes för att bedöma om frågorna i intervjuguiden var adekvata för att besvara 

studiens syfte i enlighet med Gillhams (2008) beskrivning av förberedelsemomentet. Inga 

förändringar av intervjuguiden gjordes inför de följande sex intervjuerna och pilotintervjun 

inkluderades i resultatet då författarna bedömde att det framkomna materialet var relevant 

för studiens syfte.  

 

Genomförande av intervjuer  

I det utskickade informationsbrevet till intervjupersonerna framgick att de fick bestämma 

tid och plats för intervjun. Genom att författarna erbjöd Sophiahemmet Högskola som 

möjlig mötesplats överlades inte det fulla ansvaret om beslut av intervjuplats till 

intervjupersonen. Intervjuerna genomfördes i grupprum på högskolan, på 

intervjupersonernas arbeten eller i deras hem. Förfaringssättet kring val av intervjuplats var 

i enlighet med Trost (2010) som redogör för att intervjupersonen bör känna sig trygg och 

ostörd i miljön där intervjun hålls. 

 

Informationsbrevet (Bilaga II) kompletterades med muntlig information före samtliga 

intervjuers början. Informationen belyste studiens syfte, att ljudbandspelare skulle 

användas och att intervjumaterialet skulle hanteras konfidentiellt, vilket innebär att 

material som anses vara personligt bearbetas för att personen inte ska kunna identifieras. 

Det framgick även i informationen att allt material skulle komma att raderas efter att 

examensarbetet godkänts. Slutligen underrättades de om rätten att avbryta intervjun utan 

att behöva ange något skäl. Kvale och Brinkmann (2009) menar att detta förfarande 

möjliggör informerat samtycke, vilket bör ges innan kvalitativa intervjuer genomförs. 

 

Båda författarna genomförde tillsammans samtliga intervjuer. Genomförandet av 

intervjuerna var i förväg planerat. Intervjuguidens tre bestämda teman delades upp mellan 

intervjuarna. En tog sig an de två teman vilka berörde sjukdomsbeskedet och behoven 

under den första tiden, medan den andra ansvarade för temat gällande den första tiden som 

nydiagnostiserad. En intervjuare höll sig till det bestämda temat och den andra hade då en 

mer passiv roll och ställde kompletterande följdfrågor. Trost (2010) redogör att två 

samspelta intervjuare kan leda till en mer uttömmande intervju i form av ökad förståelse 

och information och dessutom kan de två intervjuarna utgöra ett stöd för varandra.  

 

Databearbetning  

 

Transkribering 

Varje ljudfil från respektive intervju delades upp på hälften i två tidsmässigt lika långa 

delar. Respektive författare tog sig an varsin del, vilken transkriberades en kort tid efter 

intervjun.  
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Författarna kom överens om att i största möjliga mån skriva ut intervjuerna ordagrant. För 

att få en mer sammanhängande text att analysera skrevs till exempel inte pauser eller 

bekräftande hummanden från författarna ut. Denna överenskommelse gjordes innan 

transkriberingen påbörjades i enlighet med Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning av 

tillvägagångssätt vid transkribering genomförd av flera författare. 

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats genomfördes. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) beskriver att induktiv ansats används då intervjumaterial grundat på 

personers upplevelser analyseras opartiskt. Varje transkriberad intervju utgjorde en 

analysenhet vilken lästes noggrant av båda författarna tillsammans. De transkriberade 

intervjuerna analyserades genom att meningsenheter, i form av en eller flera meningar med 

väsentligt innehåll, togs ut. Dessa placerades in i en tabell och kondenserades, det vill säga 

att det essentiella lyftes fram. Den kondenserade meningsenheten abstraherades och 

tilldelades en kod. I koden lyftes det mest essentiella i den kondenserade meningsenheten 

fram. Koderna grupperades i underkategorier, vilka samlade meningsenheter med liknande 

kontenta. Samma grupperingsprocedur utfördes i två omgångar till då underkategorier 

samlades i grupper vilka tillsammans utgjorde en kategori och flera kategorier slutligen 

utgjorde ett tema. De, utifrån analysen, framkomna teman var problem som sjukdomen 

medför och behov av stöd. Ett exempel på hur analysprocessen såg ut kan ses i Tabell 1. 

Hur respektive meningsenhet slutligen kom att tillhöra ett tema diskuterade författarna 

sinsemellan. Dataanalysen genomfördes i enlighet med Lundman och Hällgren 

Graneheims (2008) beskrivning av analysprocessen. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Jag skickade bara 

e-mail ut att ja 

tyvärr mina kära 

vänner nu har jag 

fått den här 

diagnosen och ja 

jag behöver hjälp, 

men jag orkar inte 

ringa er  

Meddelade 

vännerna via 

mail om 

diagnosen och 

behovet av 

hjälp, men ingen 

ork att ringa  

Mailade 

vänner och 

bad om 

stöd 

Stöd från 

anhöriga 

Behov av socialt 

stöd 

Behov av 

stöd 

Men jag tror att 

det kan vara bra 

kanske att erbjuda 

människor kanske 

en tvådagars kurs 

eller någonting 

som de direkt får 

så här möta 

människor och 

känna att dom är i 

en cirkel.  

Vore bra att 

erbjuda kurs, att 

direkt få möta 

andra och känna 

att de är i en 

cirkel. 

Kurs för 

att möta 

andra 

borde 

erbjudas 

direkt 

Stöd från andra 

med MS 

 

Trovärdighet och överförbarhet  

Tillvägagångssätt för urval, kontakt, genomförande av intervjuer samt transkribering och 

analys av intervjumaterial beskrevs noggrant. Det gjordes för att studiens resultat skulle 

kunna reproduceras, vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar att tillförlitlighet handlar 

om.  
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Genom att noggrant beskriva tillvägagångssättet möjliggörs även bedömning av giltigheten 

i överensstämmelse med Lundman och Hällgren Graneheim (2008) som vidare beskriver 

att överförbarheten på andra grupper eller omgivningar även ökar i och med detta. Med 

hänsyn till överförbarheten sattes gränsen på max fem år från då diagnosen ställts för att 

resultatet skulle vara applicerbart på hälso- och sjukvården som den såg ut då föreliggande 

studie genomfördes. Intervjuerna genomfördes och analyserades av studiens båda författare 

för att stärka studiens och resultatets tillförlitlighet samt öka författarnas stöd i sina 

ställningstaganden hela forskningsprocessen igenom. Detta samarbete i 

forskningsprocessen var i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheims (2008) 

beskrivning av hur tillförlitlighet uppnås. Citat från intervjupersoner och variationer av 

upplevelser presenterades i resultatet, vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

beskriver möjliggör bedömning av dess giltighet.  

 

Då studiens syfte var att beskriva kvinnors behov av stöd valdes en kvalitativ metod. En 

intervjuguide utformades av författarna vilken sedan testades i en pilotintervju. 

Pilotintervjun genomfördes för att utvärdera om intervjuguiden kunde användas för att få 

svar på studiens syfte, då Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att grundläggande för 

trovärdigheten är att metoden, i vilken studien är genomförd, undersöker det studien är 

avsedd att undersöka.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Under hela forskningsprocessen uppkom etiska frågor vilka författarna bemötte, 

exempelvis hur tillvägagångssättet kunde påverka intervjupersonerna och hur tolkning av 

intervjumaterialet kunde påverka resultatet i enlighet med Helgesson (2006). I ett tidigt 

skede i arbetsprocessen gjordes ett etiskt övervägande angående tiden sedan kvinnornas 

diagnostisering av MS ägde rum, då Trost (2010) menar att tankar och minnen av olika 

karaktär kan framkallas vid kvalitativa intervjuer.  

 

I brevet (Bilaga II) till de potentiella intervjupersonerna erhölls information om bland 

annat studiens syfte, konfidentialitet, hantering av intervjumaterial och rätten att avbryta 

sitt deltagande. Brevet kompletterades med muntlig information inför intervjuerna för att 

säkerställa ett informerat samtycke. Helgesson (2006) anger att det krävs att alla eventuella 

deltagare i en studie erhåller adekvat information om studien för att själva kunna besluta 

om ett deltagande. Först då går det att säga att personen givit ett informerat samtycke. 

Informerat samtycke handlar främst om att inte inkräkta på personens integritet och rätt till 

självbestämmande. Det informerade samtycket anses gälla tills personen eventuellt gör 

valet att avbryta sitt deltagande. Möjligheten att avbryta införlivar kravet på att all 

forskning ska vara frivillig.  

 

Det insamlade materialet från intervjuerna behandlades med konfidentialitet. Citaten 

redigerades till ett mer lättförståeligt språk innan de redovisades i resultatet. Syftet var att 

texten skulle vara mer lättläst samt att talspråk, pauser och dialektala uttryck inte skulle 

kunna kopplas till intervjupersonerna. Medicinska forskningsrådet (2003) beskriver att 

konfidentialitet uppnås då inhämtad data behandlas så att den inte kan kopplas till 

individen och hanteras så att den inte kan nås av obehöriga.  

Under arbetets gång hade författarna en neutral inställning inför studiens upplägg och 

resultat, vilket Helgesson (2006) anser vara nödvändigt för att inta opartisk ställning. Efter 

godkänt arbete raderades all intervjudata. 
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RESULTAT 

 

Resultatet presenteras i ett tema med tillhörande kategorier (Tabell 2). Citaten redovisas i 

kursiv text med indrag. Det förekom att intervjupersoner återgav vad andra personer sagt 

eller sina egna tankar, detta presenteras inom citattecken i citaten. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och teman  

Tema Kategori 

Behov av stöd Socialt stöd 

Psykologiskt stöd 

Praktiskt stöd 

Information 

Uppföljning 

Stöd i sin behandling 

Förmedling av kontakter inom hälso- och sjukvården 

 

Behov av stöd 

 

Socialt stöd 

Under intervjuerna framkom att samtliga under tiden efter sjukdomsbeskedet hade behov 

av att få stöd från personer i sin omgivning, men det varierade vem de behövde få stöd 

från. Arbetet upplevdes vara ett viktigt stöd i form av ett socialt nätverk med förståelse och 

omtanke från kollegor.  

 

Då var faktiskt jobbet det enda som var kvar och det hjälpte mig rätt 

mycket att ha jobbet. Jag kan inte tänka mig att vara sjukskriven och sitta 

hemma ensam. Här kommer folk och frågar ”Hur är det med dig?” och så, 

så det är jättebra. 

 

Under intervjuerna uttrycktes uppskattning inför att, som nydiagnostiserad, möta andra 

personer med sjukdomen, då möten med dem ingav hopp och en mer positiv syn på 

framtiden. Bland dem som inte fick detta uttrycktes, i efterhand, ett önskemål om att till en 

början få stöd från andra med MS. Ett par av intervjupersonerna delade inte detta behov 

som nydiagnostiserad, utan kände att de i det läget inte ville prata med andra i samma 

situation.  

 

Jag bad MS-sköterskan att via dem få kontakt med någon som har MS, så 

jag kunde få någon som jag kunde prata med.  

 

På ett eller annat sätt uttryckte samtliga ett behov av stöd från sina närstående. De som var 

beredda på att få ett dåligt besked hade med sig en eller flera närstående till läkaren då 

sjukdomsbeskedet gavs. Efter sjukdomsbeskedet upplevdes ett behov av att få hjälp från 

närstående både på ett praktiskt plan, med handfast hjälp, och med det som kändes psykiskt 

jobbigt.  

 

Jag kände att jag tar med dem [föräldrarna], för jag kände på mig att jag 

kommer få ett dåligt besked, jag kommer inte kunna ta in information, och 

det är bra om de är med som stöd.  
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Psykologiskt stöd 

Alla utom en intervjuperson kände att de hade ett behov av psykologiskt stöd. Personen 

som inte upplevde sig ha samma behov träffade vid ett par tillfällen en kurator. Hon kände 

inte att det fanns något egentligt behov av psykiskt stöd, men uppskattade att kuratorn 

hjälpte henne med praktiska bitar. Bland de övriga fick inte alla ett psykologiskt stöd som 

nydiagnostiserad. De som fick stödet värdesatte det högt. De andra önskade i efterhand att 

det hade funnits under den första tiden efter diagnosen ställts för att få prata om sina 

tankar, känslor och rädslor med en utomstående.  

 

Man behöver prata med någon och få vädra sina tankar. Man kan bespara 

det från alla, eller man pratar ju med alla andra också, så klart. Det är så 

chockartat, så att få det stödet, det skulle jag behövt. 

 

Stöd vid oro och rädsla  

Under intervjuerna framkom att ovissheten MS medför skapar oro och frustration. 

Sjukdomsutvecklingen är individuell och det går aldrig att veta när sjukdomen övergår till 

sekundärprogressiv form, vilket intervjupersonerna uttryckte var jobbigt. 

 

Det lömska med den här sjukdomen, det är att man aldrig vet när man får 

ett skov eller en inflammation, så då vet man aldrig vilka symtom man 

kommer att få.  

 

Flertalet var beredda på att få diagnosen, men för ett par av dem kom sjukdomsbeskedet 

som en chock. En av intervjupersonerna hade väntat på en diagnos i flera år. När hon väl 

ställt in sig på att hon nog var frisk, kom plötsligt beskedet att hon hade MS. Den första 

tiden efter sjukdomsbeskedet upplevde samtliga intervjupersoner var en svår tid, med 

svårigheter att ta in och acceptera det inträffade.  

 

Jag låg och grät där i sängen för jag var så ledsen och chockad och bara 

”Jag kan inte fatta att jag ligger här” och går från frisk till, som det kändes 

då, dödssjuk. Man är inte det, men det är en ny identitet som man ska 

förlika sig med.  

 

Samtliga intervjupersoner beskrev olika företeelser vilka de oroade sig över eller var rädda 

för. Många av dessa var relaterade till hur framtiden skulle kunna komma att se ut. De 

berättade om allt från rädslan över att ha fått en kronisk sjukdom, inte veta hur sjukdomen 

utvecklar sig, inte kunna gå och sjukdomens negativa inverkan på arbete och ekonomi, till 

att inte kunna bilda familj eller träffa en partner. Olika sätt att hantera oron och rädslan 

framfördes av intervjupersonerna under intervjuerna. 

 

Alla sådana saker som att man vill ha familj och så vidare. Plötsligt 

ifrågasätts allt. Man både vill och vill inte planera framtiden, så det är 

svårt. Jag har lärt mig att ta en dag i taget nu för att inte bli alldeles för 

ledsen. 

 

Och förstås en massa tankar och oro kring att hur ska det bli att kunna 

träffa någon, när ska jag berätta om min sjukdom, måste jag göra det? I 

vilket läge gör man det? Att inte göra det för tidigt och inte för sent för att 

det ska kännas som ett svek. Hur tar någon emot det? 
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Praktiskt stöd 

Det uttrycktes ett behov av praktiskt stöd i ett tidigt skede efter att diagnosen ställts. 

Behovet grundade sig i mer uttalade symtom, vilka av intervjupersonen upplevdes 

begränsande. Det faktum att sjukdomen inte syns var ibland ett problem då det kunde vara 

svårt att få förståelse från omgivningen. 

 

Att få handikapptillstånd det fick jag avslag på första gången och jag 

känner att alla sådana här små hjälpmedel det hjälper en, även om det inte 

syns på mig att jag är sjuk. Jag har dagar då jag mår piss och bara ligger 

hemma för att jag inte orkar ta ett steg och att någon då kommer och 

ifrågasätter det, när man försöker kämpa och försöker jobba heltid. Det är 

under all kritik.   

 

Under intervjuerna framkom att bromsmediciner i form av sprutor tas varje dag, en gång i 

veckan eller en gång i månaden. Endast den form av bromsmedicin vilken administreras en 

gång per månad gavs på sjukhus, utöver det fick personen ta sprutorna på egen hand. Då 

det var dags att börja med bromsmedicin fick samtliga hjälp att ta sprutorna av en MS-

sjuksköterska, för att sedan kunna utföra administreringen själva. Intervjupersonerna 

uttryckte en tacksamhet inför att sjuksköterskorna tog sig tid att ge detta stöd, då de 

upplevde det obehagligt att ge sig själv injektioner. 

 

Det här med att lära sig att ta sprutor på sig själv. Det gick väl an när det 

bara var subkutant men när jag skulle ta de intramuskulära då trodde jag 

varje gång att jag skulle dö.  

 

Det framkom att det fanns ett behov av anpassning av den omgivande miljön på ett 

praktiskt plan. Endast en person lät bostadsanpassa sitt hem. Funderingar på att flytta till en 

bostad bättre anpassad efter behoven förekom. En intervjuperson införlivade funderingarna 

och flyttade till en nyproducerad lägenhet med hiss, tvättmaskin i lägenheten och öppen 

planlösning. Hon trodde inte att hon skulle gjort det om hon varit frisk, men upplevde att 

det underlättade vardagen. De praktiska anpassningarna var således relaterade till 

begränsningar i hemmiljön, men anpassning på arbetsplatsen förekom också.  

 

Då ordnade de [på arbetet] så att jag hade en vilostol där jag kunde lägga 

mig ner och vila när det behövdes och de såg till att ordna en 

parkeringsplats nära. Jag bytte projekt till exempel. /…/ Så att anpassa 

biten arbetsuppgifter till att man ska orka med det, för man tål inte riktigt 

stress. Det känner jag av direkt. 

 

Information 

Det framkom i intervjuerna att det fanns en skillnad i frågan om den givna informationen 

var tillräcklig för att möta personernas behov vid sjukdomsbeskedet och den närmsta tiden 

därefter. Den skilda uppfattningen grundade sig i hur stort personernas behov var. 

Informationsbehovet som nydiagnostiserad beskrevs vara stort.  

En intervjuperson berättade däremot att hon inte i någon vidare utsträckning ville sätta sig 

in i sin sjukdom då sjukdomsbeskedet kändes krasst i sig.  

 

Den är ganska faktabaserad. Det är läkare liksom. Det är ”Det här är 

resultatet på skallröntgen och det här är resultatet på ryggmärgsprovet och 

det här är summan av det”. 
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I vilken form och utsträckning hälso- och sjukvården förmedlat information varierade. Alla 

intervjupersoner erhöll minst information i skriftlig form. En delad mening fanns angående 

om det utdelade materialet varit på en god nivå i enlighet med personens 

informationsbehov eller inte. Åsikter gällande nivån på informationen var relaterade till 

deras tidigare kunskapsnivå i ämnet.     

 

Jag fick sådana här små broschyrer från sjukhuset men som är väldigt, 

väldigt översiktliga och som inte jag tyckte var tillräckligt. 

 

Det uppdagades att samtliga sökte information på egen hand, bland annat genom olika 

webbsidor på internet. Vad som föranledde sökandet var individuellt. Den erhållna 

informationen var för somliga knapphändig, medan andra menade att de hade ett behov av 

att få mer information än vad som förmedlats av hälso- och sjukvården. Det redogjordes 

för både för- och nackdelar med att söka information på egen hand. Det fanns mycket 

information att tillgå vilket upplevdes positivt. Däremot var de medvetna om att de inte 

alltid kunde försäkra sig om att informationen var tillförlitlig eller inte. Informationen var 

ofta ingående och det kunde ibland kännas jobbigt att läsa om hur sjukdomen skulle kunna 

komma att utvecklas. 

 

Sen förstås nätet, jag sökte mycket och hittade de stora MS-sidorna som 

finns och beställde genast hem alla tidningar, blev medlem i NHR och 

kollade vad de hade för utbud. För som sagt, jag har ett väldigt, väldigt 

behov av information så jag sökte verkligen också efter det och tog alla 

strån som fanns. 

 

Endast en uppgav sig vara helt nöjd med den information hälso- och sjukvården delgett 

henne och att den motsvarade hennes behov som nydiagnostiserad. Däremot berättade hon 

att hennes stora behov av information kring sjukdomen gjorde att hon själv efterfrågat 

denna. Hon var medveten om att hennes påstridighet gjort att hennes informationsbehov 

tillgodosetts. Det framfördes i intervjuerna att behovet av information, efter att de fått 

diagnosen, delvis föranleddes av att de ville förstå sjukdomen och hur den yttrar sig. Inte 

bara genom skriftligt material utan gärna också muntligt från hälso- och sjukvårdspersonal. 

Att få prata med någon med MS för att få information, diskutera och få inblick i hur ens liv 

kan komma att se ut, upplevdes viktigt.   

 

Man skulle gärna vilja veta vem som är fienden eller var problemet sitter. 

Jag är inte rädd att jag inte kan tåla den informationen eller att jag inte 

kan bearbeta det. Det är bara det att ovisshet gör en lite mer orolig. 

 

Information till närstående 

Utöver behovet av stöd från närstående, uppgavs även att deras närstående hade behövt få 

stöd i början. Intervjupersonerna berättande att det var svårt att meddela sina nära om att de 

fått diagnosen och att de önskade att de fått hjälp med det från någon utomstående.  

De beskrev vidare att stöd till närstående hade underlättat för dem själva efter 

insjuknandet. En intervjuperson upplevde att hennes närstående nästan blivit mer ledsna än 

hon själv då hon fick sjukdomsbeskedet.  

 

Familjen behöver kanske få information om sjukdomen från någon annan 

än den sjuka, vad sjukdomen innebär i fråga om att man inte orkar lika 

mycket och att man behöver stöd.  



17 
 

Uppföljning  

Samtliga uttryckte ett mer eller mindre missnöje med uppföljningen på så vis att det, i olika 

utsträckning, varit svårt att få kontakt med hälso- och sjukvården när det behövts. En 

intervjuperson berättade om att en undersökning hon skulle blivit remitterad till inte blev 

av eftersom anteckningar från ett tidigare besök slarvats bort.  

 

Jag kan känna att man borde haft en plan ”Nu gör vi så här, si och så”. 

Jag känner en kollega som precis fått ett cancerbesked och för dem är det 

verkligen ”Idag träffar du sjuksköterska. Dag två har vi en läkartid bokad 

för dig, för då har du säkert kommit på fler frågor”. DET hade varit bra! 

 

Det efterfrågades att det inom hälso- och sjukvården skulle funnits mer utrymme för möten 

med den som insjuknat. Personalens tidsbrist kunde upplevas som att de inte brydde sig om 

dem. Det fanns en önskan om att någon med kunskap om MS eller hur det är att leva med 

sjukdomen funnits för att lugna och trösta om det behövts. I intervjuerna framkom att de 

inte ville ses som ett presumtivt forskningsobjekt eller bli lämnad gråtandes i väntrummet 

hos läkaren, vilket var något de erfarit. Intervjupersonerna uttryckte att de hade velat 

träffas mer ofta till en början för att följa upp hur de mådde och hur det gått med 

medicineringen. 

 

Lite mer intensivt i början och sen kan man börja trappa ner det där rätt 

snabbt. Nej, men att någon bryr sig. Det är inte halsfluss man har fått. 

 

Det framkom att många frågor och funderingar väcktes i samband med start av behandling 

och kring upplevda symtom. En av intervjupersonerna berättade att hon mådde väldigt 

konstigt första året efter sjukdomsbeskedet och att hon var osäker på om det var normalt att 

känna som hon gjorde. Att få träffa hälso- och sjukvårdspersonal efter sjukdomsbeskedet 

för att således få lyfta frågor och funderingar efterfrågades vid intervjuerna.  

 

Man kanske skulle ha någon mer uppföljning, några veckor senare eller 

någonting. Man har så mycket frågor och egentligen vill de väl egentligen 

att man ställer mer frågor till dem än att man läser för mycket på internet.  

 

Stöd i sin behandling 

Det uppgavs att behandlingen vid MS kan ge tuffa biverkningar och att intervjupersonerna 

önskade att de fått mer information om dessa. En beskrev hur hon under natten och dagen 

efter att hon tagit sin spruta kunde vara trött och få influensasymtom, att läkemedlet fick 

henne att känna sig sjuk en gång i veckan. Rädsla för att bromsmedicinen kunde leda till 

depression förekom också. Utöver bromsmedicinernas biverkningar framkom det att 

kortisonbehandling kunde vara mycket besvärlig.  

 

Det hade jag ingen aning om och var helt överraskad och trodde nästan att 

jag skulle dö. Jag hade ett moment då jag tänkte att om jag somnar nu för 

gott, då kanske det också är bra.[om kortisonbehandling] 

 

Intervjupersonerna beskrev att de vill få bra vård och känna sig omhändertagna, samt 

trygga i att de får bästa möjliga behandling. En intervjuperson berättade att hon efter 

sjukdomsbeskedet upplevde sig vara ett potentiellt forskningsobjekt istället för en patient 

med behov av hjälp och behandling.  
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Hon beskrev vidare att hennes kunskap om sjukdomen och befintliga behandlingsalternativ 

gjorde att hon visste vilka krav hon kunde ställa på hälso- och sjukvården gällande val av 

behandling och läkemedel.  

 

Det kändes fruktansvärt, för då kände jag mig helt ensam. När man får en 

sådan här diagnos, en obotlig, kronisk sjukdom och man känner att man 

verkligen måste kunna lita på de som behandlar en, alltså att sjukvården 

verkligen vill mitt bästa. Man måste känna ett förtroende för läkaren, 

annars så blir det fruktansvärt. 

 

Förmedling av kontakter inom hälso- och sjukvården 

Det framkom att det skiljde sig mycket mellan intervjupersonerna gällande hur bra 

samordningen fungerade kring deras sjukdom. Koordineringen av olika hälso- och 

sjukvårdsrelaterade tjänster, exempelvis sjukgymnast, kurator och arbetsterapeut har i vissa 

fall fungerat bra. Informationen om dessa tjänster kom då framförallt från läkaren och/eller 

MS-sjuksköterskan, men förekom även från andra yrkeskategorier, däribland 

arbetsterapeuter.  

 

Jag tyckte att minneskapaciteten blev så mycket sämre och då pratade jag 

med dem om det och då skakade de fram en sådan undersökning. 

 

I intervjuerna framkom att behoven av kontakt med andra hälso- och sjukvårdsrelaterade 

tjänster inte tillgodosågs. I flera fall sökte de själva upp exempelvis kurator via sin 

husläkare eller internet. Intervjupersonerna framförde önskemål om att ha fått veta mer om 

hur sjuksköterskans nätverk ser ut, det vill säga vilka hälso- och sjukvårdsrelaterade 

tjänster de hade möjlighet att förmedla kontakt till. Om behoven uppstod visste de då vad 

som fanns att tillgå och var de skulle vända sig. Ett förslag var att hälso- och sjukvården 

skulle presenterat ett paket med alternativ till behandling och kontakter relaterat till 

specifika besvär. Det uppdagades att de själva behövt ta kontakt med hälso- och sjukvården 

och vara drivande, vilket upplevdes frustrerande speciellt då det kunde vara svårt att få 

kontakt med läkare eller sjuksköterskor. En av intervjupersonerna upplevde att 

administrationen kring sin sjukdom var ett heltidsarbete.  

 

Det gjorde jag i början. Jag ringde dit och det var ingen som ringde 

tillbaka på flera dagar och det är inte okej faktiskt. Det är inte det. Jag 

jämförde då med vår verksamhet. Skulle jag behandla en kund så… jag 

skulle få varning. Jag skulle inte få bete mig så, faktiskt. För det var så. Jag 

ser mig själv som kund hos sjukvården. 

 

När det kommer till sjuksköterskans roll efter sjukdomsbeskedet beskrevs denna vara 

mycket viktig på flera plan. Från praktisk hjälp med exempelvis sprutor, till information 

och förmedling av kontakter. Sjuksköterskan beskrevs som en länk mellan patient och 

läkare, vilket värdesattes högt då det var svårt att få tag på läkaren.  

 

Hon har en jätteviktig roll och en funktion hon fyller, just att sitta och ha 

alla kontakter ut till olika specialiteter. Att det finns en MS-sköterska som 

faktiskt har det är fantastiskt och ovärderligt.  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Kvalitativa forskningsintervjuer genomfördes i föreliggande studie, vilket ansågs var en 

adekvat metod för att besvara studiens syfte. Kvale och Brinkmann (2009) menar att denna 

metod bör användas då intervjupersoners upplevelser och perspektiv på deras livsvärld 

belyses. Vid genomförandet av de halvstrukturerade intervjuerna låg fokus på individens 

upplevelser och intervjupersonerna beskrev sina behov av stöd under tiden som 

nydiagnostiserad med MS. Författarna menar att trovärdighet uppnåtts då metoden 

undersökte det studien var avsedd att undersöka vilket överensstämmer med Kvale och 

Brinkmanns (2009) beskrivning av trovärdighet. 

 

Efter diskussion mellan författarna sattes inledningsvis en gräns att intervjupersonen skulle 

haft sin diagnos i minst tre år, vilken sedan togs bort. Denna gräns sattes med hänsyn till 

att intervjupersonerna skulle ha en viss distans till sin tid som nydiagnostiserad, då Trost 

(2010) menar att det vid kvalitativa intervjuer finns en risk att tankar och obehagliga 

minnen framkallas. Kvinnor som fått diagnosen efter år 2009 och alltså haft sjukdomen i 

mindre än tre år kontaktade författarna med ett intresse att deltaga i studien. Gränsen togs 

därmed bort då författarna gjorde bedömningen att de var redo att samtala om sin tid som 

nydiagnostiserad i och med att de själva ville deltaga.  

 

Efter genomförda intervjuer och analys av det erhållna materialet väcktes frågan om 

kvinnorna som haft sin sjukdom i mindre än tre år varit redo att prata om sin tid som 

nydiagnostiserad. Dessa personer upplevdes mer nedstämda då de pratade om sin tid som 

nydiagnostiserad, jämfört med de som fått sin diagnos tidigare. Om gränsen på tre år sedan 

diagnosen ställts inte tagits bort hade det eventuellt kunnat leda till att resultatet blivit mer 

mångfasetterat. Författarna grundar antagandet på att de som diagnostiserats för mer än tre 

år sedan hade en större distans till sjukdomsbeskedet. De upplevdes vara mer medvetna om 

sina behov av stöd, då de i högre grad gav mer uttömmande svar och reflekterade i större 

utsträckning kring sina behov under sin tid som nydiagnostiserad. 

 

Intervjuer genomfördes på Sophiahemmet högskola, intervjupersonens arbete eller i deras 

hem, vilka var intervjupersonernas val av platser. Trost (2010) menar att det finns för- och 

nackdelar med alla platser där intervjuer kan genomföras och att platserna där studiens 

intervjuer genomfördes ur trygghetssynpunkt kan vara bra, men också kan framkalla en 

viss maktdiskrepans mellan intervjuare och intervjuperson. Vidare beskrivs att det kan vara 

problematiskt att utföra intervjuer på arbetsplatser eller i hemmet då det kan vara lätt att bli 

störd, vilket inte var något problem vid genomförandet av denna studie. Författarna 

upplevde inte att platserna där intervjuerna genomfördes påverkade studiens resultat, vilket 

kan ha grundat sig i att intervjupersonerna valde plats för intervjuerna och därmed kände 

sig trygga. 

 

Då information om studien förmedlades till intervjupersonerna via två organisationer 

kompletterades den muntligt av författarna innan intervjuerna påbörjades.  

Författarna kunde på så sätt försäkra sig om att intervjupersonerna medverkade med 

informerat samtycke. Det ansågs av författarna vara viktigt, då full kontroll över vad som 

skickats ut eller förmedlats från respektive organisation saknades. Det kunde finnas en risk 

att organisationens eget intresse av studiens resultat kunde föranlett att dess medlemmar 

uppmuntrats att delta i studien då Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att en överordnad 

kan påverka en underordnad att deltaga i en studie.  
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Författarna såg att det på grund av detta fanns en risk att intervjupersonerna egentligen inte 

ville medverka. Under intervjuerna upplevdes däremot ett genuint intresse om att 

medverka från samtliga deltagare.  

 

Båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer. Då tidigare erfarenhet av att 

genomföra intervjuer saknades utgjorde de två intervjuarna ett stöd för varandra, vilket 

Trost (2010) redogör för. Det faktum att författarna samarbetade gav dem även möjlighet 

att få stöd i sina ställningstaganden. Detta kan anses stärka tillförlitligheten då Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) redogör för att tillförlitligheten kan öka då en studie 

genomförs av två författare. Inför varje intervju delades intervjuguidens teman upp mellan 

intervjuarna. Då en av dem fokuserade på temat med tillhörande frågor bistod den andra 

med kompletterande följdfrågor. Tillvägagångssättet tillämpades då det upplevdes lättare 

att ställa kompletterande följdfrågor då en mer passiv och lyssnande roll intogs.  

 

Det var inte helt enkelt att utan erfarenhet ställa enkla och raka frågor, vilket Kvale och 

Brinkmann (2009) anser bör göras. Svar på frågor svävade ibland ut och kom att handla 

om något annat eller belystes ur en infallsvinkel vilken inte var relevant för syftet. Det kan 

ha berott på att intervjuguiden inte omarbetades efter pilotintervjun och att följdfrågor 

ibland kom att ställas med författarnas eget intresse för ämnet som grund istället för syftet. 

Under arbetes gång kom författarna till insikt gällande detta och styrde de kommande 

intervjuerna på ett bättre sätt, genom att inte ställa följdfrågor utan syftet i åtanke. Trost 

(2010) beskriver att hela serien av intervjuer är en process och att denna karakteriseras av 

förändring. Författarna insåg vid analysprocessen att intervjuguiden borde förändrats i ett 

tidigt skede, då ett området information belystes ur ett, utifrån syftet, felaktigt perspektiv. 

Det som framkom i intervjuerna vilket inte var relevant för syftet presenterades inte i 

resultatet. 

 

Intervjuarna upplevde sig vara samspelta under intervjuerna och att de kompletterade 

snarare än avbröt varandra. De erfor att det goda samarbetet grundade sig i uppdelningen 

av rollerna under intervjuerna. Trost (2010) menar att samspelta intervjuare kan ge ett mer 

mångfasetterat intervjumaterial, men att två intervjuare även kan göra att den intervjuade 

upplever sig vara i maktunderläge. Rogers, enligt Edvardsson (2010) menar att en person 

är sin egen expert och Trost (2010) redogör för att intervjupersoner är experter på sig 

själva vid kvalitativa intervjuer. Med dessa redogörelser som grund ansågs 

intervjupersonerna i studien vara experterna på sig själva och upplevelserna av sin 

sjukdom, vilka var avsedda att undersökas. De upplevdes av intervjuarna därmed inte vara 

i maktunderläge.  

 

Sju intervjuer genomfördes. Det gav inte en ohanterlig mängd intervjumaterial, vilket Trost 

(2010) anser kan vara fallet om för många intervjuer genomförs i en kvalitativ studie. 

Antalet genomförda intervjuer erfor författarna var tillräckligt många för att utifrån 

intervjuguiden få ett fylligt resultat och besvara syftet. Variationen på intervjupersonernas 

ålder, från 30 till 47 år, vid sjukdomsbeskedet innebar att de vid den tidpunkten befann sig 

i olika faser i livet. Det påverkade deras upplevelser från tiden som nydiagnostiserad och 

därmed behoven av stöd, vilket medförde att resultatet från de olika intervjuerna varierade. 

Då resultatet presenterades inkluderades allt väsentligt material, vilket besvarade syftet, 

och citat från intervjuerna för att belysa ämnet från samtliga intervjupersoners perspektiv. 

Även om resultatet kunde uppfattas som spretigt gjordes detta då Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) menar att variationer i resultatet ökar dess giltighet. 
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Studien avgränsades till enbart kvinnor och borde kanske även ha begränsats till en viss 

åldersgrupp för att på så vis erhålla ett mer enhetligt resultat. Även om kvinnornas olika 

ålder och livssituation gav ett varierat resultat ansåg författarna att det presenterade 

resultatet besvarade syftet. Att avgränsa urvalet till en åldersgrupp menar Trost (2010) är 

en komponent i ett strategiskt urval, vilket kan vara svårt att utföra då intervjupersoner 

kontaktas via en tredje part. Ett ytterligare urvalskriterium gällande ålder lades inte till då 

författarna befarade att det då kunde blivit svårt att få tag på tillräckligt många 

intervjupersoner. Trost (2010) menar att då författare får hjälp med att rekrytera 

intervjupersoner till en studie bör de tacksamt ta emot den hjälp de får.  

 

Under analysprocessen förekom ibland en svårighet att placera de olika meningsenheterna 

i kategorier och teman. Vissa av meningsenheterna var så omfattande att de passade in i 

flera kategorier. Alla meningsenheter kunde inte delas i flera delar, då det väsentliga 

innehållet skulle tagits ur sitt sammanhang. Denna svårighet styrks av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008), vilka menar att det då materialet handlar om personens 

upplevelser kan finnas en svårighet att placera en meningsenhet i en specifik kategori, då 

det personen berättat kan passa in i flera kategorier. Efter djupare diskussion mellan 

författarna angående meningsenheternas centrala innebörd kunde dessa placeras under 

lämplig kategori.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att ett av de besvärligaste symtomen upplevdes vara trötthet, vilket bland 

annat inverkade på det sociala livet. Flera intervjupersoner valde att lägga den energi de 

hade på arbetet, vilket ledde till minskad ork till socialt engagemang. Dessa upplevelser 

överensstämmer med en studie av Malcomson et al. (2008) som belyser att många personer 

med MS har svårt att bibehålla samma sociala liv efter insjuknandet. Samma studie visar 

även att trötthet kan leda till ytterligare inskränkning på det sociala livet och att dessa 

personer måste tvinga sig till sociala aktiviteter, vilket överensstämmer med 

intervjupersonernas upplevelser i föreliggande studie. Den minskade orken tog sig även i 

uttryck genom att arbetssituationen påverkades. De behövde anpassa sina arbetsuppgifter, 

minska arbetstiden, sjukskriva sig och i värsta fall byta arbetsplats, vilket styrks av 

Dennison et al. (2011), vilka beskriver att sjukdomen kan inverka på arbetssituationen.  

 

Vid intervjuerna framkom en oro över den framtida ekonomin, arbetssituationen, den stress 

arbetet frambringade och att de inte skulle orka arbeta heltid. Sjukdomsbilden vid MS 

menar Dennison et al. (2011) kan leda till utmaningar och ovisshet kring framtiden, vilket 

styrks av att samtliga intervjupersoner uttryckte en rädsla och oro för framtiden. Oron och 

rädslan beträffade även att inte veta hur sjukdomsutvecklingen skulle kunna komma att se 

ut och att inte kunna bilda familj eller träffa en partner. Malcomson et al. (2008) uppger att 

många personer med MS upplever att oförutsägbarheten är svår och att planering av det 

dagliga livet i och med denna är nästintill omöjlig. Denna redogörelse stämmer väl 

överrens med föreliggande studies intervjupersoners svårighet att kunna planera sin framtid 

och att de därför har valt att ta en dag i taget. 

 

Sjukdomsbeskedet medförde för några av intervjupersonerna en ansträngning på deras 

familje- eller parrelation. I två fall ledde detta till separation, vilket överrensstämmer med 

Dennison et al. (2011) redogörelse för att sjukdomens inverkan på det sociala livet även 

kan påverka nära relationer. Enligt Fagius et al. (2007) kan det bero på att den sjuke 

personens närstående också utsätts för påfrestning och att den oförutsägbara framtiden kan 

oroa såväl den sjuke som dennes närstående.  
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I intervjuerna framkom att de i efterhand ansåg att deras närstående hade behövt få stöd i 

ett tidigt skede efter att diagnosen satts. Fagius et al. (2007) redogör även för att hälso- och 

sjukvården bör bistå närstående med detta stöd. Författarna menar att en ansträngning i 

nära relationer eventuellt skulle kunna stå i relation till Gottberg et al. (2008) redogörelse 

för att en hög andel personer med MS får hjälp med sin ADL informellt och obetalt av sin 

partner. 

 

Det behov av stöd intervjupersonerna i föreliggande studie upplevde från personer i deras 

omgivning styrks av Skärs (2009) redogörelse för att insjuknandet medför ett ökat behov 

av socialt stöd. Utöver det sociala stöd intervjupersonerna fick av de som fanns i deras 

närhet anser författarna att hälso- och sjukvårdspersonal även bör bistå med stöd, vilket 

styrks av Skär (2009) som anser att det är viktigt att de som handhar den sjukes vård tar 

detta i anspråk. De av deltagarna i föreliggande studie som träffade andra personer med 

MS i ett tidigt skede var nöjda med det, då det gav dem ett mer positivt synsätt på 

framtiden, medan flera av de som inte gjorde det i efterhand önskade att de fått den 

chansen. Kirkpatrick Pinson et al. (2009) redogör för hur bland annat socialt stöd och hopp 

kan underlätta sjukdomshanteringen. Författarna anser att det kan finnas en möjlighet att 

de som i ett tidigt skede mötte och fick stöd från andra med MS därför hanterade 

sjukdomsbeskedet bättre än de som inte gjorde det. 

 

I intervjuerna uppdagades att det fanns en skillnad gällande den erhållna informationen och 

intervjupersonernas behov av denna, vilket Matti et al. (2010) också fann i sin studie. Det 

framkom däremot i denna studie att diskrepansen påverkat personerna olika beroende på 

hur stort informationsbehov de haft. Samtliga sökte information på egen hand vilket även 

framkom i studien som Matti et al. (2010) gjort angående att efterfrågan av tillgång till 

pålitliga informationskällor är stor.  

 

Det uttrycktes ett missnöje över hur uppföljningen sett ut efter att sjukdomsbeskedet 

lämnats, då intervjupersonerna i efterhand ansåg att de i ett tidigt skede hade behövt följas 

upp bättre. Det som framkom vid intervjuerna tyder på att Forbes et al. (2007) beskrivning 

av att det finns en otillfredsställelse hos dessa personer gällande förfogande och 

tillgänglighet av vård stämmer. Det framkom i föreliggande studie att hälso- och 

sjukvårdspersonalens tidsbrist upplevdes som att de inte brydde sig. Författarna menar att 

det skulle kunna vara relaterat till missnöjet med uppföljningen, då Forbes et al. (2007) 

beskriver att otillfredsställelsen kan bero på att hälso- och sjukvårdspersonal inte lyckas 

lyssna till patientgruppens individuella önskemål. 

 

Tidsbristen och stressen inom hälso- och sjukvård, vilken intervjupersonerna upplevt och 

beskrivit, menar författarna kan vara ännu en anledning till att det bör införas rutiner på hur 

personcentrerad omvårdnad ska praktiseras av hälso- och sjukvårdpersonal. En av 

anledningarna till att rutiner bör upprättas är enligt Ekman et al. (2011) att hälso- och 

sjukvårdspersonal ibland bara använder personcentrerad omvårdnad när de känner att de 

har tid.  

 

Åsikterna varierade mellan intervjupersonerna kring hur samordningen av olika hälso- och 

sjukvårdsrelaterade tjänster fungerat. Matti et al. (2010) redogör för att nydiagnostiserade 

personer vanligtvis får information från framförallt sjuksköterskor som arbetar med 

personer med MS. Resultatet i denna studie styrker delvis detta då det i intervjuerna 

framkom att om de fick information om olika hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster, 

förmedlades denna framförallt från sjuksköterskor eller läkare.  
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Forbes et al. (2007) menar att sjuksköterskor spelar en viktig roll i samordningen. 

Författarna till föreliggande studie anser därför att för att den ska fungera är det betydande 

att de förstår vilka hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster personer med MS behöver.  

 

Irvine et al. (2009) menar att behandling och psykologiskt stöd bör påbörjas direkt efter att 

diagnosen satts. Bland intervjupersonerna fick inte alla det psykologiska stöd de uppgav att 

de hade behövt som nydiagnostiserade. Behovet grundade sig i att få samtala kring sina 

tankar, känslor och rädslor med en utomstående. Det bristande psykologiska stödet kan 

stödjas av Ytterberg et al. (2008) beskrivning av att det finns en brist inom hälso- och 

sjukvården i fråga om psykosocial rådgivning, men även inom rehabilitering och 

samordning. En av intervjupersonerna uppgav sig inte behöva psykologiskt stöd efter 

diagnosen. Det visar på att gruppen med avseende på deras behov inte var homogen, utan 

att deras upplevelser av sjukdomen skiljde sig åt och behoven därefter. Författarna menar 

att det kan kopplas till Forbes et al. (2007) beskrivning av att personers erfarenheter av sin 

sjukdom och deras behov skiljer sig, vilket gör att de inte kan anses vara en homogen 

grupp.  

 

Forbes et al. (2007) redogör att det finns en allmän otillfredsställelse hos personer med MS 

beträffande tillgänglighet av vård och kvaliteten av denna. Ytterberg et al. (2008) menar att 

det finns en diskrepans angående uppfattningen av de behov av hälso- och 

sjukvårdsrelaterade tjänster personer med MS har och att det grundar sig i att dessa 

personer och läkare inte alltid har samma bild av vilka funktionshinder sjukdomen medför. 

Författarna anser att otillfredsställelsen med hälso- och sjukvården under tiden som 

nydiagnostiserad skulle kunna grunda sig i denna diskrepans. En lösning till problemet 

skulle kunna vara att personcentrerad omvårdnad tillämpas, vilket enligt Ekman et al. 

(2011) har visat sig främja samstämmigheten mellan vårdgivare och patient och kan leda 

till goda effekter på resultat av vård och ge patientgruppen ökad tillfredställelse av denna.  

 

Slutsats 

Ur resultatet framkom att kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad MS är individuella. 

Behoven beror på vilka symtom personen har och hur livssituationen med bland annat 

arbete, socialt liv och familjesituation ser ut vid insjuknandet. Bland kvinnor med 

nydiagnostiserad MS uttrycks behov av socialt-, psykologiskt- och praktiskt stöd. Stöd vid 

oro och rädsla och stöd i sin behandling upplevs även vara viktigt, liksom behov av 

information och samordning. Det skiljer sig i vilken utsträckning kvinnor med 

nydiagnostiserad MS behöver dessa stöd, vilket grundar sig i hur personen påverkas av 

sjukdomen. Exempelvis uttryckte samtliga personer i denna studie ett behov av 

information, men en delad mening fanns beträffande om nivån och omfattningen av denna 

var tillräcklig. Författarna menar därmed att behoven som nydiagnostiserad står i relation 

till hur sjukdomsbilden ser ut och var i livet personen befinner sig när diagnosen ställs.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Studiens resultat visar att kvinnor med nydiagnostiserad MS upplevelser av sjukdomen 

varierar och behoven därefter. Denna vetskap skulle kunna vara användbar i vården av 

denna patientgrupp. Författarna menar att det även skulle kunna appliceras på vård av 

personer med andra kroniska sjukdomar. Den erhållna kunskapen skulle rentav kunna 

främja hälso- och sjukvården i stort, genom att hälso- och sjukvårdspersonal tillämpar 

personcentrerad omvårdnad i större utsträckning. 
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Förslag till vidare studier 

I studien lades fokus på kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad MS. Författarna 

menar att det vore intressant att genomföra en liknande studie med män som 

undersökningsgrupp för att se om resultaten skiljer sig. I och med den erhållna kunskapen 

angående skillnader i behov beroende på var i livet personen befinner sig då 

sjukdomsbeskedet lämnas, anser författarna att studier med fokus på olika åldersgrupper 

skulle kunna vara av värde. Ett bifynd i studien var att det under intervjuerna framkom att 

vården för patientgruppen skiljer sig beroende på var i Sverige personen bor. En 

undersökning av hur de geografiska skillnaderna ser ut menar författarna därför skulle 

kunna utveckla MS-sjukvården på ett nationellt plan. 
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OBS! Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Bilaga I 

 

Hej!  

Vi heter Linnea Olsson och Mikaela Broo och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. 

Området som ska studeras berör kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad Multipel skleros. Vi 

är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med åtta kvinnor med multipel skleros som 

väljs utifrån följande kriterier; kvinnor som insjuknat i MS för minst tre, men högst fem år sedan. 

Kvinnorna får gärna bo i Stockholmsområdet.  

 

Problemområde 
MS är en sjukdom som i och med sin sjukdomsbild kan innebära stora förändringar i det dagliga 

livet för den drabbade. Att se över hur vården kring personer med MS bedrivs och vilka behov de 

har kan leda till effektivisering och utveckling av sjukvården. Den samordnande roll som 

sjuksköterskan har kan dessutom underlättas i och med en förståelse av de behov som personer 

med MS har. På så sätt kan tillfredställelsen av sjukvården öka i samband med insjuknandet i MS.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad Multipel skleros.  

 

Metod 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer kommer genomföras med hjälp av en intervjuguide 

innehållande teman och förslag på lämpliga frågor, detta för att främja ett öppet samtal med 

möjlighet för intervjupersonen att själv beskriva sina subjektiva upplevelser. Intervjuerna kommer 

att spelas in med en ljudbandspelare för att sedan transkriberas och analyseras.  

 

Etiska överväganden  

Tidsbegränsningen tre år sattes med hänsyn till att kvinnorna då kan ha en viss distans till sitt 

insjuknande, då det kan ha varit en svår tid att hantera. Den bortre gränsen på fem års sattes för att 

resultatet från intervjuerna ska kunna appliceras på dagens sjukvård. Intervjupersonerna kommer 

informeras om studiens syfte, om konfidentialitet och rätten att när som helst avbryta sitt 

deltagande i studien. Vid kontakt med intervjupersonerna och under intervjuerna kommer deras 

integritet och värdighet respekteras. Det finns möjlighet att genomföra intervjuerna på 

Sophiahemmet Högskola, men tid och plats anpassas efter intervjupersonernas önskemål. 

Materialet från ljudinspelningarna kommer efter transkriberingen och genomförd analys att 

raderas och det färdiga materialet kommer avidentifieras så att personens konfidentialitet 

bibehålls.  

 

Med vänlig hälsning  

Sophiahemmet Högskola  

 

Linnea Olsson och Mikaela Broo 

 

linnea.olsson@student.sophiahemmethogskola.se, XXX-XXXXXXX 

mikaela.broo@student.sophiahemmethogskola.se, XXX-XXXXXXX 

 

Handledare: Britten Jansson, XX-XXXXXXX  
 

 

mailto:linnea.olsson@student.sophiahemmethogskola.se
mailto:mikaela.broo@student.sophiahemmethogskola.se


OBS! Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Bilaga II 

 

Hej!  
 

Vi heter Linnea Olsson och Mikaela Broo och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. 

Vårt självständiga arbete har syftet: att beskriva kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad MS. 

Vi är därför intresserade av att intervjua Dig, som kvinna med MS, som diagnostiserades för 

minst tre, men högst fem år sedan.  

 

MS är en sjukdom som i och med sin sjukdomsbild kan innebära stora förändringar i det dagliga 

livet för den drabbade. Att se över hur vården kring personer med MS bedrivs och vilka behov de 

har kan leda till effektivisering och utveckling av sjukvården. Den samordnande roll som 

sjuksköterskan har kan dessutom underlättas i och med en förståelse av de behov som personer 

med MS har. På så sätt kan tillfredställelsen av sjukvården öka i samband med insjuknandet i MS.  

 

Om Du är intresserad av att delta kommer intervjun att kunna genomföras på Sophiahemmet 

högskola, eller på en plats som passar Dig. Intervjuerna kommer genomföras från den 17/9 till och 

med den 26/10. Intervjun kommer ta ungefär en timme och vi anpassar gärna tidpunkten efter 

Dig. Intervjuerna kommer spelas in med ljudbandspelare. Resultatet från intervjuerna kommer 

avidentifieras så att informationen inte kan kopplas till Dig. Då det självständiga arbetet är slutfört 

kommer materialet att raderas. Du har som deltagare i vårt självständiga arbete rätt att när som 

helst avbryta ditt deltagande.  

 

Hör av Dig till oss via telefon eller e-post om Du är intresserad av att delta!  

 

Med vänlig hälsning  

Sophiahemmet Högskola  

 

Linnea Olsson och Mikaela Broo 

 

linnea.olsson@student.sophiahemmethogskola.se, XXX-XXXXXXX  

mikaela.broo@student.sophiahemmethogskola.se, XXX-XXXXXXX 

 

Handledare: Britten Jansson XX-XXXXXXX 
 

 

mailto:linnea.olsson@student.sophiahemmethogskola.se
mailto:mikaela.broo@student.sophiahemmethogskola.se


OBS! Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Bilaga III 

 

Intervjuguide 

 

 

Syfte: Att beskriva kvinnors behov av stöd vid nydiagnostiserad MS 

 

 

Vi undrar om du har några funderingar eller frågor innan vi börjar intervjun? 

 

Kan du berätta om när du fick ditt sjukdomsbesked? 

- När fick du din MS-diagnos? 

- Hur gammal var du då? 

- Hur gick det till? 

- Vem var närvarande? 

- Hur såg tillgången till information ut, från vem fick du information?  

 

Kan du berätta om din första tid som nydiagnostiserad? 

- Hur såg den första tiden ut efter att du fått sjukdomsbeskedet? 

- Hur påverkade sjukdomsbeskedet dig och din livssituation? 

- Hur såg dina funderingar ut kring framtiden? 

- Hur upplevde du kontakten med sjukvården den första tiden efter 

sjukdomsbeskedet? 

- Hur såg tillgången till information ut, från vem fick du information?  

 

Kan du beskriva vilka behov av stöd du upplevde dig ha första tiden efter 

sjukdomsbeskedet? 

- Vilken form av stöd kände du ett behov av? 

- Vad grundade sig behoven i? 

- Från vem/vilka hade du behov att få stöd?  

- Hur upplevde du sjuksköterskornas roll under din tid som nydiagnostiserad? 

- Hur såg förmedlingen av kontakt till andra sjukvårdsrelaterade tjänster ut? 

 

Användbara följdfrågor:  

- Skulle du kunna utveckla …? 

- Vad grundande sig de känslorna/tankarna i? 

- Har jag uppfattat dig rätt då du berättar att…? 

 

Innan vi avslutar intervjun undrar vi om du har något annat du vill delge oss? 

 

 

 

 

 


