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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 
Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som drabbar centrala nervsystemet. 

Sjukdomen förekommer i fyra former och klassificeras utefter sjukdomsförlopp. 

Sjukdomen ger upphov till fysiska symtom, varav synnervsinflammation, muskelsvaghet, 

domningar och sväljsvårigheter är vanliga symtom. Vanliga psykiska symtom är ångest 

och depression.  

 

Syfte 
Syftet med arbetet var att beskriva närståendes upplevelse av att vara närstående till en 

person med Multipel skleros. 

 

Metod 
Författarna har valt att genomföra en litteraturöversikt för att belysa hur närstående 

påverkas av Multipel skleros. Vetenskapligt granskade artiklar valdes ut från databaserna 

PubMed och CINAHL.  

 

Resultat 
När en familjemedlem drabbas av Multipel skleros drabbas hela familjen. Närstående blir 

ofta på grund av sjukdomsutvecklingen omsorgsgivare. Till följd av omsorgsgivandet kan 

närstående uppleva fatigue, depression samt sömnproblem. Då en förälder insjuknar 

påverkas dennes möjlighet till delaktighet i barnets liv. Den friska föräldern tvingas då till 

ett större ansvarstagande. Förälderns sjukdom innebär även att barnet får ta mer ansvar 

hemma. När ett barn drabbas av MS ifrågasätter föräldrarna ofta sin roll som förälder i och 

med att sjukdomen är oförutsägbar och därmed svår att kontrollera. Vid insjuknande ses 

det sociala stödet som en viktig komponent för sjukdomshanteringen inom familjen. Stöd 

från hälso- och sjukvården har en betydande roll men upplevs av många drabbade som 

otillräcklig.  

 

Slutsats 
Studien visar att Multipel skleros har en inverkan på familjen. Effekterna som sjukdomen 

hade på familjen innebar en förändrad hälsa hos både patienten och de närstående med 

bland annat försämrad livskvalitet och depression som följd.  

 

Nyckelord: Multipel skleros, närstående, familj, omsorgsgivare, stöd, livskvalitet 
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BAKGRUND 

Multipel skleros 

Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom som tillhör gruppen autoimmuna sjukdomar. 

Med autoimmuna sjukdomar menas att kroppen börjar angripa sig själv. Kroppens 

immunsystem gör motstånd mot den egna kroppen vilket kan resultera i en autoimmun 

reaktion. Reaktionen kan se olika ut beroende på vilken del av immunsystemet som angrips 

(Nationalencyklopedin, 2014).  

 

Uppskattningsvis är antalet personer som är drabbade av MS i Sverige idag 17 500 (Lycke & 

Elm, 2011). Sjukdomsutbrottet sker överrepresenterat i åldersgruppen 20-40 år. Vidare är 

incidensen störst bland 30 åringar (Pena & Lotze, 2013). Majoriteten av de som idag 

insjuknar i Multipel skleros är kvinnor (Lycke & Elm, 2011). 

 

Patofysiologi 

Multipel skleros är en sjukdom som drabbar centrala nervsystemet (CNS), det vill säga hjärna 

och ryggmärg. Sjukdomen orsakar skada på nervtrådarna i CNS och därigenom påverkas 

nervimpulsernas överföring till kroppens olika delar. Det som händer vid MS är att T-cellerna, 

som är en form av vita blodkroppar, frisätter cytokiner. Cytokinerna ger upphov till en 

inflammation. Inflammationen leder till en skada på nervskidornas myelin, som är den 

omgivande fettskidan runt nervfibrerna. I samband med inflammationen sker en så kallad 

demyelinisering, det vill säga att myelinet bryts ned. När myelinet har skadats kan inte 

impulserna fortledas som tidigare och patienterna upplever då symtom. Området där myelinet 

är skadat kallas i sin tur plack (Fagius, Andersen, Hillert, Olsson & Sandberg, 2007).  

 

När inflammationen i CNS börjar avta startar en återuppbyggnad av myelinet och 

nervimpulserna kan förmedlas på nytt. I detta skede brukar även symtomen förbättras. 

Däremot har det kunnat konstateras att det redan i ett tidigt stadium kan tillkomma skador på 

nervfibrerna och på nervcellskropparna. Om detta sker kan funktionsbortfallet bli mer 

permanent och en chans till återuppbyggnad minskar (Fagius et al., 2007). 

 

Symtom 

Hos den som lider av Multipel skleros uppstår symtom på grund av blockeringar av 

nervimpulser i centrala nervsystemet. Detta leder till att kroppens olika delar inte kan 

kommunicera med varandra och funktionsnedsättningar uppstår och påvisas som en rad olika 

symtom (Fagius et al., 2007). 

 

Somatiska symtom 

Synnervsinflammation är ett symtom som ofta förekommer tidigt i sjukdomsförloppet (Fagius 

et al., 2007). Symtomen vid denna inflammation visar sig i form av värk och resulterar i 

påverkan på synskärpan. Andra symtom vid MS kan vara muskelsvaghet i extremiteter, ataxi, 

känselnedsättningar och domningar (Lycke & Elm, 2011; Fagius et al., 2007). 

Sväljningssvårigheter och påverkan på talet i form av artikulationssvårigheter kan även 

förekomma (Fagius et al., 2007). Fatigue är ytterligare ett symtom vid MS där den extrema 

tröttheten ofta blir ett hinder i vardagen (Newland, Thomas, Riley, Flick & Fearing, 2012).   

 

Fortsättningsvis är sexuell funktionsnedsättning en del av sjukdomsbilden. Mannen drabbas 

av svårigheter till erektion och risken för impotens ökar. Kvinnor, å andra sidan, upplever 
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problem som nedsatt lust, torra slemhinnor, svårigheter för att få orgasm samt minskad 

upphetsning (Lew-Starowicz & Rola, 2013). Ett annat organ som påverkas till följd av att 

nervbanorna sätts ur spel är urinblåsan och dess funktion (Burke, Hooper, Barlow & Hatter, 

2013). Det rör sig ofta om en överaktiv blåsa men dysfunktionen kan även innebära 

urininkontinens och svårigheter att tömma blåsan (Fagius et al., 2007).  

 

Psykiska symtom 

De psykiska symtomen hos en person med MS kan vara omfattande men ter sig olika från 

individ till individ. MS kan till exempel orsaka kognitionsnedsättning och humörpåverkan 

(Lycke & Elm, 2011; Newland et al., 2012). Det har även konstaterats att personer med en 

MS sjukdom lider av en ångestproblematik i större utsträckning än friska personer. Vidare 

finns det stöd för att de som drabbas av MS löper risk för självmord (Siegert & Abernethy, 

2005). Kroppsliga symtom som fatigue kan resultera i att personen drabbas av psykisk ohälsa 

men även av koncentrationssvårigheter och minnespåverkan (Feinstein, 2011). Depressiva 

symtom kan även uppstå till följd av fatigue. Studier har visat att cirka 50 procent av de 

personer som har fått en MS diagnos även lider av depressioner (Nagaraj, Taly, Gupta, Prasad 

& Christopher, 2013).  

 

Olika former av MS 

Skovvis fortlöpande  

MS förekommer i fyra olika former som karakteriseras beroende på förlopp. Den vanligaste 

formen är skovvis fortlöpande MS. Skovvis fortlöpande MS innebär att den drabbade kan 

uppleva försämringar i sjukdomen, men dessa försämringar brukar vanligtvis ersättas av 

sjukdomsförbättringar (Fagius, et al., 2007; Espeset, Mastad, Johansen & Almås, 2011). Den 

här formen av MS drabbar ungefär 80-90 procent av de nydiagnostiserade patienterna. I detta 

förlopp drabbas kvinnor oftare än män (Trapp & Nave, 2008).).  

 

Sekundär progressiv 

Cirka 10 år efter sjukdomsdebuten övergår ofta skovvis fortlöpande MS till sekundär 

progressiv MS. När sjukdomen når detta stadium ökar funktionsförlusten och symtom såsom 

kraftnedsättning i benen, muskelsvaghet och svårigheter med att kontrollera och samordna 

rörelser tilltar (Lycke & Elm, 2011).  
 
Primär progressiv 

Ungefär 10 procent av de som diagnostiseras med MS diagnostiseras med primär progressiv 

MS. Vad som är signifikant för denna sjukdomstyp är att den saknar skov men patienten 

upplever symtom redan vid insjuknandet. Dessa symtom ökar i takt med att MS sjukdomen 

fortskrider (Fagius et al., 2007). Sjukdomsförloppet är vid denna form progressiv och mer 

permanent än vid tidigare nämnda former (Espeset et al., 2011).  

 

Godartad MS 

Den fjärde formen av Multipel skleros är godartad MS. Godartad MS är den mest ovanliga av 

de olika sjukdomsformerna. Vid det här förloppet upplever den drabbade inte några allvarliga 

symtom eller symtom som har en stor inverkan på det vardagliga livet (Fagius et al., 2007).   

 

Diagnos 

Att diagnostisera Multipel skleros kan vara komplicerat och ofta behövs det flera 

undersökningar för att kunna bekräfta diagnosen. Svårigheterna förekommer ofta i början av 
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sjukdomsförloppet då symtomen kan vara vaga. En MS diagnos fastställs utifrån olika 

kriterier. Utgångspunkten i detta skede är det så kallade grundkriteriet. Grundkriteriet innebär 

att minst två symtom som har identifierats som MS-symtom ska förekomma vid två olika 

tidpunkter (Fagius et al., 2007).  

 

Diagnostiseringen påbörjas med en läkarundersökning för att kontrollera patientens 

neurologiska funktioner. Det kan exemelvis handla om att undersöka personens reflexer. 

Fortsättningsvis kan MS-utredning innefatta en röntgenundersökning med hjälp av 

magnetkamera eller magnetisk resonanstomografi (MRT). Röntgenundersökningen syftar till 

att undersöka om det förekommer avbildning av MS-plack. Denna undersökning kan 

efterföljas av en lumbalpunktion som genomförs för att undersöka om det finns eventuella 

immunologiska avvikelser hos personen ifråga. Avslutningsvis görs en fysiologisk 

undersökning för att se om det finns tecken på förändringar i andra delar av nervsystemet. En 

diagnos ställs sedan utifrån vad dessa undersökningar påvisar (Fagius et al., 2007). 

 

Prognos 

Hur MS sjukdomen påverkar individen är beroende på sjukdomens svårighetsgrad, karaktär 

och progression. Patienterna med Multipel skleros brukar delas upp i tre grupper beroende på 

symtom och funktionsbortfall. Den första gruppen har vaga eller saknar helt symtom eller 

funktionsbortfall. Den andra gruppen har funktionsnedsättningar men klarar trots detta av det 

dagliga livet. Den tredje- och sista gruppen lider av funktionsnedsättningar som skapar hinder 

i livet och ett beroende av hjälpmedel och andra personer för att patienten med MS i fråga ska 

klara av det vardagliga livet (Fagius et al., 2007). Fagius et al. (2007) menar däremot att 

sjukdomen i sig i de allra flesta fallen inte påverkar patientens livslängd. De personer som 

lider av en svårare MS drabbas däremot lättare av infektioner. Infektionerna kan i sin tur vara 

orsaken till att personer med MS har en något kortare medellivslängd i jämförelse med den 

övriga befolkningen  

 

Behandling 

Vid behandling av MS är den främsta målsättningen att förhindra inflammationsprocesserna 

som sjukdomen orsakar. När patienten når den sekundära progressiva delen av sjukdomen 

riktar sig behandlingen till att förhindra den nedbrytande processen (Fagius et al., 2007). 

Behandlingen har även fokus på att lindra de specifika symtomen som kan uppstå i 

sjukdomsförloppet. Eftersom Multipel skleros är en kronisk och progressiv sjukdom kan de 

alternativa behandlingsmetoderna spela en betydande roll som ett komplement till 

läkemedelsbehandlingen (Fagius et al., 2007; Stoll, Nieves, Taboy & Schwartzman, 2012).  

 

Medicinsk behandling 

Det finns flera läkemedelsalternativ för den som drabbas av MS. Det vanligaste alternativet är 

immunmodulerande behandling. De immunmodulerande läkemedlen påverkar 

immunsystemet genom att hämma dess funktioner (Fagius et al., 2007).  Dessa preparat har 

dock enbart bevisad effekt på MS med kontinuerliga skov (Lycke & Elm, 2011). På senare år 

har biverkningarna för dessa läkemedel blivit färre och behandlingsframsteg har gjorts. Det 

kvarstår däremot ett problem vid behandling av Multipel skleros; det finns ingen tillgänglig 

behandling som har någon betydande effekt på sjukdomens nedbrytande fas.   

 

När det gäller akuta skov råder det således en oenighet bland neurologer kring hur och när 

man ska behandla detta (Fagius et al., 2007). Kortison har en dokumenterad positiv inverkan 
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på återhämtningen vid akuta skov men det är inte klarlagt huruvida återhämtningen efter det 

akuta skovet blir fullständig och inte heller hur sjukdomsförloppet påverkas på sikt (Fagius et 

al., 2007). 

 

Alternativ behandling 

Enligt Stoll et al. (2012) har det visats att personer med MS ofta väljer alternativa 

behandlingsmetoder som ett komplement till läkemedelsbehandlingen. I den alternativa eller 

kompletterande behandlingen kan till exempel kosttillskott ingå såsom vitaminer och 

mineraler, men även motion, akupunktur och massage. 

 

Multipel skleros hos barn och unga 

Även om Multipel skleros drabbar vuxna i större utsträckning än barn förekommer sjukdomen 

även hos barn och unga under 18 år. Den form av MS som drabbar barn uppskattas stå för 3-5 

procent av alla som insjuknar i MS (Chitnis, 2013). Att antalet barn med MS är få, kan bero 

på en underrapportering i och med att pediatrisk MS visar vaga symtom som är 

svårdiagnostiserade och därför kan missas av läkarna. Till följd av detta är det inte heller 

möjligt att klargöra incidensen av de barn som drabbas av MS på ett globalt plan (Pena & 

Lotze, 2013). 

 

Skillnaderna mellan ett barn som drabbas av Multipel skleros och en vuxen som drabbas är 

inte helt klarlagda. Å andra sidan har studier visat att den inflammatoriska aktiviteten tycks 

vara mer påtaglig hos barn än hos vuxna (Mark, Gorman, Brian, Healy, Polgar-Turcsanyi & 

Chitnis, 2009). Mark et al. (2009) hävdar också att det finns ett mönster av mer frekventa 

skov och symtompåvisning när personen i fråga drabbas av MS tidigt i livet. De barn som 

drabbas av MS har även påvisat en långsammare utveckling av sjukdomen. Detta innebär att 

de som insjuknar i Multipel skleros under barndomen drabbas av irreversibla och progressiva 

funktionshinder senare i livet än de individer som är i vuxen ålder när sjukdomen debuterar 

(Renoux et al., 2007).  

 

Relationen till närstående och det sociala stödet 

Människor är beroende av relationer till andra. Det kan handla om relationer till en förälder, 

ett barn eller en partner (Skär, 2009). Enligt Nationalencyklopedin (2013) är en relation ett; ” 

känslomässigt förhållande mellan två eller flera personer.”. Den känslomässiga relationen till 

en närstående spelar även den en avgörande roll vid ett kroniskt sjukdomsförlopp. När en 

person drabbas av en sjukdom kan det leda till en livskris där relationen till andra förändras 

(Skär, 2009). På samma sätt kan en närstående reagera och det kan uppstå roll- och 

identitetsförändringar när exempelvis en förälder, en partner eller ett barn insjuknar (Golics, 

Basra, Salek & Finaly, 2013).  

 

När en sjukdom drabbar relationen kan det innebära att den närstående tvingas ta mer ansvar i 

vardagen och på olika sätt vara stödjande och närvarande för den som är sjuk (Kouzoupis, 

Paparrigopoulos, Soldatos & Papadimitriou, 2010). Den närstående är till följd av sitt 

ansvarstagande själva ofta i behov av olika former av socialt stöd.  Det sociala stödet kan 

innefatta närheten till olika typer av relationer och upplevelsen av att människor runt omkring 

visar att de bryr sig (Skär, 2009). Vid ett insjuknande har stödjande relationer och samspelet 

med andra visat sig vara avgörande för patientens och närståendes upplevelse av välmående 

samt för att kunna hantera sjukdomsförloppet (Gallant, 2003; Skär, 2009). 
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Familjen och sjukdomen  

”En familj är en grupp av människor som binds samman av starka och emotionella band, en 

känsla av samhörighet och ett starkt och ömsesidigt engagemang i varandras liv. ” (Wright, 

Watson, & Bell, 2002, s. 72). En familj är alltså något som bygger på interaktioner och 

ömsesidiga relationer mellan människor. När sjukdomen drabbar familjen kan relationerna 

inom familjen utmanas och en kris kan uppstå (Rintell & Melito, 2013). I samband med detta 

menar även Wright, Watson & Bell (2002) att upplevelsen av sjukdom kan te sig olika inom 

familjen. Den som är sjuk ser kanske inte på sin sjukdom på samma sätt som de närstående 

gör. Trots detta har det kunnat konstateras att familjen kan komma att bli en avgörande resurs 

för den som är sjuk. Goda relationer inom familjen har exempelvis visat sig ha en positiv 

inverkan på hanteringen av sjukdomen (Wright, Watson & Bell, 2002). 

 

När en förälder drabbas av sjukdom 

Enligt Föräldrabalken [FB] (SFS, 1949:381) är föräldern eller vårdnadshavaren enligt svensk 

lagtext den person som har det rättsliga ansvaret över barnet. Det är därmed inte alltid den 

biologiska föräldern som har detta ansvaret.  Oavsett om föräldern är den biologiska föräldern 

eller vårdnadshavare är relationen till ”föräldrafiguren” avgörande för barnet.  Om en förälder 

blir allvarligt sjuk riskerar en sådan händelse att påverka barnets utveckling och syn på livet 

(Blackford, 1992). Att vara barn till en förälder som insjuknar i en fysiskt samt mentalt 

begränsande sjukdom innebär en negativ inverkan på barnets sociala liv. Det kan till exempel 

leda till en begränsning av sociala aktiviteter på grund av förälderns bristande fysiska 

förmåga. I detta sammanhang upplever barnen ofta en oro inför sin egen framtid men även 

inför förälderns sjukdom (Bogosian, Moss-Morris, Bishop & Hadwin, 2010). 

 

När den ena föräldern drabbas av MS kommer den som står denna närmast även att påverkas 

(Kouzoupis et al., 2010).  Courts, Newton och McNeal (2005) hävdar att det då ofta handlar 

om den sjuka personens partner, det vill säga den friska föräldern. I detta fall kan det stöd som 

den förälder utan sjukdom förväntas tillhandahålla den sjuka även medföra förändringar i 

partnerrelationen men även i familjen som helhet (Courts et al., 2005; Rintell & Melito, 

2013).  

 

När ett barn drabbas av sjukdom 

Det råder en enighet i världen och i svensk lag att personer som är under 18 år klassas som 

barn och därmed har rätt till omsorg och skydd av en förälder eller vårdnadshavare (United 

Nations Children’s Fund, u.å.; SFS, 1949:381). Att föräldrar och barn är rättsligt bundna till 

varandra är ett faktum. Det emotionella bandet mellan föräldrar och barn blir även tydligt när 

en sjukdom drabbar dessa parter. Inte minst när det är ett barn som insjuknar. Familjen är ett 

betydande stöd vid sjukdom och när ett barn drabbas konstaterar MacAllister et al. (2013) att 

den sociala miljön i familjen förändras.  Eftersom det är ovanligt att barn drabbas av MS 

upplever föräldrar att de inte vet hur de ska hantera situationen och var de ska vända sig för 

att få stöd och hjälp (MacAllister et al., 2007). Flertalet studier visar även att när sjukdomen 

drabbar barn upplever föräldrar en ökad stress och oro till följd av de förändringar i 

vardagslivet som uppkommer (MacAllister, 2013; Golics et al., 2013).  

  

Enligt Tannhauser (2009) och MacAllister (2013) tycks barnen uppleva att de blir 

överbeskyddade av sina föräldrar men även att de fysiska- och psykiska hinder som uppstår 

till följd av sjukdomssymtomen ofta resulterade i ett utanförskap i det sociala livet. Vidare 

kan en ung människa som drabbas av en långvarig och kronisk sjukdom uppleva att han eller 

hon inte är som alla andra vilket i sin tur kan leda till en psykisk stress (MacAllister, 2013).  
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Enligt Forsner, Jansson och Sørlie (2005) kan barnen uppleva att vardagen blir oigenkännlig. 

Hos dessa barn har en känsla av att vara fånge i sin egen kropp, en kropp de inte längre 

känner igen, kunnat dokumenteras (Forsner et al., 2005).   

 

Att vårda en familjemedlem  

Antalet personer som idag ger omsorg till en närstående i Sverige uppskattas vara 1,3 miljoner 

personer (Socialstyrelsen, 2012). Eftersom Multipel skleros är en kronisk degenerativ 

sjukdom är behovet av omsorg och vård stort under hela sjukdomsprocessen (McCurry, 

2013). I samband med detta konstaterar ett flertal studier att den informella omsorgen är den 

vård och omsorg som är överrepresentativ hos personer som lider av Multipel skleros 

(Johansson, Ytterberg, Gottberg, Widén Holmqvist & von Knoch, 2009; McCurry, 2013; 

Socialstyrelsen, 2012). Den informella omsorgen syftar till den obetalda omsorgen som ges i 

hemmet av närstående eller av familjemedlemmar (McCurry, 2013).   

 

Av tidigare studier framgår det även att omsorgsgivaren vid en MS sjukdom ofta är av 

manligt kön (Peters, Jenkinson, Doll, Playford & Fitzpatrick, 2013). Fortsättningsvis 

rapporterar Socialstyrelsen (2012) att det inte är ovanligt att den som ger omsorg är ung och 

mitt i livet. Det är alltså inte ovanligt att barn tar hand om sina föräldrar när föräldern är 

kroniskt sjuk. 

 

Samhällets stöd 

Stödet som erbjuds av Sveriges kommuner har kommit olika långt i utvecklingen och vilken 

hjälp som erbjuds en vårdare i hemmet varierar från kommun till kommun. Däremot är det 

enbart ett fåtal närstående med omsorgsansvar som känner till det stöd som faktiskt erbjuds av 

samhället (Socialstyrelsen, 2012). Omsorgsgivarens ansvar och åtagande påverkar både 

hjälparen i sig men även den som blir hjälpt. Den som ger omsorg har enligt lag rätt att få stöd 

av socialnämnden. Denna bestämmelse infördes i Kap 5 § 10 i Socialtjänstlagen [SoL] SFS 

2001:453 år 2009 (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Hälso- och sjukvårdens stödåtgärder 

Socialstyrelsen söker samarbete med hälso- och sjukvården när det gäller att erbjuda stöd till 

närstående men detta har, enligt Socialstyrelsen (2012), inte kunnat genomföras på ett bra sätt. 

Det som istället hälso- och sjukvård erbjuder den som lider av MS och dennes närstående sker 

via öppenvården och slutenvården (Ytterberg, Lundqvist & Johansson, 2013). Användningen 

av hälso- och sjukvårdens tjänster och frekvensen av läkarbesök varierar beroende på symtom 

och vilken typ av MS som personen lider av (Johansson et al., 2009; Ytterberg et al., 2013). 

Minden, Frankel, Hadden och Hoaglin (2007) menar att patienter med MS i det stora hela är 

nöjda med den vård som erbjuds men att det enligt Buchanan et al. (2006) fortfarande finns en 

skillnad mellan kvalitet och tillgång gällande hälso- och sjukvårdsåtgärder om geografiska 

aspekter tas i beaktning. Detta är särskilt vanligt när det gäller tillgången på specialistvård för 

personer med Multipel skleros (Buchanan et al., 2006).  

 

För att förbättra vården i Sverige har svenska Multipel skleros registret skapats. Detta register 

stöds av Sveriges kommuner och landsting samt av Socialstyrelsen och de arbetar bland annat 

med att öka och samla kunskap om MS samt att bidra till en jämn fördelning av en vård med 

hög kvalitet (Svenska MS-registret, 2013). 
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Livskvalitet och välbefinnande 

Livskvalitet kan ses som den mängd värdefulla och trivsamma upplevelser individen är med 

om. Mängden av drömmar, önskningar och önskeuppfyllningar spelar även en viktig roll i 

livskvalitetsbegreppet (Brülde, 2003). The World Health Organization (1993) definierar 

livskvalitet som individens uppfattning om hans eller hennes ställning i förhållande kring de 

kulturella system och moralföreställningar som råder där individen lever, detta sätts i 

förhållande med mål, förväntningar, rädslor och normer som råder.  

 

Ett insjuknande i en sjukdom påverkar individens hälsostatus och livskvalitet (Jones et al., 

2013).  För att sedan identifiera hur det allmänna hälsotillståndet ser ut hos personen i fråga 

och hur sjukdomen påverkar denna upplevelse görs mätningar av personens livskvalitet 

(quality of life = QOL) och hälsorelaterade livskvalitet (health-related quality of life – 

HRQOL). Studier som mäter livskvalitet hos en enskild individ är i nuläget en vanlig 

företeelse (Aymerich, Guillamón & Jovell, 2009).   

 

I hälso- och sjukvårdssammanhang används mätningar av livskvalitet i syfte att uppnå en 

personcentrerad vård där individen står i centrum.  Den hälsorelaterade livskvaliteten som ofta 

omnämns i dessa sammanhang handlar om att identifiera sjukdomens inverkan på 

hälsotillståndet (Aymerich, Guillamón & Jovell, 2009). Mitcell, Benit-León, González och 

Rivera-Navarro (2005) hävdar att den hälsorelaterade livskvaliteten är en komponent som ofta 

studeras hos MS drabbade. Mitcell et al. (2005) menar även att livskvalitetsbegreppet mäts 

mer frekvent hos personer med Multipel skleros än hos personer med andra neurologiska 

sjukdomar. I samband med detta går det också att konstatera att livskvaliteten hos patienter 

med MS är låg (Mitchell, 2005).  Pinkston, Kablinger och Alekseeva (2007) samt McCurry 

(2013) menar även att familjen och omsorgsgivare påverkas av att leva tillsammans med en 

närstående med multipel skleros. I likhet med detta belyser Rivera Navarro, Morales-

Gonzales och Benito- León (2003) att omsorgsgivarens börda sammanhänger med patientens 

upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet.  

 

Problemformulering 

Det generella intresset att belysa upplevelsen av att vara närstående till en person som är svårt 

sjuk växer och beskrivs i allt större omfattning än tidigare (Kouzoupis et al., 2010; 

MacAllister et al., 2007; MacAllister, 2013; Rintell & Melito, 2013). Däremot tycks det 

saknas en sammanställning kring hur en förälder och ett barn samspelar och hur de båda 

parterna upplever hur det är att leva tillsammans med den personen som har drabbats av 

Multipel skleros. Utifrån denna kunskapsbrist är det av vikt att problematisera detta fenomen 

och identifiera de åtgärder som vårdpersonalen behöver utföra för att ge en god vård till dessa 

grupper.  

 

SYFTE 

Syftet med arbetet var att beskriva närståendes upplevelse av att vara närstående till en person 

med Multipel skleros. 

 

Frågeställnigar 

- Hur påverkar Multipel skleros relationen mellan barn och föräldrar? 
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- Hur påverkar Multipel skleros relationen mellan en sjuk förälder och ett friskt 

barn? 

- Hur påverkar Multipel skleros relationen mellan ett sjukt barn och en frisk 

förälder? 

- Hur påverkar Multipel skleros den friska föräldern? 

- Hur upplever närstående stödet från sin omgivning? 

- Hur upplever närstående stödet från hälso- och sjukvården? 

 

METOD 

Studien baseras på en litteraturöversikt innehållande vetenskapligt granskade artiklar som har 

skrivits kring ämnet. 

 

Val av metod 

Det har tidigare gjorts en rad olika kvantitativa men även kvalitativa studier som berör 

Multipel skleros samt hur närstående upplever hur det är att leva nära inpå sjukdomen, vilket 

enligt Forsberg och Wengström (2013) gör att en litteraturöversikt är lämplig att genomföra. 

Med hjälp av en litteraturöversikt kan en bred kunskapsbas etableras som sedan kan lägga 

grunden för fortsatt forskning inom ämnet och då samtidigt beskriva den närståendes roll i ett 

sjukdomspanorama. 

 

Urval 

Inklusionskriterierna som avgjorde om artiklarna skulle tas med  i studien var att de var 

vetenskapligt granskade och att de var skrivna på engelska eller svenska. För att 

informationen som användes inte skulle vara förlegad användes inte artiklar som var äldre än 

10 år gamla. Det krävdes även att tidskrifterna där artiklarna var publicerade arbetade utifrån 

en policy kring ”peer-reviews”, det vill säga att studierna var granskade av andra 

”expertpersoner” innan publicering i tidskriften (Willman, Stolz & Bahtsevani, 2011).   

 

För att artiklarna sedan skulle inkluderas krävdes det alltså att de berörde upplevelsen av hur 

det är att leva tillsammans med en närstående som har Multipel skleros samt att studien 

berörde familjen och då specifikt relationen mellan barn och föräldrar. Studiens 

undersökningsgrupp var oberoende av kön. Däremot genomfördes en begränsningsåtgärd 

gällande ålder av de personer som klassificerades som barn, det vill säga att dessa personer 

skulle vara under 18 år. 

 

De artiklar som ansågs vara av låg vetenskaplig kvalitet utifrån bedömningsmallen som var 

utarbetad av Berg, Dencker och Skärsäter (1999)  samt William et al. (2011) och modifierad 

av Sophiahemmets Högskola (Bilaga A) exkluderas och togs inte med i studien trots att det 

berörde relationen barn och föräldrar som levde med en MS diagnos. Detta beslut gjordes för 

att författarna till denna litteraturöversikt önskade presentera artiklar med medel- eller hög 

kvalitet. 

 

Genomförande 

Databassökningen genomfördes i CINAHL och Pubmed. Från början gjordes sökningarna 

enbart i Pubmed utifrån bekvämlighetssynpunkt. Efter att ha konstaterat att det inte gav 

tillräckligt med lämpliga artiklar gjordes kompletterande sökningar i CINAHL.  
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För att databassökningen skulle vara precis och användbar användes sökord som knöt an till 

det valda ämnet Multipel skleros och begreppen familj och närstående. I sökningen har 

inklusionskriterierna kombinerats med sökorden multiple sclerosis, family, child, adolescent,  

parents, social support, adaptation/psychosocial, support/psychological, quality of life och 

caregivers. Dessa sökord har i sin tur designats med hjälp av funktionerna Svenska MeSh- 

termer och CINAHL- headings. Detta tillvägagångssätt har möjliggjort en sökning som går in 

under det önskade syftet som studien hade. Sökorden som användes i databassökningen 

valdes ut strategiskt och systematiskt. Till att börja med användes studiens syfte som 

utgångspunkt. Vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) ofta är ett vanligt 

tillvägagångssätt. I samband med detta kunde ord som familj, närstående och Multipel skleros 

identifieras. Eftersom MeSh-termen ”familj” täckte alla delar av familjen och dess 

familjemedlemmar såsom förälder, barn och partner var det ett sökord som blev centralt och 

betydelsefullt i databassökningen. För att bredda sökningen användes även studiens 

frågeställningar i syfte att identifiera sökorden ”stöd” och ”omsorgsgivare”. En komplettering 

av de sökord som hittats genom MeSh-termsfunktionen gjordes även med hjälp av CINAHL- 

headings. Eftersom sökorden representerar det valda syftet och frågeställningarna gjordes en 

bedömning att de var både representativa och relevanta. 

 

Författarna har även valt att utöver MeSh- termer och CINAHL- headings använda sig av 

fritextsökningar för att på detta sätt få ett utökat sökresultat. Materialet som sedan valdes ut 

valdes i det första skedet ut utifrån titeln på artikeln samt relevans och precision utifrån 

litteraturöversiktens valda syfte. Därefter lästes abstraktet och en bedömning gjordes av båda 

författarna enskilt. I bedömningen av abstraktet undersöktes studiens relevans på ett ”ytligt” 

plan, det vill säga att författarna undersökte om studien ansågs beröra det syfte och de 

frågeställningarna litteraturöversikten syftade till att besvara. När detta hade genomförts lästes 

artiklarna igenom i sin helhet (Tabell I). När lämpliga artiklar hade valts ut användes 

sökmotorn ”Mulford Health Science Library” för att undersöka om artikeln som skulle 

granskas var publicerad i en tidskrift som antingen hade en ”editorial board” eller riktlinjer för 

”peer-reviews”. Anledningen till detta var att kunna säkerställa att tidskriften i sig publicerade 

vetenskapligt granskade artiklar. Efter att ha säkerställt att de berörda tidskrifterna använde 

sig av ”peer-reviews” genomfördes en kvalitetsgranskning av artiklarna. 

 

 

Tabell I - databassökning i CINAHL och Pubmed 

 
Databas och 

datum 

 

Sökord Antal 

träffar i 

fulltext 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

Pubmed 

140207 

Multiple sclerosis AND 

adaptation, psychological 

209 8 7 4 

CINAHL 

140113 

Multiple sclerosis AND 

caregivers 

211 3 2 2 

Pubmed 

131123 

Multiple sclerosis AND 

Adaptation, psychological 

AND Parents 

39 4 2 1 

Pubmed 

131124 

Multiple sclerosis AND 

Family  

189 10 6 5 

Pubmed 

131127 

Multiple sclerosis AND 

Caregivers 

78 6 3 2 

Pubmed 

131127 

Multiple sclerosis AND Social 

support 

139 19 5 1 
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Pubmed 

131222 

Multiple sclerosis AND 

quality of life 

670 2 1 1 

Pubmed, 

Fritextsökning 

131118 

Multiple sclerosis AND 

caregivers 

157 7 5 2 

Pubmed 

131124 

Multiple sclerosis AND 

adolescent 

1795 9 3 1 

CINAHL 

Fritextsökning 

131222 

Multiple sclerosis AND family 

& children 

392 7 2 1 

Summa     20 

 

Databearbetning  

Alla artiklar som inkluderades i studien var inte bara peer reviews utan också originalartiklar. 

De artiklar som inkluderas i studien valdes i första skedet ut utifrån artikelns titel och hur väl 

titeln korrelerade med studiens syfte. Därefter lästes abstraktet för att avgöra om artikeln 

lämpade sig till de etablerade urvalskriterierna. Om sedan studien utifrån abstraktet ansågs 

vara lämplig lästes artiklarna i fulltext av författarna enskilt. Värderades innehållet i artiklarna 

som relevant valdes artikeln ut och genomgick då en kvalitetsbedömning. Vid bedömningen 

av studierna utgick författarna från de kriterier som demonstrerades i bedömningsunderlaget 

(Bilaga A). Bedömningsunderlaget som användes var utarbetat av Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) William et al. (2011) och modifierad av Sophiahemmets Högskola (Bilaga 

A). Utifrån denna malls kriterium klassades artiklarnas innehåll som Låg- III, Medel-II eller 

Hög- I. Om artiklarna sedan hade kvaliteten Medel-II eller Hög-I togs de med i 

litteraturöversikten. Författarna genomförde bedömningar av artiklarna och bedömningar av 

studiernas utformning enskilt och därefter diskuterades innehållet författarna emellan. 

Diskussionen rörde hur väl studien följde kriterierna för en god kvalitativ studie eller en god 

kvantitativ studie. Efter att ett gemensamt beslut hade fattas kring artikelns kvalitet, och efter 

att ha exkluderat de artiklar som ansågs vara av låg kvalitet, fördes studierna in i en matris 

(Bilaga B). Enligt Rosén (2012) fyllde matrisen en viktig funktion i en litteraturöversikt. 

Matrisen i sig skapade en överblick av de vetenskapliga artiklarna som inkluderas i studien 

samtidigt som den ökade studiens trovärdighet.  

 

Dataanalys 

När alla 20 studier var sammanställda i matrisen lästes artiklarna igenom ett flertal gånger. 

Den information som framkom efter genomläsning av artiklarna delades upp efter likheter och 

skillnader. Identifieringen av likheterna och skillnaderna uppkom genom diskussion 

författarna emellan. Utifrån artiklarnas innehåll kunde då tre gemensamma teman utarbetas 

som återspeglade syftet med studien. Dessa teman bildade därefter rubriker som stod för 

ramen och strukturen av litteraturöversikten.  

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet som även kallas reliabilitet handlar om att det resultat som studien utmynnar i 

ska kunna genomföras av andra och de ska då även uppnå samma resultat. Vad detta handlar 

om är att slumpen inte ska ha bidragit till att just detta resultat har uppkommit. I detta 

sammanhang har valet av metod en stor betydelse men också valet av eventuella 

mätinstrument (Helgesson, 2006). För att en studie ska kunna göras om på samma sätt krävs 

det att valet av metod är välgrundat samt att tillvägagångssättet är noggrant dokumenterat. I 
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en litteraturöversikt kan det exempelvis handla om att ha dokumentera sina sökord på ett sätt 

som gör att sökningarna kan göras på samma sätt igen (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Ett vanligt problem som kan uppstå i forskningssammanhang är just att bedöma studiens 

resultat och dess tillförlitlighet (Vetenskapsrådet, 2011). Vetenskapsrådet (2011) menar att det 

är förekommande att forskaren ser resultatet förmer än vad det är. Att beakta detta är därför 

avgörande för att en studie i sig ska vara av god kvalitet (Vetenskapsrådet, 2011). För att i 

bästa möjliga mån uppnå ett tillförlitligt resultat i studien har författarna strävat efter att 

formulera en tydlig problemformulering, syfte och frågeställningar. För att öka studiens 

tillförlitlighet har författarna i enlighet med Rosén (2012) och Forsberg och Wengström 

(2013) valt att tydligt beskriva hur studien genomfördes genom att beskriva urval, bearbetning 

och genomförande. Här har även vikten av att beskriva och dokumentera 

metodgenomförandet beaktats genom en strategisk dokumentation av studiens sökord. 

Anledningen till att en dokumentation av tillvägagångssätt är centralt grundar sig i det faktum 

att studien ska kunna genomföras igen och då få samma resultat. Att studien går att göra om 

igen är enligt Forsberg och Wengström (2013) avgörande.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteraturöversikt är det av vikt att framföra både de negativa och positiva aspekterna 

kring frågan för att få en verklighetsanpassad bild av själva ämnesvalet. Genom att framföra 

de åsikter som både stödjer och inte stödjer studiens syfte och ståndpunkt har inkludering av 

författarnas egna åsikter försökt undvikas i litteraturöversiktens resultatdel (Forsberg & 

Wengström, 2013).  Författarna har även beaktat de forskningsetiska problemområden som 

Helgesson (2006) menade aktualiseras i vetenskaplig forskning. I denna litteraturöversikt 

aktualiserades problemområden såsom plagiering, fabricering och förfalskning. Plagiering 

handlar om att forskaren kopierar det som någon annan forskare har skrivit utan att erkänna 

den forskaren som har författat studien. Fabricering, å sin sida, innebär att författaren 

sammanställer ett resultat som inte finns och inte är verklighetsförankrat medan förfalskning 

är ett begrepp som handlar om att resultat skrivs om för att passa in på den egna studien 

(Helgesson, 2006). Avgörande aspekter i den etiska problematiken syftade till att erkänna den 

rättmätiga forskaren genom korrekta referenser (Helgesson, 2006), genom att vara försiktig 

med att göra egna tolkningar av vetenskapliga texter samt genom att gå tillbaka till 

originalkällan. 

 

För att undvika att bryta mot dessa forskningsetiska principer har författarna varit noga med 

att referera korrekt, dokumentera metodprocessen och de använda sökorden samt att motivera 

valet av dessa.  Att läsa artiklarna flera gånger har varit en viktig del i arbetsprocessen för att 

motverka plagiering, fabricering och förfalskning. Vid egna tolkningar av engelska texter 

finns det även en risk att texten tolkas till fördel för forskningen och forskningens syfte.  

Författarna har haft detta faktum i beaktning under studiens gång och har därför läst artiklarna 

flera gånger för att undvika missförstånd och egna tolkningar av texterna. För att minimera 

risken för feltolkning har författarna också haft en kontinuerlig diskussion kring texternas 

innehåll.  

 

RESULTAT  

Litteraturöversikten konstaterade att när en kronisk progressiv sjukdom drabbade familjen 

förändrades vardagen och alla inblandade tvingades att anpassa sig till den nya situationen. I 

samband med detta upplevde både närstående och den sjuka en svårighet att få alla 
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familjemedlemmar att förstå och acceptera de hinder som en MS sjukdom kunde skapa i 

vardagslivet (Pakenham, Tilly & Cretchley, 2012; Messmer Uccelli et al., 2013; Hughes, 

Locock & Ziebland, 2013). Utifrån det studerade materialet har tre teman utarbetats som är 

kopplade till relationen mellan barn och föräldrar. Dessa teman är; roll- och 

identitetsförändringar, upplevelse av stöd och upplevelse av hälsa. Dessa teman har i sin tur 

delats upp i underteman som redovisas nedan. 

 

Roll- och identitetsförändring  

Till följd av den omsorg, vård och stöd som Multipel skleros krävde blev ofta de närstående 

vård- och omsorgsgivare gentemot den sjuka (Hughes et al., 2013; Edmonds et al., 2007). 

Akkus (2011) menade att rollen som omsorgsgivare i de allra flesta fallen antogs av en kvinna 

som i sin tur var partner till den individ som led av Multipel skleros. Denna roll som 

omsorgsgivare resulterade i sin tur i roll- och identitetsförändringar. Hur rollerna och 

identiteten sedan förändrades visade sig vara beroende av sjukdomens karaktär samt hur 

relationen till den MS-drabbade såg ut innan insjuknandet (Hughes et al., 2013; Turpin, Leech 

& Hackenberg, 2008). I enlighet med detta har Hughes et al. (2013) i sin studie kunnat 

konstatera att de närstående utvärderade sin roll som vårdare på olika sätt. Identiteter såsom 

”son” eller ”partner” har utmanats i takt med att sjukdomen progredierade och 

funktionshinder tilltog (Hughes et al., 2013; Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014). 

Sjukdomen medförde även att den som insjuknat i MS upplevde en högre grad av beroende 

gentemot omsorgsgivaren vilket inverkade på den sjukes självständighet (Buchanan & Huang, 

2012).  

 

Det förändrade föräldraskapet 

När en förälder drabbades av MS upplevde denna en svårighet när det kom till att vara 

delaktig i barnens liv och aktiviteter. Graden av delaktighet berodde i sin tur på de symtom 

som sjukdomen orsakade. Det mest uttalade symtomet som kom att påverka relationen mellan 

föräldrar och barnet var fatigue (Pakenham et al., 2012). Pakenham et al. (2012) menade att 

den sjuka förälderns orkeslöshet hindrade denna från att delta i barnens aktiviteter. De hinder 

som den sjuka föräldern upplevde blev även ett hinder för den friska föräldern (Hughes et al., 

2013; Pakenham et al., 2012; Turpin et al., 2008). Detta argument stärktes av andra studier 

där det poängterades att den friska föräldern eller partnern stod för den största delen av 

omsorgsbördan när det gällde vårdandet av en förälder med MS eller partner med MS (Akkus, 

2011; Pakenham et al., 2012). I en parrelation där det fanns barn inblandade tvingades den 

friska föräldern ta ett större ansvar om barnens aktiviteter och logistiken kring detta i samband 

med insjuknandet. Studier visade även att partnern fick ta det största ansvaret för 

hushållsarbetet (Hughes et al., 2013; Pakenham et al., 2012). Det rörde sig i de allra flesta fall 

om de hushållsgöromål som sågs som fysiskt krävande. Att få ihop vardagen blev därmed ett 

heltidsarbete för den friska föräldern.  Att sedan få den sjuka partnern att delta i familjelivet 

skapade frustration och hopplöshetskänslor i takt med att sjukdomen utvecklades och 

symtomen alltmer blev ett hinder (Pakenham et al., 2012).  

 

När ett barn drabbades av Multipel skleros lade föräldrarna ofta skulden på sig själva för 

barnets insjuknande och ifrågasatte därmed sin roll som just förälder. En av orsakerna till 

detta visade sig vara sjukdomens oförutsägbara karaktär och oförmågan att som förälder inte 

kunna förutsäga eller kontrollera symtomen (Meesmer Uccelli et al., 2013). 
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När barnet får ta över föräldrarollen 

Flertalet studier visade att barn tvingades ta mer ansvar i hemmet när en förälder insjuknade i 

MS (Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014; Bogosian, Moss-Morris, Bishop & Hadwin, 

2011; Hughes et al., 2013; Yahav, Vosburgh & Miller, 2005; Turpin et al., 2008; Akkus, 

2011). I detta skede tog barnet i stor utsträckning över förälderns roll, vilket resulterade i att 

barnet ansvarade för exempelvis matlagning, städning samt att ta hand om sina yngre syskon 

(Turpin et al., 2008; Bogosian et al., 2011). Vidare visade Bogosian et al. (2011) att barnen 

upplevde att det var deras ”plikt” att ta hand om sin sjuka förälder.  Enligt Yahav et al. (2005) 

fanns det även en skillnad i den upplevda hushållsbördan i hemmet beroende på barnets kön. 

Döttrarna till en sjuk pappa genomförde mer hushållsgöromål än sönerna. Det motsatta 

påvisades när det gällde söner till en sjuk mamma (Yahav et al., 2005).  

 

Den tid som barnen ägnade åt att hjälpa familjen resulterade ofta i att deras egentid blev 

lidande, det vill säga att de inte hade tillräckligt med tid att umgås med sina vänner, göra läxor 

eller att ”vara barn”. Barnens framtidsplaner och barnens tro på framtiden förändrades ofta 

när en förälder insjuknade. Att uppleva en känsla av att som barn tvingas bo kvar hemma 

längre för att därigenom kunna vårda föräldern och sköta hushållet var en känsla som en del 

barn upplevde (Turpin et al., 2008).  

 

I samband med att den ena föräldrar drabbades av sjukdom spelade partnern, det vill säga den 

friska förälder en betydande roll i familjen (Pakenham et al., 2012) och även för barnet och 

dennes välmående (Hughes et al., 2013). En frisk förälder fungerade samtidigt som ett stöd i 

det vardagliga livet (Bogosian et al., 2011). Detta argument stärktes även av Bjorgvinsdottir 

och Halldorsdottir (2014) och Bogosian et al. (2011) då de i sina studier lyfte fram att barnen 

som inte hade sin friska förälder nära till hands mådde sämre utan detta stöd.  I samband med 

detta blev även ansvaret över den MS sjuka förälder tyngre och mer tidskrävande. Dessa barn 

såg även att det var deras skyldighet att agera omsorgsgivare till sin förälder (Bjorgvinsdottir 

& Halldorsdottir, 2014). I de fallen då det fanns en frisk förälder i familjen tycktes barnen må 

bättre. I enlighet med detta ansågs barnens hantering och copingstrategier i samband med 

förälderns sjukdom korrelera med hur den friska föräldern hanterade sjukdomen hos sin 

partner.  Det vill säga att om den friska föräldern praktiserade en god sjukdomshantering 

påverkade det även barnet på ett positivt sätt (Ehrensperger et al., 2008).  

 

Upplevelse av stöd 

Socialt stöd 

Det sociala stödet visades vara en viktig komponent i sjukdomshanteringen för både den sjuka 

individen men också för resten av familjen (Sherman et al., 2007; McKeown et al., 2004; 

Edmonds et al., 2007; Hughes et al., 2013; Pakenham & Bursnall, 2006). Sherman et al. 

(2007) såg även ett positivt samband mellan det sociala stödet och en positiv 

sjukdomshantering hos de närstående. Det vill säga att de individer som hade ett socialt stöd 

hanterade sjukdomen bättre än de individer som saknad ett socialt stöd. Att detta samband 

existerade konstaterade även Pakenham och Bursnall (2006) när situationen för unga 

omsorgsgivare studerades.  

 

Barn som levde med en förälder som led av MS hanterade ofta sin situation genom att söka 

stöd i sin omgivning. Det kunde handla om personer såsom vänner, lärare eller fritidsledare 

(Turpin et al., 2008; Pakenham & Bursnall, 2006). Trots de positiva utfallen kring det sociala 

stödet belyste McKeown et al. (2004) en problematik då familjen valde att avböja från det 
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stöd och den hjälp som erbjöds av exempelvis vänner. Enligt McKeown et al. (2004) kunde en 

anledning till detta vara att den närstående ville skydda den sjuka och inte släppa in 

utomstående. Barnen valde i detta sammanhang ibland att inte delge sina vänner kring hur 

hemmasituationen såg ut eftersom de upplevde känslor av skam samt en rädsla att bli 

förlöjligade när de exempelvis hjälpte sin sjuka mamma med att duscha eller att klä på sig 

kläderna på morgonen (Turpin et al., 2008). Andra aktiviteter som närstående kunde bistå 

med var att hjälpa till med matning, tandvård eller sårvård (Akkus, 2011). 

 

Till skillnad från McKeown et al. (2004) menade Bjorgvinsdottir och Hallsdorsdottir (2014) 

att den som drabbades av MS ofta var den person som valde att inte ta emot hjälp utifrån 

eftersom denne förnekade att det fanns ett behov av stöd eller hjälp. Detta kunde leda till att 

de närstående tvingades ta på sig ett större ansvar för att stödja och vårda den som hade 

drabbats av MS. Vidare kunde de närstående uppleva att dennes behov inte togs i beaktning. I 

samband med detta menade Bjorgvinsdottir och Halldorsdottir (2014) att barn som levde i en 

familj som drabbades av Multipel skleros upplevde att de försummades och “tvingades“ ta ett 

större ansvar när det utomstående stödet nekades. 

 

Hälso- och sjukvårdens stöd 

Stödet från hälso- och sjukvården visade sig vara betydande i samband med 

sjukdomsprocessen hos en MS sjuk och dennes närstående. Trots detta gav närstående vård 

och stöd till den sjuka. I studierna visade det sig att omsorgsgivaren ägnade i genomsnitt 5-24 

timmar om dagen åt omsorg utan att få något formellt stöd från exempelvis sjukvården 

(Acaster et al., 2013; Buchanan & Huang, 2012). Edmonds et al. (2007) samt Bjorgvinsdottir 

och Halldorsdottir (2014) hävdade att stödet från hälso- och sjukvården var otillräckligt. Här 

upplevde de närstående en uppdelad vård där de slussades vidare från instans till instans utan 

kontinuitet eller helhetssyn (Edmonds et al., 2007).  Fortsättningsvis upplevde de barn som 

var omsorgsgivare att de blev bortglömda av samhället och att inget professionellt stöd 

erbjöds dem (Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014). Bjorgvinsdottir och Halldorsdottir 

(2014) menade att dessa barn inte fick något stöd under tiden som de ansvarade för sin sjuka 

förälder och att de inte heller fick något stöd eller hjälp för de konsekvenser som 

omsorgsgivandet faktiskt kunde orsaka. Omsorgsgivandet kunde exempelvis resultera i att 

barnen drabbades av ångest, oro och depressioner samt en känsla av de inte tilläts vara barn 

under den tiden då de fick vårda sin sjuka förälder (Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014).  

 

Tillförlitlig och adekvat information ansågs vara en betydande del av stödet som skulle 

tillhandahållas av hälso- och sjukvården (Edmonds et al., 2007; McKeown et al., 2004). 

Edmonds et al. (2007) och McKeown et al. (2004) belyste däremot närståendes missnöje 

kring den information och det stöd som hade givits under sjukdomsprocessen. Flera studier 

visar att information som borde komma från hälso- och sjukvården istället söktes fram av 

närstående själva, exempelvis via internet eller andra källor (Lorefice et al., 2013; Edmonds et 

al., 2007; McKeown et al., 2004). Här lyfte Steck et al. (2005) även fram en hjälpande och 

stödjande intervention för barn med föräldrar som led av MS i form av psykoterapi. Eftersom 

en förälders somatiska sjukdom ansågs vara en riskfaktor gällande barnets mentala hälsa 

menade Steck et al. (2005) att dessa barn många gånger var i behov av stöd i form av just 

psykoterapi. Psykologiskt stöd sågs även av Lorefice et al. (2013) som en viktig aspekt för 

sjukdomshanteringen hos de närstående. 
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Upplevelse av hälsa  

Välmående 

MS påverkade både patient men också närstående på ett känslomässigt plan (Yahav et al., 

2005; Acaster et al., 2013). Ofta upplevde omsorgsgivare känslor som stress, fatigue, 

sömnproblem och oro till följd av sjukdomens oförutsägbara symtom och de hinder som 

skapades i vardagen på grund av den sjukes funktionshinder (Acaster et al., 2013; Pakenham 

& Burshall, 2006; Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014). Depression hos de närstående 

visade sig i sin tur ofta vara beroende av sjukdomens karaktär och symtom samt den sjukes 

upplevelse av sin egen sjukdom (Acaster et al., 2013; Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014; 

Pozzili et al., 2004). I många studier visade sig sjukdomsbilden vara en avgörande faktor som 

berörde närståendes välmående och upplevelse av livskvalitet (Sherman et al., 2007, Pozzilli 

et al., 2004; Hughes et al., 2013; Bogosian et al., 2011; Figved, Myhr, Larsen &Aarsland, 

2007).  

 

Barn med omsorgsansvar upplevde exempelvis oro över föräldrarnas välmående i större grad 

än de barn som hade en frisk förälder (Yahav et al., 2005).  Känslor som ångest, depression, 

hopplöshet, hjälplöshet, ensamhet, oro och rädsla samt destruktiva beteenden har 

dokumenterats hos dessa barn (Yahav et al., 2005; Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014; 

Steck et al., 2005). Barnen till en förälder med MS praktiserade även ett överbeskyddande 

beteende. Detta blev särskilt tydligt i sociala sammanhang då de kände ett behov och en 

”plikt” av att försvara sin sjuka förälder eller att på andra sätt hjälpa föräldern (Yahav et al., 

2005; Steck et al., 2005). Vissa barn som fick omvårdnadsansvaret upplevde däremot att detta 

försummade deras egna liv och känslan av att inte ha haft en barndom var förekommande 

(Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014).  

 

Vidare dokumenterades könsrelaterade skillnader i hur den enskilda individen hanterade 

sjukdomen i familjen. Barn med en sjuk fader rapporterade en högre nivå av ilska jämfört 

med barn till en sjuk moder. Flickor rapporterade istället en högre nivå av ilska i jämförelse 

med pojkar samtidigt som pojkar med en sjuk moder upplevde en högre nivå av ökad 

uppgiftsbörda (Yahav et al., 2005). I de fallen där barnet i familjen var den som var sjuk i MS 

visade sig sjukdomens oförutsägbarhet vara en aspekt som påverkade föräldrarnas upplevelse 

av hälsa (Meesmer Uccellia et al., 2013). 

 

Livskvalitet 

Att vårda en person med MS hade en direkt inverkan på omsorgsgivarens livskvalitet. Figved 

et al. (2007), Pozzilli et al. (2004) samt Messmer Uccelli et al. (2013) menade att den 

hälsorelaterade livskvaliteten var lägre hos den närstående som hade omsorgsansvaret i 

jämförelse med patienten själv. Om omsorgsgivaren var en make eller maka ansågs detta öka 

nivån av oro samtidigt som det hade en negativ inverkan på dennes livskvalitet jämfört med 

om omsorgsgivaren var en nära vän eller förälder till den sjuke (Figved et al., 2007). Mowry 

et al. (2010) rapporterade att den hälsorelaterade livskvaliteten skattades lägre hos barn som 

led av MS än hos barn som var friska. Denna korrelation kan även konstateras hos de 

föräldrar som hade ett barn som levde med MS sjukdom (Mowry et al., 2010). Problem i 

skolan och i sociala sammanhang var särskilt utmärkande bland barn som led av MS. 

Föräldrar till dessa barn angav att barnen upplevde känslomässig problematik som i sin tur 

ledde till reducerat psykosocialt välbefinnande likväl som psykisk hälsa. Föräldrarna angav 

även att flickor hade en lägre nivå av hälsorelaterad livskvalitet jämfört med pojkar i samma 

ålder (Mowry et al., 2010).  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade hur den sjukes närstående och familj drabbas i samband med MS. Dessa 

individer upplevde i samband med detta ofta roll- och identitetsförändringar (Hughes et al., 

2013; Edmonds et al., 2007; Akkus, 2011). Detta var en aspekt som blev särskilt tydlig i 

rollen som förälder och i rollen som barn till en person med MS (Pakenham et al., 2012). 

Föräldraskapet förändrades både när föräldern blev sjuk men innebar även en förändring för 

den friska föräldern då denne fick ta det största föräldraansvaret (Hughes et al., 2013; 

Pakenham et al., 2012; Turpin et al., 2008). En MS sjukdom kunde även tvinga barnen att ta 

ett större ansvar i hemmet (Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014; Bogosian et al., 2011; 

Hughes et al., 2013; Yahav et al., 2005; Turpin et al., 2008; Akkus, 2011). När barnet var den 

som drabbades av MS påverkade detta föräldrarnas välmående och livskvalitet. I samband 

med detta visade det sig även att tillgången till stöd i sin omgivning spelade en betydande roll 

för den närståendes upplevelse av välmående och livskvalitet samt för sjukdomshanteringen 

(Steck et al., 2005; Sherman et al., 2007; McKeown et al., (2004), Edmonds et al., 2007; 

Hughes et al., 2013; Pakenham & Bursnall, 2006). 

 

Omsorgsgivarens verklighet 

Johansson et al. (2009), McCurry, (2013) och Socialstyrelsen, (2012) har tidigare belyst att 

familjemedlemmarna ofta antog rollen som omsorgsgivare till den person som drabbades av 

Multipel skleros. Flertalet studier diskuterade även de negativa aspekterna som det informella 

omsorgsgivandet kunde leda till (McKeown et al., 2004; Pakenham et al., 2012; Messmer 

Uccelli et al., 2013; Hughes et al., 2013). Utifrån dessa studier diskuterades de hinder som 

skapades i det vardagliga livet, det ökade ansvaret hos de friska närstående samt de psykiska 

och sociala påfrestningarna som uppstod då familjen drabbades av sjukdomen (Hughes et al., 

2013; Pakenham et al., 2012; Akkus, 2011; Turpin et al., 2008). Buchanan och Huang (2012) 

belyste att den mängd tid som omsorgsgivaren tillbringade med att vårda i hög grad 

påverkade omsorgsgivarens möjlighet och förmåga att utföra dagliga aktiviteter utöver 

vårdandet. Aktiviteter som inte berörde omsorg och vård var betydelsefulla för 

omsorgsgivaren och dennes välmående (Buchanan & Huang, 2012). Som en motsats till dessa 

argument har Pakenham (2005) visat de positiva aspekterna som närstående upplevde när de 

vårdade en person med MS. Omsorgsgivaren hade exempelvis lärt sig att uppskatta livet mer 

och samtidigt genomgått en personlig utveckling i samband med att en familjemedlem 

insjuknade i Multipel skleros (Pakenham, 2005).  

 

Barnets utsatthet 

Att barnen sedan drabbades negativt av att ta ett stort ansvar över den sjuka föräldern samt 

över familjesituationen beskrevs även av Yahav et al. (2005), Turpin et al. (2008), 

Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir (2014) och Steck et al. (2005) som i sina studier visade att 

barnen tvingades att ta ett stort ansvar när Multipel skleros drabbade familjen. Detta blev 

sannolikt mer problematiskt när formellt stöd inte erbjöds dessa barn, en aspekt som enligt 

Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir (2014) var ett faktum. I samband med detta belyste Steck et 

al. (2005)  vikten av att barn som levde med en förälder som led av MS erbjöds tillfällen där 

detta barn kunde samtala med andra och få stöd i form av psykoterapi eller andra 

psykologiska interventioner. Däremot konstaterade Steck et al. (2005) att detta förmodligen är 

en aspekt som inte var genomförbar eftersom detta stöd sällan fanns tillgängligt för barn som 

målgrupp. Att barnen till en sjuk förälder inte får ett fullgott samhälleligt, politiskt, socialt och 

psykologiskt stöd tycks vara en verklighet då resultaten från flertalet studier visade att dessa 
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barn upplevde oro, ångest, depression, sömnsvårigheter samt praktiserade destruktiva 

beteenden till följd av förälderns sjukdom (Yahav et al., 2005; Bjorgvinsdottir & 

Halldorsdottir, 2014; Steck et al., 2005). 

 

Den friska förälderns roll ansågs som betydande för barnet i samband med ett insjuknande. 

Detta argument stärktes av Pakenham et al. (2012), Ehrensperger et al. 2008 samt av 

Bogosian et al. (2011) som bevisade att barn som hade stöd från en frisk förälder hade ett 

bättre välmående. Ett samband sågs även hos de ”ensamstående” barnen som levde med en 

sjuk förälder och upplevde då i större utsträckning negativa känslor än barn som även hade en 

frisk förälder att vända sig till (Bjorgvinsdottir och Halldorsdottir, 2014). Det var inte heller 

ovanligt att barnen tog ett större ansvar i familjen och på flera sätt drabbades negativt av 

sjukdomsförekomsten (Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014). Andra studier visade å sin 

sida att det ofta var partnern eller den friska föräldern som tog det största ansvaret i hemmet 

(Akkus, 2011). Trots detta skulle det ändå kunna föreslås att barnen har en begränsad frihet 

till att avstå sin roll som omsorgsgivare till skillnad från exempelvis en partner eller i detta 

fall den friska föräldern.  Detta är en aspekt som Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir (2014), 

Pakenham och Bursnall (2006), Hughes et al. (2013), Bogosian et al. (2011),Yahav et al. 

(2005), Turpin et al. (2008) och Akkus (2011) resonerade kring då de framhävde hur en 

sjukdom påverkade barnet och hur denna tvingades göra stora uppoffringar för den sjuka 

föräldern.  

 

Fortsättningsvis lyfte Sieh, Visser-Meily och Meijer (2013) också fram det faktum att barnen 

tvingades ta större ansvar i hemmet men även ett större ansvar gentemot den sjuke föräldern 

och bistå denne med vård och omsorg. Ett liknande scenario kunde även identifieras hos barn 

som vårdade en förälder med alkohol- och drogproblem eller en förälder med mentala 

problem. Dessa barn levde i sin tur med en större oro jämfört med andra jämnåriga barn. 

Denna oro grundade sig ofta i en rädsla för sin egen hälsa, för hur skolarbetet påverkades av 

förälderns sjukdom eller för andras reaktioner inför själva situationen (Cree, 2003). Detta 

stärks även av Zhang et al. (2009) som påvisade barnens situation då en förälder insjuknade i 

HIV/AIDS. I samband med förälderns insjuknande upplevde barnen ett ökat ansvar i hemmet 

som innebar att barnen gick från att vara omsorgstagare till att vara omsorgsgivare (Zhang et 

al., 2009). Som slutsats kan det utifrån detta konstateras att barn som blev omsorgsgivare till 

sina föräldrar påverkades av denna nya roll, och att detta var något som inträffade oavsett 

förälderns sjukdom.  

 

Ansvaret i hemmet och könsskillnader 

I ett flertal studier etablerades diskussioner rörande könsskillnader i omsorgsgivandet (Yahav 

et al., 2005; Akkus, 2011). Yahav et al. (2005) menade exempelvis att döttrarna till en sjuk 

pappa var mer benägna att ta på sig ett större ansvar i hemmet än vad sönerna till en sjuk 

pappa var, medan sönerna till en sjuk mamma tog ett större ansvar än vad döttrarna till en sjuk 

mamma gjorde (Yahav et al., 2005). En annan studie menade istället att döttrarna tog ett 

större ansvar i hela omsorgsgivande (Pakenham & Cox, 2012). I enlighet med detta menade 

Akkus (2011) att det var kvinnorna som stod för den största delen av omsorgsgivandet. 

Eftersom Multipel skleros är en sjukdom som främst drabbar kvinnor (Lycke & Elm, 2011) är 

detta förmodligen inte hela verkligheten utan män som omsorgsgivare är sannolikt mer 

förekommande än vad dessa studier vill framhäva. Detta är ett argument som i sin tur stärktes 

av Peters et al. (2013), Buchanan, Radin och Huang (2011a) samt Buchanan, Radin och 

Huang (2011b) som menade att i de allra flesta fallen var omsorgsgivaren en man.  
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Betydelsen av omgivningens stöd 

Omsorgsgivarens behov av stöd var en aspekt som togs i anspråk i många studier. Här 

handlade det ofta om det sociala stödet som omsorgsgivare kunde finna hos familjen och 

vänner (Pakenham & Bursnall, 2006; Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014; Sherman et al., 

2007; McKeown et al., 2004; Edmonds et al., 2007; Hughes et al., 2013). Vikten av det 

sociala stödet belystes även av Romer, Barkmann, Schulte-Markwort, Tomalla och Riedesser 

(2002) som menade att de familjemedlemmar som sökte stöd i omgivningen utanför familjen 

anpassade sig bättre till det nya livet med Multipel skleros. Att de närstående sedan hade 

möjlighet att ”lämna” sjukdomen och dess problem visade sig vara till fördel för 

sjukdomshanteringen och för relationen inom familjen (Romer et al., 2002).  

 

Hälso- och sjukvårdens insatser har varit under diskussion de senaste åren och i samband med 

detta har negativa aspekter uppdagats när det gäller vården av personen med MS och deras 

familjer (McKeown, 2004, Edmonds et al., 2007; Gottberg, Einarsson, Fredrikson, von Koch 

& Holmqvist, 2002).  Gottberg et al. (2002) lyfte i sin studie fram att trots att en stor del av 

studiedeltagarna rapporterade om funktionsnedsättningar var det få som aktivt fick chansen att 

delta i någon form av rehabilitering. Detta var något som många drabbade uttryckte ett 

missnöje med. Enligt Edmonds et al. (2007) och McKeown et al. (2004) tycktes detta 

missnöje gällande hälso- och sjukvårdens insatser kvarstå. 

 

En annan aspekt som lyftes fram som kritik i detta sammanhang var det faktum att vården i 

fråga saknade kontinuitet och att patienten tillsammans med sina närstående slussades vidare 

från instans till instans utan att få klarhet kring situationen och utan att få den hjälp de ansåg 

sig behöva (Edmonds et al., 2007).  Flertal exempel på detta har även beskrivits av Edmonds 

et al. (2007) och McKeown et al. (2004) som menade att hälso- och sjukvårdens insatser har 

varit otillräckliga och därav kritiserades av likväl närstående som patienter. Här lyftes ofta 

den bristande informationen från vårdpersonalens sida fram (Edmonds et al., 2007). Då hälso- 

och sjukvården inte mötte patienterna och närståendes önskemål och efterfrågan drabbades 

tilltron till sjukvården samtidigt som rollen som denna institution förväntades spela i ett 

samhälle ifrågasattes.  

 

I likhet med Edmonds et al. (2007) och McKeown (2004) tycktes de informella 

omsorgsgivarna som deltog i studien genomförd av Buchanan et al., (2010) vara mer 

missnöjda med det samhälliga samt hälso- och sjukvårdens stödåtgärder än vad patienterna 

var. Även om kritiken mot hälso- och sjukvården var övervägande negativ menade Lorefice et 

al. (2013), å sin sida, att de närstående var nöjda med den information som tillhandhölls av 

hälso- och sjukvården. Detta faktum har även Buchanan et al. (2010) beskrivit då personerna 

med MS och deras närstående påstod sig vara nöjda med de insatser som hälso- och 

sjukvården erbjöd. Ett argument av positiv karaktär återkom även i en svensk studie 

genomförd av Gottberg et al. (2002) som uttryckte att de MS drabbade personerna i stort var 

sätt nöjda med den vård som tillhandahölls. Även Ytterberg, Johansson, Gottberg, Widén 

Holmqvist och von Knoch (2008) menade att patienten i fråga upplevde att vården i det stora 

hela var tillfredsställande.   

 

Skillnader i hur stödet upplevdes av deltagarna i de olika studierna kan i sin tur vara beroende 

av hur hälsosystemet fungerade i respektive land samtidigt som ekonomiska och geografiska 

aspekter sannolikt spelade in. Edmonds et al. (2007) och McKeown et al. (2004) diskuterade 

situationen gällande hälso- och sjukvårdens premisser i Storbritannien, medan Lorefice et al. 

(2013), som var övervägande positiv till stödåtgärderna, istället belyste hur situationen kunde 

tänkas se ut Italien. Buchanan et al. (2010) rapporterade utifrån hur situationen såg ut i södra 
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USA och Gottberg et al. (2002) samt Ytterberg et al. (2008) beskrev situationen i det svenska 

samhället. Skillnader i hälso- och sjukvårdssystemen i de olika länderna är en aspekt som 

påverkade utfallet och åsikterna hos de närstående och möjligen var den geografiska 

skillnaden en orsak till att de närstående uppfattade hälso- och sjukvårdens stöd på olika sätt i 

dessa studier. 

 

I Sverige har omsorgsgivaren rätt till samhälleligt stöd och detta har i dag lyfts fram och 

stärkts av en lagstadgad princip. Denna princip återfinns i Kap 5 § 10 i Socialtjänstlagen 

[SoL] SFS 2001:453. I denna lagtext omnämns Socialnämndens skyldighet till en närstående 

som vårdar en annan person. Dessa personer ska erbjudas stöd från samhället om de anser sig 

själva behöva detta (Socialstyrelsen, 2012). När sedan Kap 5 § 10 i Socialtjänstlagen [SoL] 

SFS 2001:453 infördes 2009 var det möjligen ett sätt att lyfta fram närståendes utsatta 

position som omsorgsgivare. Att det i Sverige finns en sådan lag kan vara till fördel för 

familjen som drabbas av en sjukdom såsom Multipel skleros. Trots detta har det funnits kritik 

mot hälso- och sjukvårdens ageranden i denna fråga (Socialstyrelsen, 2012). Detta är en 

aspekt som inte bara har lyfts fram i Sverige (Socialstyrelsen, 2012) men också i resten av 

världen (Buchanan, 2010; Edmonds et al., 2007; McKeown et al., 2004). Lagstiftningen och 

reglerna i respektive land kan variera när det gäller det stöd som ska eller bör erbjudas 

närstående. I exempelvis USA menade Buchanan et al. (2010) att sjukförsäkringen avgjorde 

vilket stöd som erbjöds patienten och dennes närstående. Vissa försäkringar ansågs mer 

gynnsamma när det gällde det stödet som kunde tillhandahållas de informella 

omsorgsgivarna. I likhet med situationen i Sverige var ett stort antal av de omsorgsgivare som 

deltog i denna amerikanska studie omedvetna om vilka stödåtgärder de hade till sitt 

förfogande i dessa situationer (Socialstyrelsen, 2012; Buchanan, 2010). Det ansågs även leda 

till att omsorgsgivare fick ta ett större ansvar och börda över den sjukas omsorg (Buchanan, 

2010). 

 

En bristande tillgång till stödinsatser från hälso- och sociala institutioner ledde sannolikt till 

att de närstående tvingades till att ta på sig ett större ansvar och en tyngre omsorgsbörda för 

att ta hand om den sjuka personen med MS. Bjorgvinsdottir och Halldorsdottir (2014) 

påvisade ett exempel på detta då barn till en MS sjuk förälder inte fick något stöd eller 

kompensation från samhället. På detta sätt tvingades även dessa barn ta ett större ansvar för 

sin sjuka förälder. Utifrån detta är det möjligt att konstatera att barn som närstående men även 

som omsorgsgivare blev väldigt utsatta samtidigt som de inte erbjöds det stöd från hälso- och 

sjukvården som de förmodligen hade behövt.  Detta faktum kunde vara något som påverkade 

barnens välmående men även deras identitetsutveckling. När barn blev omsorgsgivare gick de 

i de allra flesta fallen miste om sitt egna liv, det vill säga att det sociala livet ofta 

försummades och en isolering från vardagen var i samband med detta inte ovanligt 

(Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014).  

 

Sjukdomens inverkan på livskvalitet och hälsa 

I de studier där syftet var att beskriva hur situationen såg ut för en familj som levde nära inpå 

en MS sjukdom genomförs ofta en mätning av livskvalitet hos deltagarna (Messmer Uccelli et 

al., 2013; Figved et al., 2007). I flertalet studier visades det exempelvis att livskvalitet och 

sämre välmående var överrepresentativt hos de närstående som även var omsorgsgivare. Det 

vill säga att livskvaliteten var högre hos de som inte ansvarade för den sjuke (Messmer 

Uccelli et al., 2013; Figved et al., 2007; Pozzilli et al., 2004; Sherman et al., 2007; Acaster et 

al., 2013).  Detta resonemang stärktes även av en rapport från Socialstyrelsen (2012) som 

lyfte fram att omsorgsgivandet påverkade de närstående på ett negativt sätt gällande 

upplevelse av livskvalitet och det generella hälsotillståndet. Här visade sig även bördan av 
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omsorg spela en betydande roll, det vill säga att ju mer tid som lades ned på omsorgsgivandet 

ju sämre mådde omsorgsgivaren. Ett omfattande och tidskrävande omsorgsarbete resulterade 

alltså i sämre livskvalitet hos omsorgsgivaren (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Fortsättningsvis visade det sig att föräldrar till barn med MS skattade sin livskvalitet lägre än 

vad föräldrar med sjuka barn gjorde (Messmer Uccelli et al., 2013). Detta var också 

förekommande hos barn till föräldrar med MS (Turpin et al., 2008). I sin studie tycktes 

däremot Diareme et al.(2006) hävda att det inte fanns någon skillnad mellan barn med en 

förälder som led av MS och barn med friska föräldrar. Trots det motargument som 

presenterades av Diareme et al. (2006) tycks det även vara möjligt att dra slutsatsen att barn 

som har en förälder med en kronisk, progressiv sjukdom som MS tvingas till ett större ansvar 

än barn med friska föräldrar. Samtidigt som upplevelser av negativa känslor förekom då deras 

ansvarstagande blev övermäktigt (Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014).  

 

Sjuksköterskans roll 

Utifrån vad som har framgått från de granskade studierna har det konstaterats att stödet från 

hälso- och sjukvården spelar en betydande roll för att närstående, i detta fall omsorgsgivare, 

ska kunna klara av sin vardag. I detta sammanhang spelade även sjuksköterskan en betydande 

roll. Sjuksköterskan ansvarar därmed för en viktig del i omvårdnaden genom att tillgodose 

såväl patientens som familjens och närståendes behov. Att som sjuksköterska kunna bidra 

med ökad kunskap samt bistå med de verktyg som krävs för att drabbade på bästa möjliga sätt 

ska kunna anpassa sig till en ändrad livssituation är av stor vikt. Detta framlägger Hildegard 

Peplau i sin omvårdnadsteori (Forchuk, 1993).  Peplaus omvårdnadsteori grundar sig i en 

interpersonell och terapeutisk syn på förhållandet mellan sjuksköterska och patient (Bentling, 

1995). White (2012)  stödde detta argument och lyfte samtidigt fram sjuksköterskornas 

betydelse för en MS sjuk och dennes familj. Fortsättningsvis menade White (2012) att det 

finns ett behov av en specialiserad MS- sjuksköterska i och med att sjukdomen kräver stöd 

under en lång tidsperiod.  

 

I likhet med White (2012) har While, Forbes, Ullman och Mathes (2009)  och Burke, Dishon, 

McEwan och Smrtka (2011) även belyst MS- sjuksköterskans roll när det gällde stödjande 

åtgärder och vikten av att etablera en god kontakt med patienten. Här ansågs utbildning och 

rådgivning vara en av de mest betydelsefulla interventionerna. Andra stödjande åtgärder som 

sjuksköterskan kunde ansvara för var att koordinera vården och omsorgen, göra psykologiskt 

och socialt stöd tillgängligt men även åtgärder såsom läkemedelshantering och 

läkemedelsalternativ, inkontinenshantering, injektionsteknik samt kontinuerlig utvärdering 

och återkoppling av hälsotillståndet (While et al., 2009; Burke et al., 2011). Utifrån dessa 

studier är det möjligt att konstatera att det finns ett behov av en MS specialiserad 

sjuksköterska då sjukdomen i sig resulterar i ett stort behov av stöd för både patienten men 

även för närstående. En MS-specialiserad vård är ett koncept som även har applicerats i 

Sverige där det idag finns mottagningar som är inriktade på att erbjuda specialistvård för 

personer drabbade av MS. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg finns en av dessa 

mottagningar där vårdpersonalen arbetar som ett multidisciplinärt MS-team och där patienten 

erbjuds diagnostik, vård och uppföljning (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2012). På 

Karolinska sjukhuset i Solna och i Huddinge finns ytterligare mottagningar, där arbetet och 

vården är utformad och centrerad kring vårdteam där bland annat specialistläkare, 

sjuksköterskor och kuratorer ingår för att tillgodose de behov som sjukdomen och 

sjukdomsutvecklingen innebär (Karolinska Universitetssjukhuset, 2012).  
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Vidare kan Callista Roys adaptionsmodell ses som en viktig byggsten i hur bemötande och 

interaktion mellan sjuksköterska och patient kan utformas. Enligt Roys teori betraktas 

människan som en biopsykosocial individ i en miljö av olika stimuli där omgivningen och 

jaget ses som främsta stimuli. Fysiologiska behov, självuppfattning, rollfunktion och beroende 

ses av Roy som resultatet av de olika stimuli och de utgör även grunden för behov. I Roys 

teori grundar sig omvårdnaden på att avgöra vilken adaptionsnivå samt vilka stimuli som 

inverkar på behov och därefter urskilja problem. Teorin har som främsta mål att stärka 

patientens integritet genom att reda ut problem och bidra till en positiv adaption (Bentling, 

1995). Att roller och identiteter blir påverkade och förändrade vid ett sjukdomstillstånd är 

något som Hughes et al. (2013) och Turpin et al. (2008) presenterade i sina studier och 

liknande resultat kan även ses i Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir (2014) där det framkom att 

omsorgsgivaren i samband med sjukdom upplevde en förändring i den roll som tidigare fanns. 

Att se sig själv som son, dotter, make eller maka blev då omvärderat och den rollen utmanad i 

samband med sjukdom.  

 

Metoddiskussion 

Metoden i denna studie var en litteraturöversikt. Författarna valde denna metod för att 

tillgången på kvalitativa och kvantitativa studier rörande ämnet var stort. Eftersom flertalet 

studier har lyft fram upplevelsen av att vara närstående till en person med MS fungerade 

litteraturstudien som ett sätt att sammanställa den information som fanns i nuläget. Friberg 

(2012) menade att detta är en aspekt som gör en litteraturöversikt lämplig.  

Vid genomförandet av en litteraturöversikt finns det en risk att författarna till studien skulle 

välja ut de artiklar som överensstämmer med författarnas egna förutfattade meningar kring 

ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). Denna aspekt togs i beaktning under arbetsprocessen, 

däremot gjordes bedömningen att detta inte var ett betydande problem eftersom antalet 

artiklar som fanns gällande ämnet bedömdes som fullgott.  

 

Valet att göra en litteraturstudie kom efter att ursprungsidén att genomföra en intervjustudie 

inte ansågs möjlig på grund av en bristande tillgång på informanter samt på grund av den 

begränsade tid som fanns att disponera för arbetet. En intervjustudie hade å sin sida varit 

lämplig eftersom syftet med studien vara att beskriva närståendes upplevelse av att leva 

tillsammans med en person med MS. Att använda sig av intervjuer kan även erbjuda en 

närmare relation till de personer som intervjuas (Kjellström, 2012). Detta var en aspekt som 

denna studie gick miste om då valet av metod var en litteraturöversikt. Även om en 

intervjustudie hade varit passande för att belysa upplevelser hade det även inneburit ett etiskt 

dilemma då barn under 18 år skulle komma att inkluderas. Att intervjua barn under 18 år hade 

förmodligen lärosätet inte heller godkänt. Vid genomförande av studier som berör barn mellan 

15 och 18 år anses barnet själv kunna fatta beslut om ett eventuellt deltagande i studien. Vid 

ett deltagande av barn under 15 år krävs det däremot att vårdnadshavare eller förälder 

tillfrågas (Kjellström, 2012; SFS, 2003:460, kap 1, 18 §). Att sedan genomföra intervjuer på 

barn skulle förmodligen även kräva en större kunskap och vana hos själva intervjupersonen. 

Denna kunskap ansågs inte vara tillgänglig och därför blev en litteraturöversikt aktuell.  

 

De granskade artiklarna som inkluderades i studien bestod av kvalitativa och kvantitativa 

studier. I denna studie var de kvantitativa enkätstudierna överrepresentativa, vilket skulle 

kunna uppfattas som en svaghet då litteraturöversiktens syfte vara att beskriva närståendes 

upplevelse av att leva tillsammans med en person med Multipel skleros. Utifrån detta blev det 

istället en styrka att inkludera de kvalitativa studierna. Detta för att kvalitativa studier har flera 

fördelar när individers upplevelser ska lyftas fram (Forsberg, & Wengström, 2013). Enligt 
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Forsberg och Wengström (2013) är omvårdnadens uppgift bland annat att värna om patientens 

välbefinnande och hälsa. För att kunna identifiera dessa komponenter – välbefinnande och 

hälsa – blev en mätning av livskvalitet och hälsa passande. Utifrån detta valde författarna att 

inkludera kvantitativa studier som mätte just livskvalitet hos närstående till patienter med MS. 

Dessa kvantitativa studier ser författarna som ett viktigt komplement till de kvalitativa 

studierna. 

 

De studier som har varit svåra att tolka är de studier som till viss mån har haft oklara 

urvalsgrupper, metoder och tillvägagångssätt. I dessa fall har det handlat om de artiklar som 

studerade föräldrars upplevelse av barnets MS sjukdom. Artiklarna som belyste föräldrars 

upplevelse av att ha ett barn med MS var även begränsade i sitt antal, medan de granskade 

artiklarna i litteraturöversikten i större utsträckning representerade barnens upplevelse av att 

leva med en förälder med MS. Detta faktum har förmodligen påverkat resultatet i och med att 

föräldrarnas upplevelse inte är helt kartlagd. Det blir alltså en svaghet i studien då antalet 

artiklar som belyste barnens respektive föräldrarnas perspektiv inte är densamma då det 

faktiskt inte existerade lika många studier som framhävde föräldrars upplevelse som det fanns 

artiklar som undersökte barns upplevelse. Däremot är detta resultat sannolikt representativt 

för verkligheten då MS bland barn inte är lika vanligt som MS hos vuxna (Chitnis, 2013).  

 

I diskussionen kring evidens och trovärdighet är det fördelaktigt att flera studier visar samma 

resultat (Willman et al., 2011). I denna litteraturöversikt visade det studerade materialet i sin 

tur liknande resultat vilket gjorde problemformuleringen tydligare, det vill säga att de 

närstående ofta hade ett stort omsorgsansvar gentemot den sjuke. Fortsättningsvis gjordes 

ingen geografisk begränsning i studien. Omedvetet fick däremot studien en geografisk bredd, 

det vill säga att studierna inräknade är genomförda i ett flertal olika länder. Detta för att 

inkludera olika kulturella, sociala och ekonomiska faktorer som kan spela in i MS sjukdomen 

och det stöd som ges till närstående till en person med Multipel skleros. Hälsosystemen i 

dessa länder och de ekonomiska tillgångarna i samhället kan i sig vara avgörande faktorer för 

hur stödet för närstående är utformat (Socialstyrelsen, 2012; Lorefice et al., 2013; Buchanan, 

2009; Edmonds et al., 2007; McKeown et al., 2004). 

 

Majoriteten av studierna som inkluderades i litteraturöversikten visade resultat som gick i 

samma riktning, och trots den geografiska bredden och de olika deltagargrupperna och 

forskargrupperna menar författarna att trovärdigheten gällande litteraturstudiens resultat är 

god. William et al. (2011) menade däremot att det bör finnas en viss likhet mellan de 

grupperna som studeras för att studierna ska kunna vara trovärdiga och för att en gemensam 

slutsats ska kunna dras. Även om studierna genomfördes i olika länder, av olika forskare och 

då den grupp eller grupper som studerades varierade fanns det vid alla tillfällen en gemensam 

komponent. Alla studier berörde ämnet familjen och närstående till en person med Multipel 

skleros. Även rollen som omsorgsgivare var en aspekt som undersöktes. Som slutsats, berörde 

alla studier det ämnet som var menat att studeras och därför har denna studie även svarat på 

sitt syfte. 

 

SLUTSATS  

Resultat som genom denna studie framkommit visar att Multipel Skleros inte enbart drabbar 

den som diagnostiseras med sjukdomen utan sjukdomen har även en betydande inverkan på 

den övriga familjen. Sjukdomen resulterar i psykologiska såväl som fysiska effekter på 

omsorgsgivare och familjemedlemmar. En känsla av minskad livskvalitet, ökad oro, stress, 

ångest, sömnproblem och fatigue var något som omsorgsgivare och närstående kunde 
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uppleva. Till följd av sjukdomsutbrottet i familjen skapas en ny vardag som för många 

familjer innebär nya roller, nya vanor och ett nytt synsätt.   

 

Slutligen, de upptäckter som har gjorts i denna litteraturöversikt framhäver hur faktorer 

påverkade varandra. En sämre livskvalitet och välmående hos närstående som agerar 

omsorgsgivare var aspekter som hängde samman med hur roller och identiteter förändrades 

till följd av ett insjuknande. I samband med detta visade det sig även att det sociala- och 

samhälliga stödet påverkade hur omsorgsgivaren i fråga upplevde sin hälsa samtidigt som 

stödet påverkade hur roll- och identitetsförändringar såg ut. 

 

Fortsatt forskning 

Kunskapen kring Multipel skleros och den påverkan som sjukdomen har på individerna och 

på familjer bör förbättras hos vård- och omsorgspersonal. En ökad tillgänglighet och öppenhet 

inom vården leder till ökat förtroende hos patienter och familj. Att som vårdpersonal vara 

medveten om hela familjen ses av författarna som en viktig byggsten för en bättre och 

fungerande vård samt en bättre grund för fungerande stödfunktioner. Förslag på fortsatta 

studier är att vidare undersöka vilket stöd barn och föräldrar är i behov av vid insjuknande i 

Multipel skleros samt att en noggrann kartläggning av vilket stöd som i dagsläget erbjuds 

drabbade faktiskt genomförs i den svenska hälso- och sjukvården. Genom en fortsatt 

forskning kring dessa frågor kan MS-vården förbättras och behovet att stöd tillgodogöras.  

 

Klinisk relevans 

Det tillhör sjuksköterskans profession att bemöta patientens men även närståendes behov av 

exempelvis stöd, information och utbildning (Socialstyrelsen, 2005). Trots detta ”glöms” ofta 

de närstående bort och deras behov tycks inte tillgodoses på ett adekvat sätt (MacAllister, 

2007; Socialstyrelsen, 2012). Vardagliga problem som uppkommer i relationen mellan 

förälder och barn i samband med Multipel skleros bör identifieras för att sjukvården och andra 

instanser ska kunna erbjuda ett adekvat stöd utifrån deras behov. Denna litteraturöversikt har i 

sin tur sammanställt och kartlagt de problem och det stöd som närstående kan behöva när 

Multipel skleros drabbar familjen. Därför anser författarna till denna studie att studien i sig 

har klinisk relevans och att denna sammanställning av vetenskaplig forskning är ett steg i rätt 

riktning för att i framtiden kunna tillgodose de behov och det stöd som patienten men även 

närstående efterfrågar. 
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BILAGA A 

 
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

 
Typ 

Kvalitet 

Acaster, S., 

Perard, R., 

Chauhan, D., & 

Lloyd, A.J. 

2013 

Storbritanninen 

A forgotten aspect of the 

NICE reference case: an 

observational study of 

health related quality of 

life impact on caregivers 

of people with multiple 

sclerosis 

Att studera den 

hälsorelaterade livskvaliteten 

hos omsorgsgivare samt hos 

en kontrollgrupp 

Enkätstudien genomfördes 

online och innefattande 

enkäter såsom; EQ-5D, SF-

36, HADS, Self determined 

disease steps, ordinary least 

squares regression och en 

sociodemografisk enkät 

n= 400 

(77) 

Omsorgsgivare upplevde en sämre livskvalitet i 

jämförelse med kontrollgruppen. När personen 

med MS hade flertalet funktionshinder 

tenderade även omsorgsgivaren att må sämre. 

 

 

P 

I 

Akkus, Y 

2011 

Turkiet 

Multiple sclerosis patient 

caregivers: the 

relationship between 

their psychological and 

social needs and burden 

levels 

Att undersöka bördan och  

den psykosociala upplevelsen 

som omsorgsgivare 

Enkätstudie genomfördes 

med hjälp av enkäten; 

psychosocial och social 

needs scale. 

 

Omsorgsbördan 

identifierades med hjälp av 

Zarit Caregiver Burden 

Interview (ZCBI) 

n=49 

(0) 

Omsorgsgivarna hjälpte den sjuka med 

exempelvis på – och avklädning, dusch, 

tandvård och sårvård. Hopplöshet, konflikter i 

beslutsfattande och isolering var något som 

omsorgsgivarna upplevde.  

 

P 

I 

Bjorgvinsdottir, 

K. & 

Halldorsdottir, 

S.  

2014 

Island 

  

Silent, invisible and 

unacknowledged: 

experiences of young 

caregivers of single 

parents diagnosed with 

multiple sclerosis 

Studera den personliga 

upplevelsen av att vara en 

ung omsorgsgivare till en 

förälder med MS. 

Intervjustudie baserad på 1-3 

intervjutillfällen med 11 barn 

till en förälder med MS. 

Intervjuerna bestod av öppna 

frågor med en 

fenomenologisk 

utgångspunkt. 

 

n=11 

(0) 

 

Att som barn vårda en sjuk förälder kan  

sammanfattas som en process. Studien visade en 

”resa” som dessa barn genomgick från att vid  

Förälderns insjuknande  uppleva känslor av 

övergivenhet, isolering och rädsla, till att sedan 

lära sig att hantera situationen och på detta sätt 

anpassa sig till det nya livet. 

 

De teman som utarmades från studien var; (1)  

Att känna sig oinformerad, rädd och ledsen (2) 

Att vara utan stöd, inte uppmärksammad och 

isolerad (3) Att använda sig av personliga 

resurser och uppskatta hjälp och stöd i livet (4)  

Att gå från att känna sig övergiven till att vara 

       K 

       I 
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självständig.  

 

Bogosian, A., 

Moss-Morris, 

R., Bishop, 

F.L., & 

Hadwin, J. 

2011 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

How does adolescents 

adjust to their parent’s 

multiple sclerosis?: an 

interview study 

Hur en ung vuxen anpassar 

sig till den livssituation som 

uppstår när en förälder 

drabbas av multipel skleros. 

Semi-strukturerade intervjuer 

som spelades in och sedan 

transkriberades. Dessa 

intervjuer analyserades 

därefter med hjälp av en 

induktiv innehållsanalys. 

     n=15 

(0) 

Unga vuxna anpassar sig i varierande grad till 

förälderns sjukdom. Vissa upplevde att 

sjukdomen inverkar negativt på deras liv, medan 

andra unga kunde se positiva utfall. Två 

huvudteman utformades från analysen i form av; 

(1) hinder och förbättrad anpassning (2) 

påverkan på det dagliga livet. 

 

Faktorer som spelade in var beroende av vilka 

symtom och funktionshinder som sjukdomen 

gav, stödet från den friska föräldern, hur mycket 

ansvar den unga vuxna ”tvingades” ta i hemmet 

samt hur väl familjen som helhet hanterar 

insjuknandet.   

 

K 

I 

Buchanan, R.J. 

Huang, C 

2012 

USA 

Caregiver perceptions of 

accomplishment from 

assisting people with 

multiple sclerosis 

Undersöka samt identifiera 

faktorer som påverkar 

omsorgsgivare och personer 

med MS i förhållande till 

omsorgsgivarens arbete 

Intervjuer genomförda via 

telefon som utgick från ett 

nationellt frågeformulär. 

n=530  

(0) 

Relationen som omsorgsgivaren hade till den 

MS sjuka påverkar hur omsorgsgivaren bland 

annat uppfattar sin livskvalitet och sitt känsloliv. 

Man fann även att antalet timmar som 

omsorgsgivaren ägnar åt att vårda den sjuka gav 

en stark känsla av prestation hos 

omsorgsgivaren. 

P 

I 

Edmonds, P. 

Vivat, B. 

Burman, R. 

Silber, E., & 

Higginson I.J 

2007 

Storbritannien 

´Fighting for everythin´: 

service experiences of 

people severely affected 

by multiple sclerosis 

Att undersöka hur MS sjuka 

samt deras omsorgsgivare 

upplever tillgången till 

vården samt hur den givna 

informationen upplevs 

Semi- strukturerade 

intervjuer, under en 6- 

månaders period med 23 MS 

drabbade samt 17 informella 

omsorgsgivare. Demografisk 

samt klinisk data samlades 

även in från deltagarna. 

n= 40 

(0) 

Intervjuerna resulterade i tre tydliga teman: 

(1) Att slåss för allt  (2) Kontinuitet och 

sammanhållen vård (3) Information.  Det som 

belystes i studien var även upplevelsen av 

förlust och förändring samt tillgång till hjälp och 

vård 

 

Många av de intervjuade uttryckte en känsla 

av att vara tvungna att kämpa för att få en önsk- 

värd och adekvat vård. Bristande information 

kring tillgänglig vård och hjälp sågs även som  

ett hinder. 

K 

I 

Ehrensperger, 

M.M., Grether, 

A., Romer, G., 

Neuropsychological 

dysfunction, depression, 

pshysical disability, and 

Att ta reda på hur 

familjemedlemmar (partner, 

barn) hanterar en MS 

Semi-strukturerade 

psykiatriska intervjuer. 

Copingförmågan mättes 

n=44 

(familjer) 

Studien visade att kvinnor med MS hade en mer 

effektiv form av copingstrategier än vad män 

med MS hade. Sjukdomshanteringen hos den  

K 

II 
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Berres, M., 

Monsch, A.U., 

Kappos, L., & 

Steck, B. 

2008 

Schweiz 

 

coping processes in 

families with a parent 

affected by multiple 

sclerosis. 

sjukdom hos en av 

föräldrarna 

därefter i Coping Index (CI). friska föräldern var i sin tur beroende av hur väl 

den sjuke partnern hanterade sin egen sjukdom. 

I studien utforskades även barnets 

copingstrategier. Barnet var i sin tur beroende av 

hur väl den sjuke föräldern responderade till sin 

sjukdom, likväl hur den friska föräldern tacklade 

situationen. 

Figved, N. 

Myhr, K.M.  

Larsen, J.P. 

Aarsland, D. 

2007 

Norge 

Caregiver burden in 

multiple sclerosis: the 

impact of 

neuropsychiatric 

symptoms 

Undersöka vilken inverkan 

neuropsykiatriska symptom 

har på omsorgsgivarens 

livskvalitet efter en 

nydiagnostiserad MS. 

Enkätstudie genomfördes på 

omsorgsgivare 

 

MS patienter genomgick 

neurologiska och 

neuropsykiatriska 

undersökningar . Resultatet 

från dessa undersökningar 

jämfördes sedan med svaren 

från omsorgsgivarnas 

enkätsvar 

n=76 

(17) 

Studien visade att omsorgsgivare upplever en 

högre nivå av oro samt en minskad livskvalitet 

relaterat till patientens neurologiska och 

neuropsykiatriska symtom.  

P 

II 

 

Hughes, N., 

Locock, L., & 

Ziebland, S.  

2013 

Storbritannien 

 

Personal identity and the 

role of “carer” among 

relatives and friends of 

people with multiple 

sclerosis. 

Studien syftar till att beskriva 

närståendes identitet (som 

omsorgsgivare) i relation till 

den som lider av MS. 

Narrativa intervjuer mellan 

juni 2011 och januari 2012. 

Materialet analyserades med 

hjälp av en innehållsanalys 

kopplad till olika 

identitetsteorier. 

 

n=40 

(0) 

 

Deltagarnas uppfattning kring sin identitet som  

vårdare och relationen till den sjuka varierade  

bland deltagarna i studien. Hur de närstående 

 hanterade sin roll som vårdare i förhållande till 

sin egna identietet kan delas upp i 

fyra teman: (1) omfamning av sin identitet som 

vårdare (embrace), (2) att överlåta sig som 

vårdare (enforce), (3) att absorberas av sin roll 

som vårdare (absorbe), (4) eller ta avstånd från 

en identitet som vårdare (reject). 

 
Hur vård- och omsorgsgivaren uppfattade sin 

roll och sin identitet som just vårdare var ofta 

beroende på hur relationen till personen  

med MS hade sett ut innan insjuknandet.  Sjuk- 

domens symtom och funktionshinder var också  

avgörande aspekter som påverkade relationen 

och närståendes syn på sin identitet. 

K 

        I 

 

Lorefice, L. 

Mura, G. Coni, 

G. Fenu, G. 

What do multiple 

sclerosis patients and 

their caregivers perceive 

Hur patienter och anhöriga 

upplever MS vården, vilken 

information som gavs 

Enkätstudie som utgick från 

två olika frågeformulär som 

ett multidisciplinärt team 

n=703 

(300) 

 

Många patienter och omsorgsgivare väljer att  

efter diagnostiseringen själva söka vidare efter  

information om sjukdomen. Båda parter var  

P 

II 
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Sardu, C. Frau, 

J. Coghe, G. 

Melis, M. 

Marrosu, M.G., 

& Cocco, E. 

2013.  

Italien 

as unmet needs ? 

 

angående behandling samt 

hur patient och anhöriga 

upplevde 

förhållandet/kontakten med 

sjukvårdspersonal. 

Sjukdomens inverkan på 

personliga relationer var 

även något som studien ville 

undersöka. 

själva hade designat.  

 

övervägande nöjda med behandlingsinformation 

 som gavs av läkare/vårdpersonal. Patienter  

angav i större utsträckning än omsorgsgivare att  

de hade önskat träffa fler än bara en MS  

specialist. Av studien framgår att patienter anser  

att behovet av det psykologiska stödet inte är av  

lika stor vikt som det är för omsorgsgivare.  

 

McKeown, 

L.P., Porter-

Armstrong, 

A.P., & Baxter, 

G.D. 

2004 

Nordirland  

 

Caregivers of people 

with multiple sclerosis: 

experience of support 

Att förstå vårdgivares 

upplevelse av att vårda en 

person med Multipel skleros 

med fokus på det sociala 

stödet i omgivningen. 

Fenomenologisk studie som 

grundar sig på intervjuer. 

      n=16 

(0) 

Deltagarna i intervjuerna upplevde det  

tillgängliga stödet på olika sätt. Studien 

rapporterar inställningen till två olika typer av 

stöd i form av informellt stöd från exempelvis 

familj, vänner samt grannar och det formella 

stödet som tillhandahölls av exempelvis 

hälso- och sjukvården,  hemtjänst eller stöd från 

volontärer eller kyrkoverksamhet. Ur studien 

konstaterades fyra teman som beskrev 

uppfattningen av stödet hos de 

familjemedlemmarna som vårdade om en  

person med MS. Det handlade om att avstå,  

vägra, söka eller acceptera det stöd som erbjöds. 

 

 

K 

I 

Messmer 

Uccelli, M., 

Traversa, S., 

Trojano, M., 

Viterbo, R.G., 

Ghezzi, A., & 

Signori, A. 

2013 

Italien 

 

Lack of  information 

about multiple sclerosis 

in children can impact 

parent’s sense of 

competency and 

satisfaction within the 

couple 

Att jämföra upplevelsen och 

anpassning till livssituationen 

hos föräldrar med barn med 

MS och föräldrar som har 

friska barn.   

Enkätstudie med hjälp av 

självskattningsskalor  

Maternal worry scale, Family 

crisis oriented personal 

evaluation scales (F-

COPES), Parenting sense of 

competency (PSOC), 

Hospital anxiety scale 

(HADS), WHO – Five 

wellbeing index och multiple 

sclerosis knowledge 

questionnaire (MSKQ). 

Genom att använda sig av 

kontrollgruppen föräldrar 

med friska barn och 

n= 44 par 

(0) 

 

Livskvalitet, oro, depression, coping och familj 

var variabler som mättes i enkäterna. Föräldrar 

till barn med MS visade tecken på depression  

oftare än föräldrar med friska barn. Föräldrar  

vars barn led av multipel skleros ifrågasatte  

oftare sin roll som förälder än vad föräldrar till 

friska barn gjorde. 

 

Mödrarna hade större svårigheter att anpassa sig  

till barnets sjukdom än vad fäderna hade.  De 

visade även mer oro än vad fäderna gjorde. 

Mödrarna med ett sjukt barn sökte även oftare 

andligt stöd samt stöd utanför familjen. 

P 

II 



38 

 

experimentgruppen föräldrar 

vars barn har MS.   

Mowry, E.M. 

Julian, L.J. Im-

Wang, S. 

Chabas, D. 

Galvin, A.J. 

Strober, J.B., & 

Waubant, E.  

2010 

USA 

 

Health Related Quality 

of Life is Reduced in 

Pediatric Multiple 

Sclerosis 

Jämföra hur hälsorelaterad 

livskvalitet ter sig hos MS 

sjuka barn och barn med 

clinical isolated syndrome 

[CIS] (=de första kliniska 

symtomen), jämfört med 

friska barn samt barn 

diagnostiserade med en 

neuromuskulär sjukdom 

Enkätbaserad studie där 

hälsorelaterad livskvalitet har 

mätts med Pediatric Quality 

of Life Inventory (PedsQL) 

   n=197 

        (5) 

Barn med MS rapporterade en sämre 

hälsorelaterad livskvalitet än vad deras syskon 

gjorde. Den främsta orsaken till detta berodde på  

de funktionsnedsättningarna som personen 

med MS upplevde och de hinder funktionsbort- 

fallet skapade i  det vardagliga livet. Även  

föräldrar till barn med MS rapporterade en sämre 

livskvalitet tillföljd av barnets psykosociala och  

fysiska funktionshinder. 

P 

II 

Pakenham, 

K.I., & 

Bursnall, S. 

2006. 

Australien 

 

Relations between social 

support, appraisal and 

coping and both positive 

and negative outcomes 

for children of a parent 

with multiple sclerosis 

and comparisons with 

children of healthy 

parents 

Hur barn till MS sjuka 

hanterar samt klarar av stress 

i jämförelse med barn till 

´friska´ föräldrar 

Enkätstudie. n=193 

(0) 

Unga personer som vårdar en MS sjuk  

rapporterar en högre grad av somatisering samt  

lägre tillfredsställelse med livet jämfört 

med icke-MS vårdande barn. I resultatet hävdas  

det att vårdandet av en förälder innebär en 

 psykologisk svårighet samt en påverkan på 

 kognitiva och affektiva aspekter av  

välbefinnande. 

P 

I 

Pakenham, 

K.I., Tilling, J., 

& Cretchley, J. 

2012 

Australia 

Parenting difficulties and 

resources: the 

perspective of parents 

with multiple sclerosis 

and their partners 

Att belysa de svårigheter och 

de tillgångar föräldrar med 

MS och deras partner 

upplever. 

Longitudinell studie med en 

kvantitativ ansats. Här 

används enkäter för att 

demonstrera föräldrars och 

deras partners upplevelse. 

n=119 

(53) 

Svårigheter att genomföra aktiviteter med 

barnen och att sköta hushållsarbetet var vanligt 

hos den sjuka föräldern. Detta tvingade även den 

friska föräldern att ta mer ansvar för barnens 

aktiviter, för hemmet och familjelivet i stort. 

Detta utgör en tidsbrist för den friska föräldern. 

Båda föräldrarna upplevde svårigheter att få 

barnen att förstå hur sjukdomen i sig påverkar 

familjen. Det som utgjorde en resurs för 

föräldrar som tacklas med en MS sjukdom var 

socialt stöd och hjälp från vänner, far- och 

morföräldrar, partner samt avlastande åtgärder i 

form av exempelvis städerska i hemmet eller 

fritidsverksamhet åt barnen.  

P 

II 

Pozzilli, C., 

Palmisano, L., 

Mainero, L., 

Tomassini, V., 

Relationship between 

emotional distress in 

caregivers and health 

status in persons with 

Att undersöka hur vården i 

hemmet fungerade för 

patienten men även för 

omsorgsgivaren. 

Enkätbaserad studie vid två 

tillfällen med ett års 

mellanrum. 

 

n=266 

(0) 

Efter ett år visade patienterna förbättringar på ett 

flertal punkter i sin egna hälsostatus (utifrån SF-

36 Health survery). Närståendes upplevelse av 

hälsa var beroende av patientens hälsostatus 

P 

II 
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Marinelli, F., 

Ristori, G., 

Gasperini, C., 

Fabiani, M., & 

Battaglia, M.A. 

2004 

Italien 

multiple sclerosis Enkäterna som användes var 

SF-36 health survey, profile 

of mood state (POMS), 

expanded disability status 

scale (EDSS), mini-mental 

state examination ( MMSE), 

functional independence 

measure (FIM), fatigue 

severity scale (FSS), state 

trait anxiety inventory 

(STAI) och clinical 

depression questionnaire 

(CDQ). 

under ett år. Det gick exempelvis att se att 

depression hos omsorgsgivaren hängde samman 

med patientens negativa känslor och upplevelse 

av sin sjukdom 

Sherman, T.E., 

Rapport, L.J., 

Hanks, R.A., 

Ryan, K.A., 

Keenan, P.A., 

Khan , O., & 

Lisak, R.P. 

2007 

USA 

Predictors  of well-being 

among significant others 

of persons with multiple 

sclerosis  

Att undersöka vilka 

avgörande faktorer som 

påverkar den MS drabbades 

närstående gällande 

upplevelsen av välmående.  

Enkätstudie samt  

neuropsykologiska tester. 

 

Personer med MS och deras 

närmaste deltog i studien.  

n=148 Närståendes välmående visade sig ha ett 

samband  med den sjukes 

funktionsnedsättningar och patientens egen 

uppfattning och medvetenhet kring 

funktionsbortfallen. 

 

Socialt stöd var en aspekt som hade en positiv 

inverkan på välmående hos de närstående. 

P 

II 

Steck, B., 

Amsler, F., 

Schwald 

Dillier, A., 

Grether, A., 

Kappos, L., &  

Burgin, D. 

2005 

Schweiz  

 

Indication for 

Psychotherapy in 

Offspring of a parent 

affected by a chronic 

somathic disease (e.g. 

Multiple sclerosis). 

Att utvärdera indikationer för 

psykoterapi. Studien studerar 

sambandet mellan 

psykoterapi och hur väl barn 

hanterar sjukdom hos en 

förälder.   

Videoinspelade semi-

strukturerade intervjuer på 

barn (6-18 år) med en 

förälder som drabbats av 

Multipel skleros. 17 Män, 24 

kvinnor. Intervjuerna varade 

i ungefär 1,5 timme.  

 

Projektivt material användes 

i form av två kriteriemallar; 

”quantitativ evaluation of 7 

dimensions” och 

”quantitative evaluation of 

coping capacity”. Dessa 

användes för att kunna 

jämföra resultatet från 

intervjuerna med kriterier 

     n=41 

(0) 

 

Indikationer för psykoterapi är  

beroende av barnens förmåga att  

hantera situationen. Studien visar att förälderns  

reaktion på den egna sjukdomen samt det  

emotionella och fysiska stöd som de  

tillhandahåller sitt barn är avgörande  

komponenter för barnens copingförmåga.  

Samtidigt är även barnets egna  

försvarsmekanismer avgörande.  

 

K 

I 
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som uppskattar graden av 

behov av stöd i form av 

psykoterapi samt vilka 

aspekter som spelade in i 

barnets tillgång på olika 

coping- strategier 

Turpin, M. 

Leech, C & 

Hackenberg, L.  

2008.  

Kanada 

 

Living with parental 

Multiple sclerosis: 

Children´s experiences 

and clinical implications 

Hur barn till MS drabbade 

upplever den nya vardagen. 

Semi-strukturerade intervjuer 

med åtta barn i åldern 7-14 

år. Data analyserades utifrån 

en induktiv innehållsanalys.  

n=8 

(0) 

Barnens upplevelse av vardagen var  

beroende av barnens kön, ålder samt  

förälderns sjukdomsgrad och diagnos. Tre 

återkommande teman etablerades från studien  

som belyste barnens upplevelse av det”nya ” 

livet  (1) förändrade roller och ansvar (2) 

känslomässig  påverkan (3) saker som 

hjälpte/underlättade.  

K 

I 

Yahav, R., 

Vosburgh, J., & 

Miller, A. 

2005 

Israel 

 

Emotional responses of 

children and adolescent 

to parents with multiple 

sclerosis. 

Att beskriva barn och ungas 

känslomässiga och faktiska 

upplevelser när en förälder 

drabbas av MS. Detta 

jämfördes sedan med en 

kontrollgrupp bestående av 

barn med friska föräldrar. 

Enkätstudie genomfördes på 

barn och unga mellan 10 och 

18 år som levde med en sjuk 

förälder. Enkäten gavs även 

ut till kontrollgruppen. 

 

Analys med hjälp av 

MANOVA genomfördes, där 

även en jämförelse mellan 

könen i experimentgruppen 

gjordes. 

n=212 

(0) 

 

 

 

Barn som levde med en förälder som har 

multipel skleros uppvisar en större oro och intar 

försvarsställning inför sin sjuka förälder oftare 

än vad barn med friska föräldrar gör. Barn till 

den sjuka föräldern upplevde även negativa 

känslor såsom ilska, rädsla och ångest i större 

utsträckning. Det fanns även en tydlig skillnad 

mellan ”assistans” i hemmet och 

hushållsgöromål mellan barn med en sjuk 

förälder och barn med en frisk förälder, där 

barnen med en sjuk förälder hjälpte till mer i 

hemmet.   

 

Studien visade skillnader mellan könen i 

experimentgruppen. Flickor med  

en sjuk förälder rapporterade en känsla av ilska i  

större grad än vad pojkar gjorde. Ilskan var även 

 starkare hos de barnen med en sjuk pappa än  

hos barn med en sjuk mamma. Pojkar till  

mammor som var sjuka gjorde fler  

hushållsgöromål än flickor med sjuka mammor. 

Fortsättningsvis rapporterades det omvända  

scenariot när det var pappan som led av MS.   

P 

II 
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 


