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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Multipel skleros är en kronisk autoimmun sjukdom som angriper centrala nervsystemet. 

Sjukdomen medför många symtom och komplikationer som påverkar patientens liv. 

Diagnosen Multipel skleros fastställs genom kliniska och laboratoriska fynd och i 

dagsläget finns inget bot mot sjukdomen. Copingstrategier är ett instrument som kan 

användas för att hantera vardagen och är av vikt för patienter med diagnosen Multipel 

skleros.  

 

Syfte  
 

Syftet var att belysa copingstrategier som används av patienter med Multipel skleros.  

 

Metod  
 

Litteraturöversikt valdes som metod. Artikelsökning genomfördes i databaserna PubMed 

och Cinahl samt en manuell sökning. Totalt inkluderades 16 artiklar i studien, dessa 

kvalitetsgranskades och sammanställdes i en matris.   

 

Resultat 
 

Tre kategorier framkom i sammanställningen: Faktorer som påverkar valet av coping, 

adaptiva strategier samt maladaptiva strategier. Resultatet visade på att valet av coping 

beror på ett flertal olika faktorer så som fysiska och psykologiska faktorer samt hur 

patienterna upplevde kvaliteten på informationen vid diagnostisering. Vidare visade 

resultatet på att copingstrategier kan påverka patienten positivt eller negativt.  

 

Slutsats 
 

Copingstrategiers effekt berodde på flera faktorer och måste ses till varje unik patient. 

Dock sågs negativa effekter hos patienter som tillämpade undvikande och förnekande 

copingstrategier samtidigt som positivt synsätt och acceptans förknippades med positiva 

effekter som stöttade patienten i det vardagliga livet. Det är därför av stor vikt att 

sjuksköterskan har kunskap om copingstrategiers inverkan på patienten.  

 

Nyckelord: Copingstrategier, Multipel skleros, Patient, Tillämpning  
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BAKGRUND  

Vid diagnostisering av en kronisk sjukdom påverkas individen på många sätt, bland annat 

kan individens rörelseförmåga, självständighet och självinsikt påverkas och detta medför 

krav på både anpassning till sjukdomen och dess behandling. Dessa oundvikliga 

anpassningar kan leda till ökad stress och skapa både sorg och förtvivlan. Långvarig sorg 

och förtvivlan kan i sin tur orsaka depression som är den vanligaste komplikationen vid 

kronisk sjukdom (Aczon-Armstrong, Inouye & Reyes-Salvail, 2013). Individer med en 

kronisk sjukdom löper enligt Aczon-Armstrong et al. (2013) 50 procent större risk att 

utveckla depression jämfört med icke-kroniskt sjuka. 

 

I dagsläget finns ingen allmän etablerad definition för kronisk sjukdom (Myndigheten för 

vårdanalys, 2014). Ordet kronisk definieras enligt svenska akademins ordlista som 

stadigvarande, långvarig, långsamt fortlöpande och obotlig (Kronisk, 2006). Vid 

internationella sammanhang tillämpas definitionen icke-smittsamma sjukdomar lika ofta 

som kroniska sjukdomar men även begreppet långvariga sjukdomar används (Myndigheten 

för vårdanalys, 2014). World Health Organization (2002, s.11) använder det mer vida 

begreppet chronic conditions framför chronic disease och beskriver detta som “Health 

problems that require ongoing management over a period of years or decades”.  

Definitionerna ovan kan framstå som missvisande då det idag existerar smittsamma 

sjukdomar som klassas som kroniska samt att icke-smittsamma sjukdomar inte behöver 

klassas som kroniska. Det är inte ovanligt att kroniska sjukdomar uppträder tillsammans 

och i synnerhet bland den äldre generationen. Då antalet äldre i samhället succesivt ökar 

kommer detta leda till att multisjukligheten orsakad av kroniska sjukdomar ökar 

(Myndigheten för vårdanalys, 2014). Multipel skleros [MS] klassas som en kronisk 

autoimmun inflammatorisk sjukdom som drabbar de centrala delarna i nervsystemet 

(Hillert & Lycke, 2012) och medför fysiska och psykologiska konsekvenser för patienten 

(Pretorius & Joubert, 2014).  

 

Multipel skleros 

Globalt finns cirka 2,5 miljoner individer med diagnosen MS (Latimer-Cheung, 2013). I 

Sverige uppgår det totala antalet individer med diagnosen MS till cirka 17500 och varje år 

insjuknar cirka 500 personer (Hillert & Lycke, 2012). MS har nära dubbelt så hög 

prevalens hos kvinnor kontra män och debuten inträder vanligtvis då individen är mellan 

tio till 60 år men incidensmaximum ligger vid 30-årsåldern. I Europa är MS den största 

icke-traumatiska orsaken till neurologisk funktionsnedsättning hos unga vuxna 

(Karampampa, Gustavsson, Miltenburger, & Eckert, 2012). Nunnari et al. (2015) skriver 

att depressiva symtom är mer frekvent förekommande vid MS än vid andra kroniska 

sjukdomar.  

 

Etiologin för MS är i dagsläget ännu inte helt känd. Under det senaste decenniet har 

förståelsen över etiologin klarnat och listan över identifierade bakomliggande faktorer har 

snabbt blivit allt mer omfattande (Hillert och Lycke, 2012). Hillert och Lycke (2012) anser 

sig finna belägg för att immunologiska mekanismer är involverade i sjukdomsuppkomsten 

och att genetiska och miljörelaterade faktorer har en inverkan.  
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Patofysiologi och patologi  

MS är en sjukdom som påverkar centrala nervsystemet [CNS]. I hjärna och ryggmärg finns 

cellkroppar som främst är lokaliserade i vissa områden och som i sin tur sänder impulser 

via axoner, nervfibrer. Axonerna har ett isolerade lager i from av en fettskida som består av 

myelin och är en del av den vita substansen. Myelinskidan är av stor betydelse för axonets 

ledningsförmåga och en skada i myelinet kan leda till nedsatt eller total blockad av axonets 

ledningsförmåga (Fagius et al., 2007).  

 

De typiska patologiska förändringarna i centrala nervsystemet uttrycker sig genom 

utbredda inflammatoriska härdar där det sker en plackbildning. Plackbildningen utmärks 

av inflammation, myelinförluster och axonala skador, så kallad demyelinisering. MS-

plackens storlek varierar från mindre än en millimeter till flera centimeter och kan uppstå i 

princip alla delar av CNS (Hillert & Lycke, 2012).  

 

På grund av demyeliniseringen påverkas ledningshastigheten och förmågan att transmittera 

snabba impulssekvenser. Efter en inflammation sker en remyelinisering i de tidigare 

demyeliniserade MS-placken. Remyelinisering innebär att det sker en återuppbyggnad av 

myelinet (Fagius et al., 2007). Bestående symtom efter ett skov kan sannolikt härledas till 

bristfällig remyelinisering och permanent axonförlust. Kroppens förmåga att kompensera 

för residualsymtomen blir över tid bristfällig och leder så småningom till stegvisa 

funktionsnedsättningar (Hillert & Lycke, 2012). 

 

Symtom  

I nio av tio fall debuterar MS med skov, så kallad sekundärprogressiv MS, som sedan följs 

av en regression och ett stabilare tillstånd. I tidiga skeden av sjukdomen är kroppens 

återhämtning generellt god men över tid blir restsymtom efter ett skov allt mer vanligt. Vid 

debut förekommer skoven vanligtvis några gånger per år men återkommer över tid med 

lägre frekvens (Hillert & Lycke, 2012). Hillert och Lycke (2012) beskriver att utvecklingen 

av skoven kan ske akut, under loppet av några minuter, men sker vanligtvis under flertalet 

timmar eller dagar. Med tiden uppträder en gradvis försämring, så kallad progressiv fas, 

som oftast uppmärksammas efter ett par år. En viss del av patienterna får sina första tydliga 

funktionshinder i den progressiva fasen. Primärprogressiv MS, som är en annan form av 

MS, kännetecknas av total avsaknad av skov men med en långsamt tilltagande försämring 

och utgör cirka tio procent av patienter med MS. Sjukdomen har olika stadier och 

symtombilden varierar med dessa. Svårighetsgraden beror även på lokalisationen och 

omfattningen av inflammationerna (Hillert & Lycke, 2012). MS-plack kan i stort sett 

uppstå var som helst i CNS vilket gör symtombilden mycket varierande och kan delas in i 

två kategorier. Den ena kategorin kännetecknas av en skada i en viss nervbana som medför 

en nedsättning av en speciell funktion. De så kallade allmänsymtomen ingår i den andra 

kategorin där MS-tröttheten, även så kallat fatigue, är vanligast (Fagius et al., 2007). 

Fysiska symtom  

Sensoriska störningar med lätta domningskänslor förekommer vid 40-50 procent hos 

patienter med MS och är ett av de vanligare debutsymtomen. Den sensoriska rubbningen 

omfattar oftast ansiktet, ena armen eller båda benen men kan även ha en mer omfattande 

utbredning. Motoriska pareser är vanligt förekommande och manifesteras som pareser i 

extrimiteter (Hillert & Lycke, 2012). Detta kan uppstå i en eller flera extrimiteter och beror 

på att pyramidbanan skadas, vilket leder till att viljemässiga signaler inte når muskelaturen 

och kan aktiveras på ett adekvat sätt (Fagius et al., 2007).  
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Skadan i pyramidbanan påverkar även de reflexmässiga nervsignalerna vilket leder till en 

överaktivering i muskelaturen och yttrar sig som ofrivilliga muskelryckningar, så kallade 

spasmer (Fagius et al., 2007). Vidare yttrar sig benpares med en ökad tyngdkänsla och kan 

över tid leda till nedsatt gångförmåga och ökad snubblingstendens som i ett senare skede 

ökar behovet av gånghjälpmedel (Hillert & Lycke, 2014).  

 

Smärta lyfter Hillert och Lycke (2012) som ett vanligt förekommande symtom som kan 

vara neurogen samt nociceptiv. Den neurogena smärtan beskrivs som ihållande, dov, 

molande och brännande. Smärtan uppträder på grund av skador i nervsystemet och 

lokaliseras oftast till fötter och ben. Den nociceptiva smärtan beror främst på 

konsekvenserna av MS och uppstår vid felaktig belastning, kontrakturer och osteoporos.  

 

Sexuell dysfunktion är frekvent förekommande hos både kvinnor och män. Hos kvinnor 

kan känselbortfall i underlivet leda till kontaktobehag och nedsatt förmåga att uppnå 

orgasm. Män drabbas inte sällan av impotens som i regel kan behandlas med farmaka med 

god effekt (Hillert & Lycke, 2012).  

 

Störningar av urinblåsans funktion beskrivs som ytterligare ett vanligt förkommande 

symtom vid MS och kan uppträda i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet. Problemet kan 

både yttra sig i överaktiv blåsa samt oförmåga att tömma blåsan. Trängningarna kan med 

tiden orsaka inkontinens som kan generera stort obehag hos individen (Fagius et al., 2007). 

Avföringsinkontinens samt obstipation kan också förekomma vilket kan bidra till 

funktionsnedsättningar (Hillert och Lycke, 2012).  

 

Synstörning orsakad av inflammation på synnerven, så kallad optikusneurit, är ett av de 

vanligare debutsymtomen. Symtomen vid optikusneurit manifesteras som dov värk i ögat 

samt nedsatt synskärpa. Vanligtvis stabiliseras synskärpan och återgår till det normala efter 

några veckor (Fagius et al., 2007). Hos cirka 30 procent av patienter med MS blir dock 

synnedsättningen kvarstående (Hillert & Lycke, 2012).  

 

Fagius et al. (2007) beskriver att höjd kroppstemperatur påverkar funktionsförmåga hos 

patienter med MS negativt. Detta yttrar sig i till exempel nedsatt syn i samband med 

bastubad och ökad trötthet vid varmt väder. Gångförmågan påverkas mycket negativt av 

feber och beror på att de delvis demyeliniserade nervfibrerna har en ökad 

temperaturkänslighet. Alla symtom vid MS förstärks vid kroppstemperaturstegring men 

behöver inte bero på sjukdomsprogressen eller ett aktivt skov.  

 

Psykiska och kognitiva symtom  

Fatigue är ett vanligt förekommande symtom som debuterar tidigt i sjukdomsförloppet och 

karaktäriseras av ihållande trötthet och avsaknad av energi (Hillert & Lycke, 2012). 

Kognitiva problem står i nära relation till fatigue och yttrar sig som minnes- och 

koncentrationssvårigheter (Espetset, Mastad, Rafaelson Johansen & Almås, 2011). Den 

bakomliggande orsaken till fatigue är inte fastställd men det finns tydliga indikationer på 

att en extra uttalad trötthet uppstår om MS-plack finns i hjärnstammen. Detta kan uppträda 

både i samband med skov men även i avsaknad av pågående sjukdomsaktivitet (Fagius et 

al., 2007). Det är inte ovanligt att tröttheten uppstår på grund av andra anledningar som till 

exempel ständig värk eller sömnproblem (Hillert & Lycke, 2012). 

 

Hillert och Lycke (2012) pekar på att risken för utvecklandet av depression är avsevärt 

ökad vid MS. Den ökade risken kan sannolikt förklaras av sjukdomens påverkan.  
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På grund av MS-diagnosens oförutsägbarhet kan det medföra en rad svåra perioder av 

nedstämdhet och psykologiska kriser då sjukdomsförloppet är ovisst. Även en ökad risk för 

suicid kan förekomma (Hillert & Lycke, 2012). 

 

Diagnos  

Diagnosen MS fastställs genom kliniska och laboratoriska fynd, då det inte finns någon 

specifik metod för diagnostisering. För att en MS-diagnos ska fastställas krävs en rad 

uppfyllda kriterier som bland annat innefattar lesioner på minst två lokalisationer på CNS 

samt att det uppstår vid minst två olika tidpunkter. Utöver de kliniska fynden så inkluderas 

i regel magnetröntgen och prov på cerebrospinalvätskan för att ge ytterligare stöd för 

diagnosen och utesluta differentialdiagnoser (Hillert & Lycke, 2012). 

 

Behandling  

Det finns i dagsläget inget bot för MS. Behandlingen som introducerades på mitten av 

1990-talet innefattar sjukdomsmodifierande läkemedel vars syfte är att fördröja 

sjukdomsutvecklingen genom att hämma den immunologiskt skadande aktiviten som 

angriper CNS (Hillert & Lycke, 2012). Den sjukdomsmodifierande behandlingen har enligt 

Espetset et al. (2011) gjort stora framsteg och har förbättrat prognosen för många med 

diagnosen MS.  

 

Copingstrategier  

  

Copingstrategier kan definieras som kognitiva och beteendemässiga ansträngningar 

patienten använder för att hantera en stressad situation (Lee, DeDios, Fong, Simonette, & 

Lee, 2013). Lazarus och Folkman (1984, s. 141) definierar copingstrategier som 

“constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external or 

internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of a person”. 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver vidare att copingprocessen sker i olika steg. Första 

steget berör hur individen uppfattar och tolkar situationen eller skeendet. Nästa steg i 

copingprocessen innefattar individens uppfattning av sina egna resurser, möjligheter och 

förutsättningar att hantera situationen eller skeendet. Individen kan hantera situationen 

eller skeendet på två olika sätt, antingen tillämpas strategier för att lösa problemet eller 

strategier för att hantera de känslor som situationen eller skeendet väcker (Lazarus & 

Folkman, 1984). 

 

Mängden mätinstrument som används för att studera tillämpningen av copingstrategier 

bidrar till en utmaning att kunna kategorisera strategierna (Moskowitz, Hult, Bussolar & 

Acree, 2009). Enligt Lee et al. (2013) kan copingstrategier delas upp i två centrala 

kategorier, problemfokuserad samt känslofokuserad och deras effektivitet är beroende av 

kontexten. Lazarus och Folkman (1984) menar att problemfokuserade copingstrategier har 

likheter med strategier tillämpade för problemlösning. Här ligger fokus på att definiera, 

aktivt söka lösningar, inhämta kunskap och söka råd från omgivningen för att lösa 

problemet (Helgeson, 2011). Det finns en variation i kategorin känslofokuserad coping och 

det handlar om att reglera den emotionella responsen till problemet. Det innebär i praktiken 

att individen förnekar och minimerar situationens betydelse, accepterar situationen, 

fokuserar på det positiva eller ventilerar känslor (Lazarus & Folkman, 1984). Dessa två 

kategorier influerar på varandra, vilket kan vara både positivt och negativt (Lazarus & 

Folkman, 1984). Hajhashemi, Vaziripour, Baratian, Kajbaf och Etemadifar (2010) menar 

att tillämpning av både problembaserade och känslobaserade copingstrategier samtidigt 

genererar det bästa utfallet.  
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Lazarus och Folkman (1984) menar att individens copingförmåga bestäms av flera faktorer 

vilka inkluderar hälsa, existentiella trosuppfattningar, sociala förutsättningar, materiella 

resurser och problemlösningsförmåga. 

 

Lazarus och Folkman (1984) menar ett det inte finns en övergripande copingstrategi som 

är bättre än någon annan men förnekande och undvikande copingstrategier anses vara 

mindre lämpliga för patienten. Vid sjukdom kan förnekande och undvikande 

copingstrategier leda till att patienten inte tillämpar problemfokuserade copingstrategier 

som i sin tur har en positiv effekt på de konsekvenser som en sjukdom medför. Detta 

innebär till exempel att patienten inte söker medicinsk hjälp eller följer 

läkemedelsbehandlingen, vilket kan orsaka långvariga negativa konsekvenser (Lazarus & 

Folkman, 1984). Enligt Pakenham (2011) finns några copingstrategier som har en positiv 

effekt och kan ses som adaptiva. Dessa är positiv omtolkning som innebär att se det 

positiva i något negativt, aktiv coping, acceptans, socialt stöd och religiös coping.  

 

Copingstrategier kan även beskrivas som en medlande faktor mellan kronisk sjukdom och 

anpassningen till situationen (Bianchi et al. 2013). Bianchi et al. (2013) skriver vidare att 

copingstrategier är av stor vikt för patienter med diagnosen MS. Detta då MS oftast 

drabbar individer i deras mest produktiva år, vilket leder till allvarliga sociala och 

psykologiska konsekvenser som manifesteras som problem med isolering, upplevt socialt 

stöd samt minskade sociala interaktioner och inverkar starkt på individens livskvalitet 

(Thomas, Thomas, Hillier, Galvin & Baker, 2006). Milanlioglu et al. (2014) menar att 

copingstrategier är viktiga då de fungerar som ett försvar, inte bara mot sjukdomen, utan 

även mot de situationer och skeenden som kan orsaka stress på grund av diagnosen MS. 

 

Sjuksköterskans roll  
 

MS-diagnosens progressiva och oförutsägbara utveckling kan leda till att individen 

upplever stora stresspåslag som i sin tur påverkar individens livskvalité (Bianchi et al., 

2013; Jongen et al., 2015). Då Milanlioglu et al. (2014) förklarar coping som ett försvar 

mot sjukdomen och dess konsekvenser och Pretorius och Joubert (2014) skriver att 

patienter upplever information kring copingstrategier som bristande så blir sjuksköterskans 

roll av betydelse vid omvårdnaden av MS. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska (2005) ska individens psykiska, fysiska och sociala behov 

tillgodoses och utifrån dessa behov ska personcentrerade omvårdnadsåtgärder planeras. 

Sjuksköterskan bör även ha kännedom om de ofta allvarliga funktionsnedsättningarna som 

MS-diagnosen innebär och vetskap om att tillståndet med tiden ofta försämras (Espetset et 

al., 2011).  

 

Då situationen blir påfrestade för patienten och närstående, ställer det krav på 

sjuksköterskans kompetens (Espetset et al., 2011). Espetset et al. (2011) menar att 

inlevelseförmåga, tålamod och ett aktivt lyssnande samt ett samarbete mellan 

sjuksköterska och patient är viktigt för att tillvarata patientens resurser. Sjuksköterskan ska 

inge en känsla av optimism och hopp trots den otrygghet patienten känner över hur 

framtiden kommer att se ut. För att promota patientens copingförmåga krävs det att 

vårdpersonalen stödjer patientens självständighet (Espetset et al., 2011). Detta kan ske 

genom att sjuksköterskan möter patientens sjukdomsupplevelse och lidande och därefter 

lindrar i högsta möjliga mån (Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska, 2005).   
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Problemformulering    

MS är en allvarlig kronisk sjukdom som har ett oförutsägbart förlopp och medför fysiska 

och psykologiska konsekvenser för patienten (Pretorius & Joubert, 2014). På grund av 

denna komplexa sjukdomsbild kan livskvaliteten påverkas negativt (Jongen et al., 2015). 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) lyfter fram 

International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor (2014) om att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande som den grund 

sjuksköterskan bör sträva efter i sitt arbete. Med vetskapen om att copingstrategier är av 

betydelse för patienter med MS är det av vikt att sjuksköterskan visar kompetens inom 

coping och olika strategier för att implementera dem i sitt arbete och kunna stärka 

patienten (Bianchi et al., 2013). Pretorius och Joubert (2014) skriver att patienter ofta 

upplever bristfällig information kring hur de kan tillämpa coping för att underlätta 

vardagen. Med detta i åtanke anser författarna till föreliggande studie att ämnet är av 

relevans då sjuksköterskor i sitt arbete med sannolikhet kommer möta patienter med MS.  

 

SYFTE   

Syftet var att belysa copingstrategier som används av patienter med Multipel skleros. 

 

METOD  

Studien var baserad på en litteraturöversikt av granskade vetenskapliga artiklar.  

 

Val av Metod 

 

Multipel skleros har behandlats i en mängd kvantitativa och kvalitativa studier. Via 

genomförandet av en litteraturöversikt skapades en sammanfattning av kunskapsläget inom 

valt omvårdnadsrelaterat ämne (Friberg, 2012), en sammanfattning av kunskap som sedan 

kan omsättas till praktiken (Kristensson, 2014). Kristensson (2014) skriver vidare att 

litteraturöversikter kan användas för att identifiera åtgärder och strategier som kan 

implementeras i sjukvården vilket motiverar valet av metod till en litteraturöversikt.  

 

Då Polit och Beck (2012) menar att forskning med speciellt sårbara grupper så som svårt 

sjuka och personer med kognitiva nedsättningar, vilket inkluderar patienter med MS, bara 

ska beaktas då risken kontra nyttan är låg eller när inget alternativ återstår, valdes 

litteraturöversikt framför kvalitativ studie. Detta för att ta extra hänsyn och skydda 

individernas integritet.  

 

Urval  
 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i studien. En litteraturöversikt 

innebär att göra en översikt av befintlig forskning för att kartlägga det aktuella 

kunskapsläget inom valt område och Friberg (2012) menar då att både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar kan användas.  

 

Inklusionskriterierna som implementerades i studien var artiklarnas språk och aktualitet. 

Inkluderade artiklar var skrivna på engelska då Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU] (2014) menar att språkbegränsning ska ske efter språkkunskaper, 

artiklarna var även tidsbegränsade från 2000 och framåt för att minimera utfallet av icke 
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aktuella studier (SBU, 2014). Artiklarna var även systematisk peer-reviewed granskade 

vilket innebär att de har granskats av vetenskaplig expertis (Willman, Stoltz, Bahtsevani, 

2011). För att öka det vetenskapliga värdet har inkluderade artiklarna även genomgått en 

etisk granskning, vilket innebär att en etisk kommitté har godkänt artiklarna eller 

noggranna etiska överväganden har gjorts (Wallengren & Henricson, 2012).  Ingen 

begränsning gjordes av kön och ålder i undersökningsgrupperna då studiens syfte var 

oberoende av detta. Exklusionskriterierna innefattade även artiklar där syftet inte 

besvarades. 

 

Datainsamling  
 

Databaserna PubMed samt CINAHL användes vid sökning av vetenskapliga artiklar då 

dessa anses vara två av de vanligaste databaserna inom omvårdnadsområdet (Karlsson, 

2012). Databaserna har egna ämnesord, Cinahl Headings och MeSH termer och kan 

användas för att få en bredare sökning (Karlsson, 2012). I denna studie har både 

ämnesordsökning och fritextsökning genomförts för att få fram artiklar som svarade på 

syftet (SBU, 2014). Sökorden som användes var Multiple sclerosis, coping, depression, 

copingstrategies och living. Då coping och copingstrategies inte fanns som MeSH term 

användes fritext istället. Då flertalet artiklar som svarade på syftet berörde coping och 

depression inkluderades depression som ett sökord för att finna fler artiklar som hade 

potential att svara på syftet. Sökorden valdes för att få fram artiklar som handlar om 

individer med MS och vilka copingstrategier som tillämpas. Denna sökningsstruktur 

ansågs vara viktig för att hitta relevanta studier som kunde besvara syftet (Rosén, 2012). 

Första steget i datainsamlingen utgick från att identifiera artiklarnas relevans, så att dessa 

uppfyllde inklusionskriterierna samt syftet. Detta gjordes utifrån artikelns titel och där efter 

abstrakt som lästes av båda författarna, en så kallad artikelsammanfattning (SBU, 2014). 

En manuell sökning genomfördes på artiklarna och innebar att studera artiklarnas 

referenslista för att hitta ytterligare artiklar. En metod som rekommenderas av Wengström 

och Forsberg (2013).  

 

I enlighet med Henricson (2012) har en kvalitetsgranskning av artiklarna genomförts för att 

stärka studiens validitet och reabilitet. Artiklarna har granskats så att de inte härrör från 

samma källa vilket Willman et al. (2011) vidhåller som viktigt för att öka trovärdigheten.  

Då artikeln ansågs vara relevant utifrån inklusionskriterierna lästes hela artikeln enskilt 

samt granskades av båda författarna enligt Sophiahemmets modifierade bedömningsmall 

(Bilaga A) utarbetad av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman et al. (2011). De 

artiklar som klassades vara av hög- eller medelkvalitet lästes enskilt och diskuterades 

sedan mellan författarna. De slutligen valda artiklarna som uppfyllde bedömningsmallens 

krav sammanfattades i en matris (Bilaga B). Matrisen är tänkt att underlätta bedömningen 

av artiklarnas tillförlitlighet för läsaren (Rosén, 2012).  
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Tabell 1. Databassökning i PubMed och CINAHL. 

 

Dataanalys  
 

När de 16 artiklarna var valda och infogade i matrisen påbörjades en ny genomgång av 

artiklarna och dessa lästes återigen av båda författarna ett flertal gånger och diskuterades 

emellan författarna. I första steget av bearbetningen lästes resultaten i respektive artikel 

noggrant, därefter diskuterades inhämtad information och delades upp i likheter och 

olikheter för att senare bilda kategorier som kondenserades ner till underkategorier. Denna 

modell för bearbetning av data förespråkas av Willman och Stoltz (2013) och Friberg 

(2012). Kategorierna fastställdes genom att författarna tog hänsyn till olika aspekter som 

svarade på syftet när artiklarna lästes och bearbetades av båda författarna. Färgkodning av 

artiklarnas resultat utfördes för att dela upp resultatet i kategorierna, en färg för varje 

kategori. Totalt sammanställdes tre kategorier. En datareduktion gjordes, vilket innebär att 

allt material i de aktuella artiklarna som svarade på syftet inkluderades i resultatet (Friberg, 

2012). Målet med analysen var att identifiera olika copingstrategier som patienter med MS 

använder. De kategorier som framkom efter bearbetning av artiklarnas data 

sammanställdes i en presentation i föreliggande studies resultat för att besvara syftet 

(Kristensson, 2014).  

 

Forskningsetiska överväganden 

  

Forskningsetiska överväganden handlar om etiska infallsvinklar på den bedrivna 

forskningen. Det inkluderar både verksamheten samt konsekvenserna av 

forskningsresultatet (Helgesson, 2006). Kristensson (2014) menar att individer som är 

inkluderade i forskningen alltid måste behandlas ansvarsfullt och med respekt. Den 

insamlade data ska både innefatta individens välbefinnande och hanteras på ett etiskt 

korrekt sätt vilket författarna har tagit i beaktning vid inkluderade artiklar. Forsberg och 

Wengström (2013) poängterar vikten av att de vetenskapliga artiklarna som används i en 

litteraturöversikt har fått godkännande från en etisk kommitté eller där ingående etiska 

analyser genomförts. Detta framgick i artikeln eller på förlagutgivarens hemsida.  

Databaser 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2015-09-01 

Multiple Sclerosis AND 

Coping 

323 18 9 5 

CINAHL 

2015-09-01 

Multiple Sclerosis AND 

Coping 

171 20 11 7 

PubMed 

2015-09-01 

Multiple Sclerosis AND 

Depression AND Coping 

114 11 4 2 

PubMed 

2015-09-04 

Multiple Sclerosis AND 

Coping AND Living 

211 5 2 1 

Manuell 

sökning  

2015-09-06 

  2 1 1 

Summa   819 56 27 16 
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För att ge en objektiv bild menar Forsberg och Wengström (2013) att en neutral 

sammanställning är ett måste för att undvika att forskarens syfte prioriteras före 

objektiviteten. I genomförd studie har författarna tagit hänsyn till vetenskapsrådets rapport 

gällande god forskningsed som vidhåller vikten av att undvika vetenskaplig oredlighet. 

Genom att inte plagiera text, förfalska information, förvränga data eller på annat sätt 

manipulera texten i inkluderade artiklar har detta undvikits (Vetenskapsrådet, 2011). För 

att minimera risken av feltolkningar som Kjellström (2012) framhåller som en risk har 

författarna strävat efter att korrekt översätta artiklar skrivna på engelska med hjälp av en 

ordbok.  

 

Då patienter med MS betraktas som en speciellt sårbar grupp menar Polit och Beck (2012) 

att en litteraturöversikt är att föredra framför en kvalitativ studie då risken att skada 

patienternas integritet är högre än nyttan.  

 

RESULTAT   

Resultatet presenteras utifrån arbetets syfte att belysa copingstrategier som används av 

patienter med MS. Det studerade materialet är uppdelat i kategorier och vissa kategorier är 

i sin tur uppdelade i underkategorier för en lättare orientering av resultatet. Följande 

resultat visar på att patienter med MS använder sig av en stor mängd olika copingstrategier 

(Pakenham, 2001) och Brajković et al. (2009) skriver att det inte finns någon dominerande 

copingstrategi utan menar på att problemfokuserad copingstrategier och känslofokuserade 

copingstrategier tillämpas i samma utsträckning av patienter med MS.  

 

Faktorer som påverkar valet av coping  

Följande resultat beskriver vilka faktorer som påverkar patienter med MS val av 

copingstrategi.  

 

Psykologiska faktorer 

Genom att bli diagnostiserad med MS påverkas tillämpningen av copingstrategier (Lode et 

al., 2010) och Lode et al. (2009) menar att copingstrategier tillämpas i mindre utsträckning 

av patienter med MS i förhållande till den friska populationen. Detta stärks av McCabe, 

McKern och McDonald (2004), Goretti et al. (2009) och Lode et al. (2009) som skriver 

vidare att patienter med MS tillämpar problemfokuserad coping och socialt stöd i mindre 

utsträckning och använder sig istället av undvikande copingstrategier. Pakenham (2006) 

och Arnett, Higginson, William, Randolph och Garndey (2002) förklarar att ångest och 

depression är kopplade till undvikande copingstrategier och McCabe et al. (2004) menar 

att patienter med MS löper större risk att drabbas av ångest och depressiva symtom än den 

friska populationen. Montel och Bungener (2007) beskriver den kognitiva funktionen som 

ytterligare en faktor till hur frekvent copingstrategier tillämpas av patienter med MS. 

Arnett et al. (2002) menar att nedsatt kognitiv funktion i samband med tillämpning av 

undvikande coping leder till mer depressiva symtom hos patienter med MS. När patienter 

med MS istället använder problemfokuserade copingstrategier har den kognitiva 

funktionen en försumbar inverkan på depressiva symtom (Arnett et al., 2002).  

 

Flera copingstrategier har kopplats till depression. Dessa copingstrategier är enligt 

Brajković (2009) positiv omtolkning, humor och att vända sig till religionen. Även höga 

nivåer av ångest är enligt Tan-Kristanto och Kiropoulos (2015) associerat till tillämpande 

av flertalet copingstrategier så som förnekande, alkohol och droger, uppgivenhet, humor 
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och självkritik. Detta vidhåller även Montel och Bungener (2007) som menar att desto mer 

ångest patienten upplever desto mer används känslofokuserade copingstrategier så som 

uppgivenhet och humor.  

 

Fysiska faktorer 

Utöver psykologiska faktorer uppmärksammades även fysiska faktorer som påverkar 

patienter med MS val av copingstrategi, vilket är faktorer som patienten själv inte kan 

påverka. Valet av copingstrategi påverkas bland annat av sjukdomens svårighetsgrad 

(Goretti et al., 2009). Även vilken typ av MS patienten har styr valet av copingstrategi. 

Patienter med sekundärprogressiv MS använder sig i högre grad av känslofokuserade 

copingstrategier jämfört med patienter med primärprogressiv MS (Montel & Bungener, 

2007). Montel och Bungener (2007) skriver vidare att patientens ålder, tid för 

diagnostisering och senaste återfall är faktorer som inte påverkade valet av copingstrategi. 

Detta skiljer sig från Lode et al. (2009) som förklarar diagonstiering av sjukdomen som en 

faktor som påverkar patienter med MS val av copingstrategi. Vilket innebär att 

nydiagnostiserade patienter med MS tillämpade både problemfokuserade och 

känslofokuserade copingstrategier i mindre utsträckning än den friska populationen, medan 

de istället tillämpade copingstrategier så som undvikande coping.  

 

Skillnader mellan kön  

Sammanställningen av studiernas resultat visade på både skillnader och likheter i 

tillämpandet av copingstrategier hos kvinnor och män. Både män och kvinnor använde sig 

i samma utsträckning av positiv omtolkning samt ventilering och fokusering av känslor 

enligt Kılıc, Unver, Bolu och Demirkaya (2012) vilket talar emot Pakenham (2006) som 

istället menar att det finns en skillnad mellan könen i avseende på tillämpandet av 

copingstrategier när det gäller ventilering och fokusering av känslor. 

 

Flertalet copingstrategier tillämpades i större utsträckning av kvinnor i jämförelse med 

män. Kvinnor tillämpade sig mer av distraherande aktiviter än män enligt Montel och 

Bungener (2007). Vidare skriver Kılıc et al. (2012) att kvinnor även tillämpade emotionellt 

stöd i högre grad än män. Socialt stöd och fokusering på det positiva var ytterligare 

copingstrategier som kvinnor tillämpade mer frekvent än män (McCabe et al., 2004).  

 

Kılıc et al. (2012) påvisar religionen som en copingstrategi som tillämpades i större 

utsträckning av män. Goretti et al. (2009) pekar på det motsatta och menar att kvinnor i 

större utsträckning än män tillämpade sig av religionen för att hantera sjukdomen och dess 

konsekvenser. Goretti et al. (2009) beskriver även planering, emotionellt stöd och 

instrumentellt stöd som mer frekvent tillämpat av kvinnor jämfört med män. Vidare skriver 

Pakenham (2001) att kvinnor förlitade sig mer på accepterande och problemfokuserade 

copingstrategier än män. Här talar dock McCabe et al. (2004) emot detta och menar att 

kvinnor och män i lika stor utsträckning använder problemfokuserade copingstrategier.  

 

Tidens effekt 

Tiden är en aspekt som påverkar patienter med MS val av copingstrategi samt hur frekvent 

copingstrategierna tillämpas. Att söka efter effektiva behandlingar, som är en typ av 

instrumentell copingstrategi, tillämpades i mindre utsträckning av patienter med MS med 

långt sjukdomsförlopp (Montel & Bungener, 2007). Enligt McCabe et al. (2009) ökade 

tillämpningen av socialt och emotionellt stöd, som är två typer av copingstrategier, under 

en tvåårsperiod.  
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Detta strider mot Lode et al. (2009) som istället påvisar att tillämpningen av både 

problemfokuserade och känslofokuserade copingstrategier förblir oförändrad eller tenderar 

att minska över tid. 

 

En skillnad uppmärksammades mellan patienter med MS som fortfarande arbetade i 

jämförelse med patienter som var sjukpensionärer. Skillnaden visade sig i att 

sjukpensionerade patienter med MS använde sig av socialt stöd, fokusering och ventilering 

av känslor samt beteendemässig distraktion, vilket innebär att de i större utsträckning 

använde både problemfokuserad coping, känslofokuserad och undvikande copingstrategier 

än patienter med MS som fortfarande var i arbete (Lode et al., 2009).  

 

Informationens betydelse   

Lode et al. (2007) påvisar sambandet mellan upplevd kvalitet på information vid 

diagnostiseringstillfället och vilken copingstrategi som tillämpas. Lode et al. (2007) menar 

att desto bättre den upplevda informationen var desto mindre tillämpades undvikande 

copingstrategier av patienter med MS och istället ökade tillämpningen av att fokusera och 

ventilera känslor samt problemfokuserade copingstrategier så som planering och 

instrumentalt stöd. Patienter med MS använde sig även mer av copingstrategier som 

hjälpte dem att leva med sjukdomen och acceptera konsekvenserna som sjukdomen 

medförde om informationen upplevdes tillfredsställande av patienterna (Lode et al., 2007).  

 

I likhet med Lode et al. (2007) så förklarar Malcomson, Lowe-Strong och Dunwoody 

(2008) informationens betydelse som värdefull för patienter med MS. Malcomson et al. 

(2008) påvisade att patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen fokuserade för mycket på 

de fysiska symtomen som uppstår i samband med sjukdomen och för lite på patientens 

upplevelser kring sjukdomen. Majoriteten upplevde att ingen information gavs från 

sjukvårdspersonalen angående hur de skulle hantera diagnostiseringen, vilka 

copingstrategier som var lämpliga och hur copingstrategierna kunde tillämpas för att 

hantera symtomen och de livsstilförändringar som väntade dem. Malcomson et al. (2008) 

menar att sjukvårdspersonalens förmåga att anpassa informationen utifrån den unika 

patientens behov för att bevara patientens autonomi och stödja patienten i copingprocessen 

är av betydelse för patienter med MS i valet av copingstrategi.  

 

Adaptiva strategier  

Nedanför beskrivs vilka av de tillämpade copingstrategierna som visade sig ha god effekt 

på sjukdomen samt de konsekvenser som sjukdomen medför.  

 

Copingstrategier som tillämpades och visade sig fungera som ett skydd och en hjälp för att 

bevara livskvaliteten hos patienter med MS var bland annat tillämpandet av 

känslofokuserade copingstrategier som socialt stöd och positiv attityd (Goretti et al., 2009). 

Ytterligare påvisas tillämpandet av humor som en känslofokuserad copingstrategi vara ett 

bra skydd då detta minskade symtom som depression, ångest och trötthet hos patienter med 

MS (Brajković et al., 2009). Brajković et al. (2009) skriver vidare att positiv omtolkning 

och att vända sig till religionen påverkade depressiva symtom positivt hos de patienter med 

MS som tillämpade denna typ av copingstrategier. Acceptans, som är en annan typ av 

känslofokuserad copingstrategi, som tillämpades av patienter med MS hade en positiv 

effekt i avseende på minskade depressiva symtom.  
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Minskade depressiva symtom kunde även ses hos patienter med MS som tillämpade 

problemfokuserade copingstrategier i sin vardag. Denna typ av copingstrategi bidrog även 

till en minskad anspänning hos patienterna (McCabe et al., 2004). 

 

Bättre psykisk hälsa påvisades hos patienter med MS som tillämpade acceptans som 

copingstrategi (Pakenham, 2001). Mikula et al. (2014) menar att patienter med MS som 

tillämpade copingstrategier, som syftar till att stoppa ovälkomna tankar och känslor eller 

undvika att tänka på sjukdomen, har skydd och hjälp i sin vardag mot sjukdomen och dess 

konsekvenser. Malcomson et al. (2008) menar att patienter med MS som fokuserar på att 

ha en positiv attityd lättare kan hantera sin sjukdom och konsekvenserna som sjukdomen 

medför. Den positiva attityden innebär bland annat acceptera sjukdomen samt använda 

humor som en copingstrategi (Malcomson et al., 2008). Detta stärks av Goretti et al. (2009) 

som skriver vidare att patienter med MS som tillämpar en positiv attityd upplever både en 

bättre mental hälsa och en bättre livskvalitet. Socialt stöd som copingstrategi har också en 

positiv inverkan på patienternas livskvalitet och mentala hälsa (Goretti et al., 2009). Det 

ovanstående strider mot vad Montel och Bungener (2007) skriver, som istället menar att 

det endast är patienter som använder distraherande copingstrategier som har skydd mot 

depression. Exempel på denna typ av copingstrategi är bland annat att inte tänka på 

problemet eller att ockupera tankarna. Det kan ses som ett flyktbeteende, där patienten 

försöker tränga undan problemet.  

 

Maladaptiva strategier  

Nedanför beskrivs vilka av de tillämpade copingstrategierna som visade sig ha negativ 

effekt på sjukdomen och dess konsekvenser.  

 

Flertalet copingstrategier påvisades ha en negativ inverkan på patienter med MS och 

resulterade i ökade psykologiska symtom. Tan-Kristanto och Kiropoulos (2015) framhåller 

att depressiva symtom ökade hos patienter som använde sig av mental och beteendemässig 

distraktion, alkohol, droger, förnekande, ventilering av känslor, humor och självanklagelse. 

Tan-Kristanto och Kiropoulos (2015) skriver vidare att även ångest ökade hos patienter 

med MS i samband med frekvent användning av förnekande, alkohol och droger, 

beteendemässig distraktion, humor och självanklagelse. Brajković et al. (2009) förklarar 

tillämpandet av förnekande copingstrategi som en bidragande faktor att patienter med MS 

upplevde ångest. Ytterligare kunde höga grader av depression och ångest påvisas när 

undvikande copingstrategier tillämpades frekvent av patienter med MS (Pakenham, 2004). 

Detta stärks av Montel och Bungener (2007) som påvisar känslofokuserade 

copingstrategiers negativa inverkan på patienter med MS, vilket innebär att det finns en 

ökad risk för en högre grad av depressiva symtom och en påverkan på den mentala hälsan 

hos patienterna. Ökade grader av förvirring, anspänning och fatigue kunde ses hos 

patienter med MS som tillämpade önsketänkande som copingstrategi (McCabe et al., 

2004).  

 

Tillämpandet av problemfokuserade copingstrategier, som syftar till att försöka kontrollera 

situationen, påvisades ha en negativ inverkan och ökade depressiva symtom och ångest hos 

patienter med MS. Detta beror på att patienter med MS ställs inför okontrollerbara 

stressade situationer som inte går att påverka (Rubinov, Turner & Williams, 2015). 

Planering som en problemfokuserad copingstrategi visade sig vara en maladaptiv 

copingstrategi då även detta resulterade i både depressiva symtom och ångest för patienter 

med MS (Brajković et al., 2009).  
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DISKUSSION         

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa vilka copingstrategier som används av patienter med MS. 

Huvudfynden som framkom av studien var att ett stort antal copingstrategier tillämpas av 

patienter med MS, valet av copingstrategier är komplex och påverkas av olika faktorer 

samt att copingstrategier kan ha både positiva och negativa effekter.  

 

Av resultatet framkom att en mängd olika copingstrategier tillämpas av patienter med MS 

(Pakenham, 2001). Orsaken till denna mångfald skulle kunna bero på sjukdomens 

komplexitet, det ovissa sjukdomsförloppet, den varierande symtombilden och individens 

unika förutsättningar att hantera diagnosen. Enligt Malcomson et al. (2008) och Lode et al. 

(2007) upplevdes informationen, om hur patienterna kan tillämpa coping, som bristande. 

Författarna anser att detta kan vara ytterligare en bidragande faktor till den mängd 

copingstrategier som tillämpas på grund av att patienter vid diagnostieringen inte får 

tillräcklig information, hjälp och stöd om vilka copingstrategier som skulle kunna fungera 

för den unika patientens förutsättningar. 

 

Enligt Lode et al. (2007) tillämpas undvikande coping av patienter som upplevde bristande 

kvalitet på informationen vid diagnostisering. Bristande information skulle kunna orsaka 

att patienter inte får den hjälp och de verktyg som behövs, vilket kan leda till osäkerhet för 

hur diagnostiseringen och konsekvenserna som sjukdomen medför ska hanteras. Med 

okunskap om hantering av sjukdomen skulle det kunna medför att patienten väljer 

copingstrategier som innebär att förtränga konsekvenserna som sjukdomen medför så som 

undvikande coping. Författarna anser i likhet med Malcomson et al. (2008) att 

sjuksköterskans förmåga att anpassa informationen till varje individ är av betydelse i valet 

av coping för att hantera sjukdomen. Detta ingår i socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

(2005) för legitimerad sjuksköterska där målet är att tillgodose individens psykiska, fysiska 

och sociala behov och utifrån dessa planera personcentrerad omvårdnad. 

 

Enligt Hillert och Lycke (2012) löper patienter med MS en ökad risk att drabbas av 

depression och ångest. Dessa två symtom framstod som en bidragande orsak till vilken typ 

av copingstrategi som patienten valde att tillämpa. Ökande symtom av ångest och 

depression bidrog till att patienten tillämpade mer känslofokuserade copingstrategier så 

som mental och beteendemässig distraktion, alkohol, droger, förnekande, ventilering av 

känslor, humor och självanklagelse (Montel & Bungener, 2007; Tan-Kristanto & 

Kiropoulos, 2015). En förklaring till detta skulle kunna bero på att övervägande delen av 

dessa copingstrategier innebär att inte hantera situationen utan fly undan sjukdomens 

konsekvenser. Författarna anser att tillämpa flykt som copingstrategi är kontraproduktivt 

då patienterna med sannolikhet kommer behöva hantera sjukdomen eftersom den är 

kronisk och det i dagsläget inte finns något botemedel. Pakenham (2006) fann undvikande 

copingstrategier som orsak till ökade depressiva symtom och ångest hos patienter med MS, 

vilket stämmer överens med Lazarus och Folkman (1984) som menar att förnekande och 

undvikande copingstrategier är mindre lämpliga och kan leda till negativa konsekvenser. 

Detta visar på att känslofokuserade copingstrategier av förnekande och undvikande 

karaktär kan vara maladaptiva då de leder till ökad ångest och depression istället för att 

minska symtomen.  

 



14 

 

Pretorius och Joubert (2014) förklarar MS som en allvarlig sjukdom med ett oförutsägbart 

förlopp med fysiska konsekvenser. En sjukdom som bidrar till neurologiska 

funktionsnedsättningar (Karampampa et al., 2012). Dessa fysiska faktorer, vilka inte gå att 

påverka, styr valet av copingstrategi så som typ av MS och sjukdomens svårighetsgrad 

(Goretti et al., 2009). Rubinov et al. (2015) menar att patienter med MS ställs inför 

upplevda okontrollerabara situationer, vilka författarna tror kan bero på de fysiska 

symtomen som inte går att påverka. Även om dessa situationer inte går att kontrollera visar 

resultatet på att patienter försöker påverka situationerna genom problemfokuserade 

copingstrategier, detta visade sig dock endast ha en negativ inverkan och leda till ökad 

depression och ångest hos patienterna (Rubinov et al., 2015). Problemfokuserade 

copingstrategier, som syftar till att lösa problemet, skulle kunna skapa en frustration då 

patienten upplever att situationen inte går att påverka trots tillämpandet av 

problemfokuserad coping.  

 

Av resultatet framkom att vissa copingstrategier fungerar som ett skydd mot de psykiska 

konsekvenserna som sjukdomen medför vilket stämmer överens med Milanlioglu et al. 

(2014) som menar att copingstrategier inte bara är ett försvar mot sjukdomen utan även 

mot de situationer och skeenden som kan orsaka psykisk ohälsa hos patienter med MS.  

Känslofokuserade copingstrategier var den typ av coping som hade övervägande positiv 

effekt på psykiska konsekvenser hos patienter. Dessa manifesteras som acceptans, socialt 

stöd, positiv attityd, religion samt positiv omtolkning (Goretti et al., 2009; Malcomson et 

al., 2008; Mikula et al., 2014; Brajković et al., 2009). Detta stämmer överens med 

Pakenham (2011) som anser att dessa typer av copingstrategier är adaptiva. Författarna 

anser att dessa typer av känslofokuserade copingstrategier är mer hållbara då det innebär 

att acceptera och se det positiva i situationen och på så vis finna mening trots sjukdomens 

konsekvenser, än undvikande och förnekande strategier som mer handlar om att fly 

konsekvenserna av sjukdomen. I resultatet framkom även att stoppa ovälkomna tankar och 

känslor, undvika att tänka på sjukdomen samt distraherande copingstrategier hade ett 

skydd mot depression (Mikula et al., 2014). Dessa copingstrategier är generellt 

maladaptiva (Ironson & Kremer, 2011) men författarna anser att denna typ av 

copingstrategi skulle kunna vara effektiv under en begränsad tid när påfrestningarna blir så 

överväldigande att patienten inte längre kan fungera i sin vardag.  

 

Resultatet visade på att de copingstrategier som framstod som adaptiva för vissa patienter 

var maladaptiva för andra, vilket tyder på att copingstrategier har olika effekt för varje 

enskild patient och att patienten själv måste hitta den strategi som fungerar. Enligt Lee et 

al. (2013) måste patientens val av copingstrategi sättas in i en kontext och går inte att 

generalisera till alla patienter med MS. Lazarus och Folkman (1984) menar att patientens 

copingförmåga beror på flera faktorer så som existentiella trosuppfattningar, sociala 

förutsättningar, materiella resurser och problemlösningsförmåga vilket kan vara en 

förklaring till de motsägelser som framkom av resultatet. Studierna har utförts på olika 

grupper som har olika symtom. De har även haft sjukdomen olika länge och sjukdomens 

svårighetsgrad varierar. Vidare finns även fysiska och psykologiska faktorer som också 

kan ses som olika orsaker till varför olika copingstrategier har en positiv effekt för vissa 

patienter och en negativ effekt för andra.   

 

Författarna anser att sjuksköterskan behöver ha kunskap om sjukdomens komplexitet, möta 

patientens unika sjukdomsupplevelse och stödja patientens självständighet för att promota 

patientens copingförmåga.  
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Därmed kan sjuksköterskan implementera copingstrategier i sitt omvårdnadsarbete och på 

så vis främja hälsa och lindra lidande som ingår i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(2014). Resultatet visar på ett copingstrategier är av vikt för patienter med MS vilket även 

Bianchi et al. (2013) menar. Då MS är en kronisk sjukdom och resultatet visar att det finns 

adaptiva copingstrategier som fungerar som ett skydd mot sjukdomens konsekvenser anser 

författarna att copingstrategier som patienter med MS tillämpar även skulle kunna 

tillämpas av patienter med andra kroniska sjukdomar då de riskerar att drabbas av liknande 

stressande situationer. Detta innebära att sjuksköterkor inte bara har nytta av kunskapen 

om copingstrategier vid kontakt med patienter med MS utan även hos patienter med andra 

kroniska sjukdomar. 

 

Metoddiskussion  

Metoden som valdes till denna studie var litteraturöversikt. Forsberg och Wengström 

(2013) beskriver en litteraturöversikt som en överblick av det aktuella kunskapsläget 

genom att analysera och beskriva de studier som är inkluderade i arbetet. Författarna ansåg 

därför att denna metod var aktuell för att syftet skulle kunna besvaras. Genom en 

litteraturöversikt har studier med en bred och varierad population från ett stort geografiskt 

område inkluderats, vilket är svårt att uppnå vid en intervjustudie som utförs på en mindre 

grupp av deltagare (Danielson, 2012). Målet var att skapa en översikt över vilka 

copingstrategier som redan tillämpas av patienter med MS samt att författarna ville fånga 

upp så många patienter med MS som möjligt, vilket innebar att populationer från olika 

länder med fördel kunde inkluderas. De inkluderade artiklarnas publikationsland var USA, 

Kroatien, Italien, Turkiet, Norge, Storbritannien, Slovakien, Australien och Frankrike. 

Genom att inkludera artiklar från flera olika länder har även generaliserbarheten av 

resultatet ökat. Vidare bidrar mängden av inkluderade kvantitativa studier till att 

generaliserbarheten ökar då kvantitativa studierna hade ett stort deltagarantal. Det höga 

deltagarnantalet och geografiska spridningen, med en majoritet av Europeiska och 

västerländska länder, ger en fingervisning om att resultatet till en viss mån skulle kunna 

vara generaliserbart i Sverige.   

 

Ytterligare en motivering till att litteraturöversikt var en lämplig metod var det 

forskningsetiska övervägandet. Polit och Beck (2012) menar att patienter med MS är en 

speciellt sårbar grupp som bara ska inkluderas i kvalitativ forskning om nyttan överstiger 

risken eller om inget annat alternativ kvarstår. Då det fanns publicerade artiklar inom 

ämnet ansåg författarna att litteraturöversikt som metod var motiverat. Då det i dagsläget 

redan finns flertalet kvantitativa studier inom området och ett mindre antal kvalitativa 

studier hade en intervjustudie kunnat ses som lämplig. Detta då Danielson (2012) menar att 

en intervjustudie kan vara lämpliga om antalet kvalitativa studier är låg och det finns 

bristande kunskap om hur situationer och fenomen upplevs. Författarna anser dock att 

litteraturöversiktens fördelar och det forskningsetiska övervägandet motiverade till vald 

metod.  

 

Artikelsökning utfördes i databaserna PubMed och Cinahl som är två av de vanligaste 

databaserna inom omvårdnadsområdet (Karlsson, 2012). Vidare utfördes även en manuell 

sökning som innebär att en granskning utförs av valda artiklars referenslistor för att hitta 

fler relevanta artiklar och på så sätt minska risken att gå miste om relevant forskning. 

Endast artiklar som bedömdes vara av hög eller medel kvalitet utifrån Sophiahemmets 

modifierade bedömningsmall som är utarbetad av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) har 

inkluderats för att stärka studiens trovärdighet och totalt inkluderades 16 artiklar. 
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Artiklarna som inkluderades i studien var etiskt granskade, detta framgick i artikeln eller 

på förlagutgivarens hemsida. En svaghet i studien kan ses till kvalitetsgranskningen. Detta 

då författarna själva har granskat artiklarna och egna värderingar var svåra att undkomma 

angående de olika kvalitetsnivåerna, vilket kan göra att andra läsare bedömer kvaliteten på 

artiklarna annorlunda. Författarna uppfattade bedömningsmallen som svårtolkad då några 

av artiklarna var av kross sektionell design och därmed inte passade in på de alternativ som 

fanns. Detta gjorde även att det var svårt att bedöma kvaliteten på artiklarna. Vidare hade 

kvalitetsgranskningen upplevts enklare och tydligare om kriterier för medel kvalitet fanns 

med då artiklar av medel kvalitet fick och har inkluderats.   

 

Kvantitativa samt kvalitativa studier har inkluderats i arbetet. Kvantitativa studier bygger 

på accepterande teorier och har som mål att se samband, förutsäga och förklara. Kvalitativa 

studier strävar istället efter att tolka, skapa mening och förståelse av patienternas 

upplevelser (Forsberg & Wenström, 2013). Då båda dessa typer av studier har inkluderats i 

arbetet har det medfört en mer beskrivande bild av det aktuella kunskapsläget (Friberg, 

2012). Vissa studier innefattade både intervjuer och enkäter vilket gjorde det svårt för 

författarna att bedöma typen av studierna utifrån Sophiahemmets modifierade 

bedömningsmall som är utarbetad av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman et 

al. (2011) (Bilaga A). Författarna valde att inkludera dessa artiklar då de var av hög eller 

medel kvalitet samt besvarade arbetets syfte. Vid bedömning fick artiklar då två 

betäckningar och kvalitetsgrankades utifrån vad som var mest tillämpbart.  

 

Enligt Friberg (2012) är vetenskapligt material en färskvara och Forsberg och Wengström 

(2013) menar att artiklarna inte bör vara mer än fem år. Dock menar Kristenson (2014) att 

det är svårt att generellt sätta tidsramar och att det istället är upp till författarna att ta 

ställning till detta. Tidsramen motiveras genom att författarna inte hittade tillräckligt med 

nya artiklar som svarade på studiens syfte, utan fick istället sträcka sig 15 år tillbaka vilket 

kan ses som en svaghet i studien. På grund av att flera av studierna utfördes med flera olika 

mätinstrument och frågeformulär försvårades sammanställningen till ett resultat. En längre 

tidsram hade kunnat bidra till att studier som tillämpar samma typ av mätinstrument kunde 

ha inkluderats och därmed underlättat resultatsammanställningen.  

 

Att endast inkludera artiklar som var skrivna på svenska hade medfört att inga 

feltolkningar hade uppstått. Dock medför detta till ett begränsat urval och författarnas 

strävan efter stor och bred population från ett stort geografiskt område, för att få ett så 

omfattande kunskapsläge som möjligt, hade gått förlorat. För att undvika detta 

inkluderades artiklar som var skrivna på engelska då detta är ett språk som behärskas av 

båda författarna. Denna motivering stärks av SBU:s (2014) rekommendationer om att en 

språkbegränsning ska ske efter språkkunskaper. Då ord som inte behärskades av författarna 

framkom under bearbetningsprocessen användes en ordbok för att få en så exakt 

översättning som möjligt och därmed minska risken för feltolkningar. Dock uppstod det 

situationer där författarna inte fann en exakt översättning. Vid dessa situationer tillämpades 

ord som författarna ansåg vara liknande och därför reserverar sig författarna för vissa 

feltolkningar. Att ta hjälp av någon med engelska som modersmål och därmed minska 

risken för feltolkningar ytterligare var ett alternativ som hade kunnat tillämpas för att 

stärka trovärdigheten i studien.  
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Slutsats  

Resultatet av föreliggande studie visar att en mängd olika copingstrategier tillämpas av 

patienter med MS. Fysiska och psykologiska förutsättningar samt upplevd kvalitet på 

information vid diagnostisering var orsaker som påverkade patientens val av 

copingstrategi. Copingstrategierna kunde delas upp i adaptiva och maladaptiva 

copingstrategier. Undvikande och förnekande coping var de strategier som var förknippad 

med övervägande negativa effekter hos patienten. Vidare var positivt synsätt och 

acceptans, som är två typer av känslofokuserad coping, associerat med positiva effekter 

som hjälper patienten att hantera sjukdomen och dess konsekvenser.  

 

Då tillämpningen av copingstrategier visar sig ha både positiva och negativa effekter på 

patienter med MS så bör sjuksköterskan ha kännedom om dessa för att stödja patienten 

copingförmåga och därmed främja hälsa och lindra lidande vilket ingår i ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor. Effekten av copingstrategier går inte att generalisera utan måste ses till 

varje unik patient vilket sjuksköterskan bör ha i beaktning i sitt arbete. Utifrån vad studiens 

resultat visar anser författarna att syftet att belysa vilka copingstrategier som tillämpas av 

patienter med MS har besvarats.  

 

Fortsatta studier  

MS är en sjukdom som drabbar människor över hela världen och påverkar människors 

vardagliga liv på många sätt. För att hantera sjukdomen och de konsekvenser som 

sjukdomen medför tillämpas en mängd olika copingstrategier, som både har goda och 

negativa effekter. Till vidare forskning har författarna som förslag att vidare undersöka 

vilka copingstrategier som har en god effekt då dessa är av betydelse för patientens 

livskvalitet. Med kunskap om vilka copingstrategier som påverkar patienter med MS både 

positivt och negativt kan sjuksköterskan ta detta i beaktning i sitt arbete kring patienter 

med MS och andra kroniskt sjuka patienter, vilket författarna vidhåller som viktigt. I 

flertalet av artiklarna fann författarna att deltagargruppen till största del bestod av kvinnor, 

vilket styr författarnas tankar om att forskning som mer inriktar sig på män med diagnosen 

MS som intressant och betydelsefull. Vidare finner författarna även att det saknas 

kvalitativforskning om patienternas egna upplevelser av olika copingstrategier.  

 

Klinisk relevans  

Med denna litteraturöversikt har författarna kunnat kartlägga vilka copingstrategier som 

används av patienter med MS. Resultatet har visat på att det finns en mängd olika 

copingstrategier som författarna anser är av vikt för sjuksköterskan i sitt arbete kring 

omvårdnaden av patienter med MS. Författarna ser även dessa strategier som lämpliga vid 

andra kroniska sjukdomar utöver MS och därför anser författarna att denna studie är av 

klinisk relevans. Detta då studien ger sjuksköterskan ett stöd till att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande vilket är sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden (International Council of Nurses, 2014). 
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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). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

  

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 väl genomförd 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 väl genomförd 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/deltagare 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 väl genomförd 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. Avsikten 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. 



II 

 

BILAGA B 

           

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod  Delta

gare 

(Bortf

all) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Arnett, P. A., 

Higginson, C. I., 

Voss, W. D., 

Randolph J. J., & 

Grandey A. A. 

2002 

USA 

Relationship Between 

Coping, Cognitive 

Dysfunktion and 

Depression in Multiple 

Sclerosis.  

Undersöka relationen 

mellan depression, 

coping och kognitiva 

funktioner hos patienter 

med MS.  

Intervjuer för att avgöra 

kognitiv funktion och utdelning 

av enkäter gällande depression. 

Frågeformulär om 

copingstrategier skickades ut via 

mail några dagar före.  

n=55 

(0) 

Resultatet visade på att depression 

hade ett samband till stor 

användning av förnekande 

copingstrategier medan stor 

användning av aktiva 

copingstrategier visade på 

minskade depressiva symtom. 

Patienter med kognitiva 

nedsättningar visade tecken på 

depression när de använde 

förnekande strategier i stor 

utsträckning eller låg användning 

av aktiva copingstrategier.  

K, P 

I 

Brajković, L., 

Bras, M., 

Milunović, V., 

Bušić, I., Boban, 

M., Lončar, Z., ... 

Gregurek, R. 

2009 

Kroatien  

The connection 

between Coping 

Mechanisms, 

Depression, Anxiety 

and Fatigue in 

Multiple Sclerosis.  

Undersöka olika 

copingstrategier 

inflytande på 

prevalensen av ångest 

och depression som 

patienter med MS lider 

av.  

Enkäter delades ut vid ett 

symposium för patienter med 

MS. Enkäterna berörde 

livskvalitet, depression och 

ångest samt copingstrategier.  

n=150 

(82) 

Resultatet visade på att planering 

som en problemfokuserad 

copingstrategi är kopplat till både 

depression, ångest och är 

maladaptiv för MS-patienter. 

Tillämpning av humor som en 

känslofokuserad copingstrategi 

visade sig vara ett bra skydd mot 

depression, ångest och fatigue.  

P 

II 

Goretti, B., 

Portaccio, E., 

Zipoli, V., Hakiki, 

B., Siracusa, G., 

Sordi, S., & 

Amato, M. P.,  

2009 

Italien 

Coping strategies, 

psychological 

variables and their 

relationship with 

quality of life in 

multiple sclerosis.  

Undersöka vilka 

psykologiska funktioner 

som påverkar valet av 

copingstrategi hos MS-

patienter och hur det 

påverkar livskvaliteten.  

Olika typer av frågeformulär för 

att undersöka copingstrategier 

samt olika symtom så som 

depression och ångest.  

n=104 

(0) 

MS-patienter använder positiva och 

problemfokuserande 

copingstrategier i mindre 

utsträckning än den allmänna 

befolkningen.  De använder stället 

förnekande copingstrategier och 

prevalensen ökade i takt med 

utvecklande av depression.  

CCT 

I 



III 

 

Kılıc, B., Unver, 

V., Bolu, A., & 

Demirkaya, S. 

2012 

Turkiet 

Sexual Dysfunktion 

and Coping Strategies 

in Multiple Sclerosis 

Patients. 

Analysera hur MS 

påverkar patienternas 

sexualliv. Undersöka om 

det finns ett samband 

mellan ångest, 

depression, demografi 

och MS-patientens 

sexualliv samt vilka 

copingstrategier som 

används.  

Enkätbaserad metod 

innehållande flera olika 

frågeformulär för att mäta 

sexuell funktion, depression 

symtom samt copingstrategier.  

n=45 

(0) 

Resultatet visade på att sexual 

dysfunktion är högra hos kvinnor 

än hos män. De kvinnliga 

patienterna sökte socialt stöd av 

känslomässiga orsaker, sökte de 

positiva aspekterna i situationen 

samt fokuserade och ventilerade 

sina känslor. För män var de 

vanligaste copingstrategierna att se 

de positiva aspekterna i situationen, 

fokusera och ventilera känslor samt 

ökat engagemang i religiösa 

aktiviteter. Det fanns inga generella 

skillnader mellan könen i 

förhållande till copingenkäten och 

enkäten om sexuell funktion.  

P 

II 

 

Lode, K., Bru, E., 

Klevlan, G., 

Myhr, K. M., 

Nyland, H., & 

Larsen, J. P.  

2009 

Norge 

Depressive symptoms 

and coping in newly 

diagnosed patients 

with multiple sclerosis.  

Jämföra coping hos 

nydiagnostiserade MS-

patienter med en frisk 

kontrollgrupp och 

studera sambandet 

mellan depressiva 

symtom och patientens 

copingstrategi.  

Frågeformulär om 

copingstrategier och Depressiva 

symtom.  

n= 93 

(7) 

I jämförelse med den friska 

gruppen använde MS-patienter 

mindre utsträckning av 

copingstrategier för att anpassa sig 

vid stressfulla situationer. MS-

patienterna hade fler depressiva 

symtom och användes sig då av 

förnekande strategier.  

CCT 

I 

Lode, K., Bru, E., 

Klevlan, G., 

Myhr, K. M., 

Nyland, H., & 

Larsen, J. P.  

2010 

Norge  

Coping with multiple 

sclerosis: a 5-year 

follow-up Study.  

Undersöka hur MS-

patienters 

copingstrategier 

förändras över tiden och 

hur copingstrategier efter 

fem år är associerade 

med sjukpension.  

Klinisk, demografisk och 

sjukpension information 

samlades in genom intervjuer 

samt neurologisk undersökning 

hos experimentgruppen och 

kontrollgruppen vid start av 

studien. Fem år senar utfördes 

detta återigen på 

experimentgruppen. Enkäter 

angående copingstrategier 

besvarades vid start samt fem år 

senare.  

n= 93 

(10) 

Vid start använde patientgruppen 

problem- och känslomässiga 

copingstrategier i mindre 

utsträckning. Efter fem år fanns en 

tendens till ytterligare lägre 

tillämpning av copingstrategierna. 

Patienter som var sjukpensionerade 

vid femårs-uppföljningen visade på 

större tillämpning av 

problemfokuserade, 

känslofokuserade och förnekande 

copingstrategier.  

 

P 

I 



IV 

 

Lode, K., Larsen, 

J. P., Bru, E., 

Klevan, G., Myhr, 

K. M., & Nyland, 

H. 

2007 

Norge  

Patient information 

and coping styles in 

multiple sclerosis.  

Utforska korrelation 

mellan kvalitén på 

uppfattad information 

om sjukdomen och 

senare vilken typ av 

copingstrategi som 

patienten tillämpar vid 

stressade situationen 

relaterat till sjukdomen.  

Två stycken frågeformulär, var 

av ena mätte kvalitén på 

upplevd information från 

sjukvården medan den andra 

berörde val av copingstrategi.  

n=93 

(7) 

Ju bättre den upplevda 

informationen var desto mer 

tillämpades problemfokuserade 

strategier. Patienterna använde mer 

frekvent strategier som hjälpte till 

att underlätta bördan av att leda 

med MS.  

 

P 

I 

Malcomson K. S., 

Lowe-Strong, A. 

S., & Dunwoody, 

L.  

2008 

Storbritannien  

What can we learn 

from the personal 

insights on individuals 

living and coping with 

Multiple Sclerosis.  

Undersöka hur MS 

påverkar patienternas liv 

och vilka 

copingstrategier de 

tillämpar för att hantera 

sjukdomen på daglig 

basis.  

En kvalitativ studie där 

diskussioner fördes i två 

fokusgrupper för att prata om 

erfarenheter från sjukdomen, 

hur MS påverkat livet och hur 

de hanterade vardagen och 

analyserades sedan tematiskt.  

n=13 

(0) 

Resultatet visade på att leva med 

MS medför både fysiska och 

psykiska prövningar. Strategier 

vidhölls vara av stor vikt var 

förmågan att vara proaktiv, vilket 

innebär att söka kunskap om 

sjukdomen samt lära och acceptera 

begräsningarna som sjukdomen 

medför. Framgångsrika 

copingstrategier utvecklas inte av 

professionell hjälp utan av 

personliga resurser.  

K 

I 

McCabe, M., 

McKern, S., & 

Mcdonald, E. 

2004 

Australien  

Coping and 

psychological 

adjustment among 

people with multiple 

sclerosis. 

Studiens syfte var att 

undersöka hur MS-

patienter anpassar sig 

psykologiskt och 

copingmässigt och se hur 

de skiljer sig i anseende 

till kontrollgruppen.  

Flera typer av frågeformulär 

som innehöll frågor om bland 

annat om livkvalitet, depression 

och copingstrategier som 

besvarades av patienter samt en 

frisk kontrollgrupp.  

n=381 

(0) 

Resultatet visade på att kvinnor, 

både i experimentgrupp och 

kontrollgrupp, i större utsträckning 

tillämpade copingstrategier 

innefattande sökande av socialt stöd 

samt fokusering på det positiva i 

jämförelse med män. MS-patienter 

använde mer sällan 

problemfokuserad coping och hjälp 

av socialt stöd utan använde istället 

världsfrånvänd coping i jämförelse 

med kontrollgruppen.  

 

 

 

 

CCT 

I 



V 

 

McCabe, M. P., 

Stokes, M., & 

McDonald, E. 

2009 

Australien  

Changes in quality of 

life and coping among 

people with multiple 

sclerosis over a 2 year 

period.  

Utvärdera sambandet 

mellan livkvalitet och 

coping över en 

tvåårsperiod hos MS-

patienter.  

Frågeformulär om livskvalitet 

och om copingstrategier som 

mailades ut till experiment 

gruppen samt kontrollgruppen. 

Detta utfördes vid start av 

undersökningen, 12 månader 

och 24 månader.  

n=291 

(89) 

Resultatet visade på att MS-

patienter under denna tvåårsperiod 

fick en ökad livskvalitet. Jämfört 

med kontrollgruppen hade MS-

patienterna lägre grad av livkvalitet 

samt tillämpade i lägre grad 

problemlösning, sociala och 

emotionella copingstrategier.  

CCT 

I 

Mikula, P., 

Nagyova, I., 

Krokavcova, M., 

Vitakova, M., 

Rosenberger, J., 

Szilasiova, J., ... 

Van Dijk, P. J. 

2014 

Slovakien  

Coping and its 

importance for quality 

of life in patients with 

multiple sclerosis. 

Syftet var att analysera 

hur vida 

problemfokuserad 

coping, stödfokuserande 

coping och coping 

inriktad på att minska 

ovälkomna känslor och 

tankar är associerad med 

olika nivåer av fysisk 

och mental livskvalitet.  

Studien utgjordes av två enkäter 

rörande hälsa och coping. 

Därefter gjordes semi-

strukturerade intervjuer samt en 

neurologisk undersökning där 

funktionsnedsättningen 

undersöktes.  

n=113 

(0) 

Resultatet indikerar på att alla tre 

typer av copingstrategier är 

associerade med mental livskvalitet 

men inget samband kunde utläsas 

till fysisk livskvalitet. Den 

upplevda fysiska livskvaliteten 

påverkades inte av 

copingstrategierna utan var 

beroende av ålder och 

funktionsnedsättningens grad.  

P, K 

II 

Montel, S. R., & 

Bungener, C. 

2007 

Frankrike 

Coping and quality of 

life in one hundred and 

thirty five subjects 

with multiple sclerosis. 

Jämföra copingstrategier 

och livskvalitet hos 

personer med multipel 

skleros. 

Intervjuer om sociodemografisk 

och medicinsk data samt tre 

frågeformulär, två handlade om 

copingstrategier och en rörde 

livskvalitet.  

n=135  

(0) 

Patienter med sekundärprogressiv 

MS använde emotionella 

copingstrategier medan patienter 

med primärprogressiv använde 

problemfokuserade 

copingstrategier.  

K 

II 

Pakenham, K. I. 

2001 

Australien 

Coping with Multiple 

sclerosis: development 

of a measure.  

Utveckla ett instrument 

för att undersöka vilken 

effekt coping har på MS-

patienter.  

Semi-strukturerade intervjuer 

samt frågeformulär om 

demografi, sjukdomens 

svårighetsgrad, kognitiv 

funktion, upplevd hälsa, 

psykologiska svårigheter och 

copingstrategier.  

n=414 

(0) 

Resultaten indikerade på att 

deltagarna använde accepterande, 

problemlösande och energisparande 

copingstrategier framför 

förnekande, känslofokuserande, 

fysiskt stöttande eller 

hälsokontrollerande 

copingstrategier. Resultatet pekar 

även på att det finns en stor bredd 

av olika copingstrategier. 

 

 

 

K, P 

I 



VI 

 

Pakenham, K. I.  

2006 

Australien 

Investigation of the 

coping antecedents to 

positive outcomes and 

distress in multiple 

sclerosis (MS).  

Undersöka sambandet 

mellan stress, coping 

prediktorer, depression, 

ångest och positiva utfall 

hos MS-patienter.  

Frågeformulär rörande 

demografi, sjukdomsgrad och 

kognitiv funktion besvarades 

vid första tillfället. Efter tre 

månader genomfördes andra 

tillfället då frågeformulär 

rörande ångest, depression och 

positiva utfall besvarades. Vid 

båda tillfällena besvarades 

enkäter gällande 

copingstrategier.  

n=502 

(98) 

Förnekande copingstrategier var 

positiv associerat med ångest och 

depression. Medan accepterande 

copingstrategier kunde kopplas 

samman med minskad ångest och 

depression. 

P 

II 

Roubinov, D. S., 

Turner, A. P., & 

Williams R. M. 

2015 

USA 

Coping Among 

Individuals With 

Multiple Sclerosis: 

Evaluating a 

Goodness-of-Fit 

Model. 

Utvärdera användningen 

av problemfokuserade 

copingstrategier påverkar 

sambandet mellan 

upplevd okontrollbar 

stress, ångest och 

depressiva symtom.  

Telefonbaserade intervjuer.  n=94 

(4) 

Resultatet visade på ett positivt 

samband mellan upplevd 

okontrollbar stress och ångest hos 

de individer som tillämpade 

problemfokuserad coping framför 

positiva omtolkningar och 

acceptans. 

K 

II 

Tan- Kristanto, S., 

& Kiropoulos, A. 

2015 

Australien 

Resilience, Self-

efficacy, coping styles 

and depressive and 

anxiety symptoms in 

those newly diagnosed 

with multiple sclerosis.  

Undersöka sambandet 

mellan motståndskraft, 

upplevd självförmåga, 

copingstrategier, 

depressiva och 

ångestfyllda symtom hos 

nydiagnostiserade MS-

patienter.   

Webbaserade frågeformulär 

rörande motståndskraft, upplevd 

självförmåga, copingstrategier 

samt depressiva och 

ångestfyllda symtom.  

n=129 

(0) 

Resultatet visade på att starka 

depressiva symtom var associerade 

med bland annat lång upplevd 

självförmåga, personlig kapacitet, 

social kompetens, 

familjesammanhållning, emotionellt 

stöd, instrumentalt stöd, positiv 

omtolkning, acceptans och religiös 

tro. Depression och ångest var 

associerat med längre användning 

av problemfokuserade 

copingstrategier och högre 

användning av känslofokuserad och 

förnekande copingstrategier. 

P 

II 

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 


