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Sammanfattning: Fatigue är ett vanligt förekommande symtom vid multipel 

skleros (MS). Denna ihållande och svåra trötthet beskrivs 
ofta som det svåraste MS-relaterade symtomet att hantera. 
Symtomet har en negativ påverkan på individens funktio-
nella status samt på livskvaliteten. Syftet med litteratur-
studien var att belysa upplevelserna av MS-relaterad fati-
gue samt hur symtomet påverkar det dagliga livet. Som 
metod användes en systematisk genomgång av tidigare 
forskning med en induktiv ansats. Forskning visar att fati-
gue upplevs som en oavbruten förlamande effekt som 
uppfattas skilja sig mycket från tidigare upplevd trötthet. 
Fatigue påverkar hela kroppen och leder till att kroppen 
blir svårare att styra och hantera. Den begränsade förmå-
gan att utföra önskade aktiviteter påverkar individernas liv 
negativt. Individer med MS blir tvungna att reglera och 
planera sitt dagliga liv för att undvika och minska graden 
av fatigue. En bibehållen självkänsla samt en positiv atti-
tyd och en acceptans för sjukdomen och symtomet upp-
levs minska graden av fatigue. Kommande forskning bör 
fokusera på individanpassade metoder eller strategier som 
upplevs minska graden av fatigue. 
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Abstract: Fatigue is a common symptom of multiple sclerosis (MS). 

This sustained and hard fatigue is often described as the 
most difficult MS-related symptom to manage. The symp-
tom also has a negative impact on the individual's func-
tional status and quality of life. The purpose of this litera-
ture review was to illuminate the experiences of MS-
related fatigue, and how the symptom affects daily life. A 
systematic review of previous research with an inductive 
approach has been used as method. Research shows that 
fatigue is experienced as a constant paralyzing effect, very 
different from previously perceived tiredness. Fatigue af-
fects the whole body and causes the body to become more 
difficult to control and manage. The limited ability to per-
form desired activities affects the individual's life nega-
tively. Persons with MS have to regulate and plan their 
daily lives to prevent and reduce the degree of fatigue. 
Maintaining self-esteem, a positive attitude and an accep-
tance of the disease and the symptom is perceived to re-
duce the degree of fatigue. Future research should focus 
on personalized methods or strategies to reduce the degree 
of fatigue. 
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Inledning 

Multipel skleros (MS), även kallad sclerosis disseminata (Svensson, 2007), är en kro-
nisk inflammatorisk autoimmun sjukdom som angriper centrala nervsystemet (CNS) 
(Olsson, 2009; Fagius, Andersen, Hillert, Olsson & Sandberg, 2007; Isaksson, 2007) 
och orsakar funktionsnedsättning hos främst personer i åldrarna 20-40 år. Kvinnor löper 
dubbelt så stor risk som män att drabbas av sjukdomen (Ryberg & Hillert, 2006). Män 
har dock en tendens (Svensson, 2007) att drabbas hårdare av sjukdomen och har en 
sämre prognos än kvinnor. Risken att drabbas av sjukdomen ökar (Ryberg & Hillert, 
2006) även med genetiska faktorer. Störst risk föreligger hos enäggstvillingar. 
 
Sverige är ett av de mest MS-drabbade länderna i norra Europa där förekomsten av MS 
är som störst (Olsson, 2009). Enligt Fagius et al. (2007) drabbas var 800:e person i Sve-
rige av sjukdomen. Sjukdomen orsakar svårigheter för de drabbade förutom de symtom 
som den ger upphov till. 
 
Patienter med MS är mer benägna att utveckla depression (Mendoza, Pittenger & Wein-
stein, 2001) i jämförelse med den allmänna befolkningen och patienter med andra medi-
cinska eller neurologiska sjukdomar. Hur den enskilda individen påverkas av sjukdo-
men är svårt att förutsäga (Svensson, 2007; Ryberg & Hillert, 2006). Variationer av 
sjukdomen är vanliga (Svensson, 2007). Från små skov utan påverkad funktion till 
snabb utveckling som leder till svåra och invalidiserande symtom. Ännu finns (Olsson, 
2009) ingen botande behandling mot MS. Dessutom är orsaken till MS fortfarande 
okänd (Ryberg & Hillert, 2006). 
 
MS-orsakad trötthet det vill säga fatigue är (Flensner & Lindencrona, 2002) ett vanligt 
förekommande symtom hos patienter med MS. Fatigue förekommer vid 78-87% av fal-
len (Olsson, 2009). Individer med MS beskriver fatigue som det svåraste symtomet att 
hantera. Symtomet har (Flensner & Lindencrona, 2002) en negativ effekt på individens 
funktionella status och på livskvaliteten. Livskvaliteten påverkas negativt (Olsson, 
2009) på grund av den förlamande kraft som symtomet beskrivs som, även det dagliga 
livet påverkas av sjukdomen. En ständig osäkerhet om huruvida kraften och förmågan 
att klara av vardagliga sysslor under dagen präglar de drabbade. Osäkerheten leder till 
nedsatt självkänsla samt en avskildhet från andra. 
 

Bakgrund 

Multipel skleros 

Redan under 1800 talets andra hälft (Fagius et al., 2007) kunde forskare med hjälp av 
den franska neurologen Jean-Martin Charcots (1825-1893) observationer och anteck-
ningar (Isaksson, 2007), samt genom liknande observationer under samma tid, få upp 
ögonen för sjukdomen MS. Charcot kom (Fagius et al., 2007) fram till att många olika 
funktionsnedsättningar uppkom på grund av små hårda ärr eller plack i hjärna och 
ryggmärg. Upptäckten gav upphov till termen MS som kan översättas till ”många ärr-
härdar”. 
 
Vid MS angriper immunförsvaret av okänd orsak spridda delar av den vita substansen i 
CNS (Ryberg & Hillert, 2006), dock kan även den gråa substansen till viss del påverkas. 
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Det är främst i den vita substansen i CNS som isolerande axoner påvisas (Fagius et al., 
2007). Det isolerande höljet, myelinskidan utgörs av gliaceller (Nyberg, 2009) och är 
avgörande för nervimpulsernas fortledningsförmåga. Det är främst gliacellerna som 
drabbas av sjukdomsförloppet (Ericson & Ericson, 2008; Fagius et al., 2007). 
 
Inflammationsprocessen vid MS orsakar en frisättning av cytokiner (Ericson & Ericson, 
2008) som trycker ut speciella vaskulär cell adhesionsmolekyler (VCAM) på kärlväg-
garna i kapillärer eller andra kärl som går in i CNS. Genom att aktiverade T-lymfocyter 
och andra vita blodkroppar fäster på VCAM skapar detta en förutsättning för passage 
genom blodhjärn-barriären och invasion av CNS. Väl inne i CNS attackerar immuncel-
lerna olika myeliniserade delar och startar en lokal inflammation. Inflammationen fram-
kallar en successiv demyelinisering av de påverkade myelinskikten. Inflammationen och 
demyeliniseringen av myelinskikten (Ryberg & Hillert, 2006) påverkar avgränsade de-
lar av CNS. Remyelinisering kompenserar myelinförlusten initialt, men denna möjlighet 
avtar efter hand. Detta leder till att nervsignalernas fortledningsförmåga försämras 
(Ericson & Ericson, 2008). Nervsignalerna överförs långsammare och kan dessutom i 
vissa fall bli blockerade. En bidragande orsak (BiogenIdec Sweden AB, 2009) till att 
sjukdomsförloppet vid MS är olika från individ till individ är att nervvävnaden aldrig 
angrips på exakt samma ställe. 
 
Att leva med MS är individuellt varierande (Ericson & Ericson, 2008). Individer med 
MS kan i ena stunden vara euroforiska för att i nästa bli deprimerade. Koncentrationen 
och minnet är inte som tidigare. De olika symtomen som uppträder vid MS påverkar 
dessutom nutritionen och eliminationen samt ökar risken för infektioner och trycksår. 
 

Symtom 

Symtomen vid MS kan delas in i två grupper (Fagius et al., 2007). Den första gruppen 
beskrivs som en skada på en viss nervbana vilket leder till försvagning av en särskild 
funktion. Andra gruppen består av allmänna symtom. Vanliga symtom (Olsson, 2009) 
är: muskelsvaghet, synrubbningar, domningar, balanssvårigheter, extrem trötthet, blås- 
och tarmrubbningar samt spasticitet. MS orsakar skiftande symtom (Olsson, 2009; Ry-
berg & Hillert, 2006) beroende på vilken och hur stor del av CNS som är inflammerat. 
Skador på pyramidbanan kan (Fagius et al., 2007) orsaka förlamningar i patientens ben i 
en högre grad än armarna medan en skada på lillhjärnans nervfibrer ger upphov till fum-
liga och skakiga rörelser. De känselnedsättningar eller domningar som uppkommer i 
begränsade hudområden eller i hela kroppsdelar orsakas av nerv-blockader. Ericson och 
Ericson (2008) menar även att fatigue vanligen ökar under dagen. Långvarig fysisk ak-
tivitet påverkar många patienter med MS negativt. Långvarig aktivitet förvärrar fatigue 
genom att patienterna är värmeintoleranta. Aktiviteten leder till att patienterna blir var-
ma, trötta och svaga. 
 
Det som kännetecknar sjukdomsutvecklingen vid MS (Ryberg & Hillert, 2006) i det 
tidiga skedet av sjukdomen är att symtomen uppkommer i skov. Skoven uppkommer 
vanligtvis en gång per år för att sedan bli allt vanligare. Vanligtvis utvecklas skoven 
under ett par timmar eller dagar men kan även utvecklas under både kortare och längre 
tid. Det skovvis fortlöpande sjukdomsförloppet förekommer (Ericson & Ericson, 2008) 
i 85% av fallen och kallas primär skovvis MS. Primär skovvis MS innebär (Olsson, 
2009) att patienten efter skoven blir helt eller delvis symtomfri. Primär skovvis MS ef-
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terföljs (Ryberg & Hillert, 2006) efter år av sjukdom av sekundär progressiv MS. Stadi-
et innebär att sjukdomen övergår från att vara skovvis till att vara kontinuerligt progre-
dierande, vilket för patienten innebär att både symtom och funktionsnedsättning förvär-
ras. Femton procent av fallen har inte skovvis förbättring av sjukdomen och därmed inte 
heller sekundär progressiv MS. Istället har dessa en form som kallas primär progressiv 
MS. Primär progressiv MS innebär (Olsson, 2009) att sjukdom, besvär och funktions-
förmåga efter hand blir förvärrade utan att patienten, som i primär skovvis MS, får en 
skovvis förbättring av sjukdomen. 
 

Diagnostik och behandling 

Än finns inget specifikt test för MS (Ryberg & Hillert, 2006). Därför grundar sig dia-
gnosen på anamnes, status, neurologiska bortfallsymtom, likvoranalys samt magnetka-
mera-undersökning. 
 
Under de inflammerade skoven behöver (Ericson & Ericson, 2008) patienten ofta sjuk-
husvård. Omvårdnadsbehandlingen mål (Olsson, 2009) blir att lindra symtomen hos de 
drabbade. Omvårdnadsbehandlingen inriktas (Ericson & Ericson, 2008) mot att kontrol-
lera inflammationens intensitet, ge psykologiskt stöd samt uppmärksamma besvär som 
spasticitet, ataxi, muskelatrofi och kontrakturer som vid störd visuell- och känselfunk-
tion medför en ökad risk för fallskador. Akuta skov behandlas och förkortas vanligen 
(Svensson, 2007) med höga doser steroider intravenöst följt av peroral tillförsel i några 
dagar. Även imunförsvarshämmande läkemedel kan minska antalet skov och bromsa 
sjukdomsutvecklingen. Glukokortikoider och Interferon-beta används (Ericson & Eric-
son, 2008) för att hämma den inflammatoriska aktiviteten i CNS. Ytterligare läkemedel 
tillförs för att dämpa muskelspasm, neurogen smärta, spasticitet samt blåsrubbningar. 
Även rehabiliterande träning i form av funktionsträning, stretching och vattengymnastik 
används för att träna upp styrkan och uthålligheten i friska muskler. En viktig omvård-
nadsåtgärd vid MS-relaterad fatigue är att lindra besvär genom att svalka patienten med 
till exempel en kylväst. 
 

Fatigue vid MS 

Det jag led mest av det var den här tröttheten ... jag var inte van vid det 

liksom. Att jag inte orkade till slutet, att jag alltid fick avbryta det jag 

höll på med för att kroppen var trött. Och så var jag helt klar i huvudet. 

Det var ju kollisionskurs så det skrek om det. Och det är det fortfarande. 

Jag säger som så att min kropp och min hjärna – det är kollisionskurs 

varje dag (Jeppsson Grassman, 2003, s. 111). 
 
Flertalet individer med MS upplever (Ryberg & Hillert, 2006) av okänd anledning en 
ihållande, svår trötthet. Tröttheten har inget samband med neurologiska bortfalls-
symtom. Då tröttheten skiljer sig mycket från vanligt förekommande trötthet, så har 
termen fatigue uppkommit. Trötthet uppstår på grund av energiförbrukning, (Sanofi-
aventis, 2009) medan MS-relaterad fatigue kan uppkomma utan fysisk ansträngning och 
är mer intensiv och påtaglig. De drabbade kan till exempel bli väldigt trötta av att utföra 
en enkel handling som exempelvis att bädda sin säng. MS-relaterad fatigue leder till 
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svårigheter att utföra dagliga aktiviteter på grund av att energin och uthålligheten mins-
kar. 
 
Fatigue definieras som: ”uttröttning, kraftlöshet, en subjektiv känsla av utmattning och 

nedsatt kapacitet för fysisk och mental ansträngning, som även kan vara objektivt mät-

bar. Denna uttalade och komplicerade form av trötthet försvinner inte efter vila och 

sömn.” (Dahlgren, 2008, s. 92).  
 
En tredjedel av patienterna med MS beskriver att fatigue är deras allra första symtom 
(Flensner & Lindencrona, 2002). Det kan uppträda (Fagius et al., 2007) när som helst 
under sjukdomsförloppet. Det kan visa sig tillfälligt i samband med ett skov eller av-
skilt, utan tecken på pågående sjukdomsaktivitet. 
 
Patienter med sjukdomen MS (Fagius et al., 2007) beskriver att fatigue är ett symtom 
som är ständigt närvarande och har en negativ påverkan på deras liv. Det skapar stora 
problem dels för fysisk aktivitet och dels för psykisk hälsa. Hos vissa patienter kan det 
leda till en känsla av osäkerhet inför funktionen och framtiden. Fatigue kan även orsa-
kas av andra faktorer såsom depression eller värme, vilka kan förvärra tröttheten ännu 
mera. En viktig inställning för den patient som har drabbats av fatigue är att lära känna 
sina gränser, och tillåta sig att ta korta vilopauser under dagen. Detta är för att samla nya 
krafter och klara dagen på ett bättre sätt. 
 
Eftersom fatigue är en subjektiv upplevelse (Flensner & Lindencrona, 2002) som upp-
träder hos MS drabbade patienter kan deras lidande och påverkan av detta besvär vara 
svårt för familjen, vänner och hälso- och sjukvårdspersonalen att förstå. 
 
På grund av att MS-relaterad fatigue är ett vanligt problem som förekommer vid sjuk-
domen MS är det angeläget för sjuksköterskor att skaffa fördjupade kunskaper om detta 
livsstilspåverkande symtom. Detta även för att minska felaktiga tolkningar som kan 
uppstå både hos familjmedlemmar och vårdpersonal, och för att skaffa en bättre upp-
fattning av patienters upplevelse och lidande av fatigue. 
 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelserna av MS relaterad fatigue 
samt hur symtomet påverkar det dagliga livet. 
 

 

Metod 

Det vetenskapliga arbetet är genomfört enligt Fribergs (2006a) riktlinjer för litteratur-
översikter med en induktiv ansats. Detta innebär att en systematisk genomgång av tidi-
gare forskning inom ett visst ämnesområde har genomförts, och denna forskning har 
bearbetats utan förutfattade meningar.  
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Datainsamling 

Tidigare forskning om upplevd MS-relaterad fatigue söktes i databaserna Cinahl, Pub-
Med och Academic Search Elite. I alla databaser, begränsades sökningen till att artik-
larna skulle vara utgivna de senaste 10 åren, år 2000-2009. Databassökningar utfördes 
mellan 091116-091117.  
 
I två utökade sökningar (091125) i databaserna Cinahl och PubMed gjordes däremot 
ingen begränsning i utgivningsår. Detta utfördes för att få ett ökat antal resultatartiklar. 
Dessa sökningar gav två artiklar; en från 1997 och en från 1998. I samtliga sökningar i 
databaserna Cinahl och PubMed gjordes ytterligare två begränsningar; artiklarna skulle 
vara publicerade på engelska och vetenskapligt granskade. För att efterstäva vetenskap-
liga artiklar valdes alternativet Research article i Cinahl och Abstracts i PubMed. 
 
I samtliga databaser användes sökorden Multiple Sclerosis och Fatigue tillsammans 
med en eller flera av följande andra sökord: effect*, effects, experience, experience of, 
effect on the daily lives, daily lives eller daily life. Utförlig presentation av sökhistorik 
presenteras i Tabell 1, Bilaga I. 
 
Utifrån kombination av sökorden i de olika databaserna, lästes totalt 71 abstract. Ab-
stracten valdes ut efter titel på artikel. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle ta 
upp subjektiv upplevd fatigue. Exklusionskriterierna var att upplevelsen inte skulle vara 
påverkad av farmakologiska eller icke-farmakologiska behandlingar. Utifrån dessa kri-
terier gick 21 artiklar vidare till urval ett.  
 
Artiklarna kategoriserades efter databasnummer och fick dessutom ett uppkomstnum-
mer. Artiklar från Cinahl fick på detta sätt kombinationen: Db1A1-Db1A11, PubMed: 
Db2A1-Db2A6 och Academic Search Elite: Db3A1-Db3A4. Av 21 artiklar valdes elva 
bort. De förkastades på grund av att Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 
studier för kvalitativ och kvantitativ metod visade på att de var reviewartiklar, inte 
stämde överens med syfte eller hade för låg vetenskaplig kvalitet.  
 
De 10 återstående artiklarna lästes noggrant igenom och diskuterades. Efter diskussion 
valdes enhälligt alla ut då samtliga var relevanta till syftet och därför borde utgöra resul-
tatet. 
 

Databearbetning 

Artiklarna sorterades efter innehåll. Återkommande fakta markerades med olika siffror. 
Samtliga resultatartiklar visade hur individer med MS upplevde symtomet fatigue, hur 
det dagliga livet påverkades av symtomet samt vad som uplevdes öka graden av fatigue. 
 
Ur artiklarnas återkommande resultatsdelar skapades kategorierna: Upplevelserna av 

MS-relaterad fatigue samt påverkan på dagligt liv. Det som upplevdes öka graden av 
fatigue samt hur individerna med MS upplever symtomet fatigue bearbetades och sorte-
rades under kategorin upplevelserna av MS-relaterad fatigue medan hur det dagliga livet 
berördes bearbetades och sorterades under kategorin påverkan på dagligt liv. 
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Resultat 

Upplevelserna av MS-relaterad fatigue 

Att leva med MS-relaterad fatigue upplevs som en oavbruten förlamande effekt (Hol-
berg & Finlayson, 2007; Olsson, Lexell & Söderberg, 2005; Stuifbergen & Rogers, 
1997). Den starkt bedövande kraften upplevs existera ständigt. Fatigue beskrivs (Hol-
berg & Finlayson, 2007) som en trötthet, en utmattad trötthet som (Olsson et al., 2005) 
även kan upplevas trots vila och sömn. Av denna anledning upplevs den skilja sig 
mycket från tidigare upplevd trötthet.  
  

I can lie down on the bed and think that I have been resting, but I 

haven’t. Instead, I’m still just as tired as before. I can’t make it go 

away by sleeping – it’s still there (Olsson et al., 2005, s. 10). 
 
MS-relaterad fatigue resulterar i en upplevd begränsad förmåga (Stuifbergen & Rogers, 
1997) att utföra uppgifter på grund av en minskad energireserv. Att inte kunna påverka 
fatigue upplevs som en fullkomlig maktlöshet och framställs som att förlora allt blod 
och energi i kroppen. 
 
MS-relaterad fatigue upplevs påverka hela kroppen (Olsson et al., 2005; Flensner et al., 
2003). Kroppen upplevs (Flensner et al., 2003) ovanlig och onormal. Fatigue upplevs 
som en förlamande kraft som påverkar kroppen vid någon tidpunkt. Kroppens muskler 
upplevs försvagade (Olsson et al., 2005). Kroppen uppfattas (Flensner et al., 2003) bli 
svårare att styra och hantera. Kroppsdelar eller hela kroppen känns förtvinade eller bor-
ta. En kraftlöshet, som uppkommer väldigt snabbt från en minut till en annan, ger upp-
hov till en annorlunda kroppsställning. Kroppen upplevs bli orkeslös (Olsson et al., 
2005; Flensner et al., 2003). Armar, ben och huvud känns tyngre och skuldror sjunker 
ihop. Fatigue resulterar även (Olsson et al., 2005) i en upplevd känsla av illamående och 
yrsel. Yrseln ökar upplevd fatigue och leder till att kroppen blir svårare att hålla upprätt. 
Den nedsatta kraften leder (Olsson et al., 2005; Flensner et al., 2003) till att de drabbade 
har en ökad benägenhet att ramla, känna sig hjälplösa, osäkra, värdelösa och bli beroen-
de av andra. 
 
Kraften att klara av saker och ting (Flensner et al., 2003) finns inte längre. Att förflytta 
sig från en plats till en annan upplevs svårt och ansträngande. En bidragande orsak till 
detta (Mills & Young, 2008) är de svårigheter att utföra komplexa rörelser som fatigue 
orsakar. De drabbade behöver i större mån tänka på att sätta den ena foten framför den 
andra. Individernas ohälsa ökar (Flensner, Ek, Landtblom & Söderhamn, 2008) på 
grund av den begränsade fysiska förmågan. Den ständigt närvarande fatigue leder dess-
utom (Olsson et al., 2005) till känslor av maktlöshet och svaghet för den numera okända 
egenstyrda kroppen som de mer eller mindre är tvungna att anpassa sig efter. Förutom 
att energin och styrkan upplevs försämrad av fatigue, så uppfattas (Flensner et al., 2003) 
även koncentrationsförmågan försämrad. Att tänka klart och lösa problem är mycket 
svårt. Att göra fel eller misslyckas resulterar i känslor av förtvivlan, skam, sorg och vär-
delöshet. Aggressivitet samt dåligt samvete uppkommer lätt då en tilltänkt uppgift inte 
kan genomföras. 
 
Hur graden av fatigue minskas och därmed det dagliga livet underlättas (Skerrett & 
Moss-Morris, 2006) är beroende av hur de drabbade tolkar och hanterar sin fatigue. Då 



7 

de drabbade fokuserar på symtomet och dess konsekvenser upplevs fatigue och även 
den sociala anpassningen att öka. Självkänsla och acceptans upplevs (Holberg & Finla-
yson, 2007) vara viktigt för att minska fatigue. En positiv attityd bidrar (Stuifbergen & 
Rogers, 1997) till att de drabbade upplever att de slappnar av och finner den energi som 
behövs. En mindre acceptans upplevs (Holberg & Finlayson, 2007) leda till en svårhan-
terbar fatigue. Mindre självkänsla upplevs dessutom (Holberg & Finlayson, 2007; Stu-
ifbergen & Rogers, 1997) leda till svårigheter att be andra om hjälp. De drabbade kan 
känna sig som att de är en belastning för andra. Denna känsla ökar (Olsson et al., 2005) 
då de drabbade inte längre kan klara sig själva. Det skapar en osjälvständighet och ett 
beroende av andra (Stuifbergen & Rogers, 1997). Skamkänslor över fatigue resulterar i 
en ökad upplevd fatigue samt till ett socialt handikapp (Skerrett & Moss-Morris, 2006). 
 
Lyssna på musik eller samtala med vänner upplevs (Stuifbergen & Rogers, 1997) posi-
tivt för att motverka de ångestattacker som kan uppkomma på grund av fatigue. Även 
humor (Blaney & Lowe-Strong, 2009; Stuifbergen & Rogers, 1997) upplevs som en 
lösning för att leda uppmärksamheten bort från ångesten och därigenom minska fatigue. 
 
För att spara energi upplevs (Olsson et al., 2005; Stuifbergen & Rogers, 1997) planering 
och prioritering som bra strategier i det dagliga livet. Då fatigue upplevs öka under ef-
termiddagen begränsas (Blaney & Lowe-Strong, 2009) arbetstiden och aktiviteter under 
denna tid. Den plötsligt uppkommande fatigue upplevs (Holberg & Finlayson, 2007) 
försvåra inplaneringen av aktiviteter. För att energin ska räcka till för en mer uppskattad 
aktivitet beskriver de drabbade (Stuifbergen & Rogers, 1997) att de är tvungna att ute-
sluta vissa andra aktiviteter. Att lära sig sätta gränser och att undvika de aktiviteter som 
leder till fatigue upplevs (Mills & Young, 2008) som ett positiv förhållningssätt. Hur 
fatigue utvecklas eller förändras upplevs vara beroende av aktivitetstyp och mängd samt 
av störd nattsömn. De drabbade kan tydligt uppleva att utvecklingen av fatigue ökar 
under en viss del av dygnet. Trots avsaknad av aktivitet så upplevs morgonen som en 
bättre period än eftermiddagen. Även minnet och språket upplevs (Blaney & Lowe-
Strong, 2009) fungera bättre under denna tid på dygnet. Vissa kan dock (Mills & Yo-
ung, 2008) uppleva att den utmattade tröttheten kan slå till när som helst. Även upp-
komsten av fatigue upplevs varierande. En del upplever en stegvis ökning under hela 
dygnet medan andra upplever en snabbare uppkomst av symtomet. Sömn, vila och 
minskad fysisk aktivitet upplevs (Stuifbergen & Rogers, 1997) även fungera för att be-
spara energi. För att energin skall räcka till en påfrestande men betydelsefull aktivitet 
(Mills & Young, 2008; Olsson et al., 2005) upplevs vila och sömn för vissa som extra 
viktig. Vilan och sömnen tas (Mills & Young, 2008) trots att de drabbade inte är trötta i 
ett försök att behålla energin under en längre tid för att kunna slutföra den betydelsefulla 
aktiviteten. En störd nattsömn (Stuifbergen & Rogers, 1997) undviks med hjälp av 
sömntabletter. Det är dock vanligt att de drabbade på grund av ökat behov av nattligt 
toalettbesök, smärta eller utan anledning vaknar under natten. För mycket sömn och vila 
(Skerrett & Moss-Morris, 2006) däremot ökar fatigue. 
 
En måttlig mängd fysisk aktivitet (Skerrett & Moss-Morris, 2006; Stuifbergen & Ro-
gers, 1997) minskar graden av fatigue. En felhanterbar fysisk aktivitet av för hög eller 
för låg nivå upplevs (Stuifbergen & Rogers, 1997) vara negativt för fatigue. Individer 
med fysisk och kognitiv försämring upplever (Holberg & Finlayson, 2007) det svårt att 
använda de energibesparingsmetoder som kräver styrka och koncentration. Individer 
med lättare grad av funktionshinder upplever det lättare att hitta energibesparande me-
toder för att orka med dagen. 
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Individer med talförändringar till följd av fatigue upplever (Blaney & Lowe-Strong, 
2009) att vissa strategier kan hjälpa dem att dölja detta problem. Att tänka först och tala 
sen, skriva stödanteckningar före samtal, att försöka låta så normalt som möjligt samt att 
enbart tala vid behov beskrivs som bra strategier för detta ändamål. Att befinna sig på 
en sval plats (Flensner et al., 2003) minskar fatigue under varma kvällar. Under dagen 
beskrivs frysta isblock på ömmande punkter hjälpa. Även en kall dusch hjälper. Ett 
varmt klimat inomhus, under varma sommardagar upplevs vara (Stuifbergen & Rogers, 
1997) hanterbart genom att kontrollera temperaturen och därigenom hålla huset svalt. 
 
Smärta, infektioner (Mollaoglu & Üstün, 2009; Mills & Young, 2008) och feber, en 
varm dusch, ökade dagliga aktiviteter, stress samt ett nytt MS skov och varmt och fuk-
tigt väder (Stuifbergen & Rogers, 1997) bidrar till att fatigue ökar. Andra faktorer (Mills 
& Young, 2008) som förvärrar fatigue är varma rum, dålig luftkonditionering samt 
övervikt. Den varma miljön tenderar att få musklerna att kännas tyngre (Stuifbergen & 
Rogers, 1997) och bidra till att rörelserna upplevs bli långsammare. De drabbade upple-
ver även en sämre balans på grund av det varmare klimatet. Det varmare klimatet bidrar 
(Flensner et al., 2003) även till en brännande känsla i kroppen. Den brännande känslan 
upplevs mer på vissa ömmande punkter i muskler, vilket resulterar i smärta. Dessutom 
anses (Stuifbergen & Rogers, 1997) intensivt solljus, kyla, stora måltider och alkoholin-
tag samt (Mills & Young, 2008; Flensner et al., 2003; Stuifbergen & Rogers, 1997) 
otillräcklig vila eller sömn påverka fatigue negativt. 
 
Ökad psykisk eller fysisk aktivitet samt immobilitet (Mills & Young, 2008) ökar graden 
av fatigue. Känslor av oro, ångest, depression (Flensner et al., 2008; Skerrett & Moss-
Morris, 2006; Flensner et al., 2003; Ford, Trigwell & Johnson, 1998) och psykiskt li-
dande (Mills & Young, 2008) upplevs även förvärra fatigue. Det är främst psykiska 
symtom av fatigue (Ford et al., 1998) som upplevs öka i samband med depression och 
ångest. Däremot upplevs de fysiska symtomen ha en mindre påverkan av depression. De 
drabbade upplever att kraften minskar (Stuifbergen & Rogers, 1997) och att det blir 
svårare att hålla balansen. Även minnet, koncentrationen, konversationen samt upp-
märksamheten upplevs minska. Av de psykiska symtomen upplevs pessimismen och 
irritationen öka. 
 

Påverkan på dagligt liv 

I flera studier framkommer det att fatigue har en negativ påverkan på det dagliga livet. 
(Flensner et al., 2008; Mills & Young, 2008; Olsson et al., 2005; Flensner et al., 2003). 
Fatigue leder till livsstilsförändringar hos de drabbade (Flensner et al., 2003).  Livsstils-
förändringarna leder (Stuifbergen & Rogers, 1997) till avgränsningar i det dagliga livet. 
MS-relaterad fatigue påverkar det dagliga livet i den mån att individer har fatigue i 
åtanke även då de inte är trötta (Flensner et al., 2003). Fatigue innebär ofta ett hinder 
(Olsson et al., 2005) och leder till att individer med MS (Flensner et al., 2003) i större 
utsträckning tvingas ta hänsyn till sin fatigue. Fatigue är tidskrävande och upplevs 
(Mills & Young, 2008; Flensner et al., 2003) som en ond cirkel. Detta på grund av att 
fatigue (Mills & Young, 2008) kan orsakas av både fysisk och mental aktivitet. Dessut-
om kan långa perioder av inaktivitet eller immobilitet leda till uppkomsten av fatigue. 
Vanliga andra symtom förvärras även av tidigare erfarenheter av fatigue. Upplevelsen 
av fatigue finns alltid kvar. 
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Att inte kunna leva som förut leder (Flensner et al., 2008; Olsson et al., 2005; Flensner 
et al., 2003) till att individer med MS inte längre kan resa bort tillsammans med en vän 
eller delta i andra familjeaktiviteter, vilket leder till isolering från samhället, även kom-
munikations-möjligheterna minskar (Blaney & Lowe-Strong, 2009). De anhöriga tende-
rar (Olsson et al., 2005) att ha mindre förståelse för det till synes svårbeskrivliga sym-
tomet. Individer som får problem att koncentrera sig (Blaney & Lowe-Strong, 2009; 
Mills & Young, 2008; Olsson et al., 2005; Stuifbergen & Rogers, 1997) till följd av 
fatigue kan inte delta i konversationer på samma sätt som förut. Fatigue orsakar försäm-
rad talförmåga (Blaney & Lowe-Strong, 2009) hos de drabbade. Svårigheter i att hitta 
rätt ord samt sluddrigt långsammare tal kan förekomma. Detta leder till att den som 
lyssnar kan ha svårt att förstå vad individen med MS menar. Utomstående kan ha en 
tendens (Blaney & Lowe-Strong, 2009; Flensner et al., 2003) att relatera fatigue till 
onykterhet eller lathet. Symtomet orsakar även en trötthetskänsla (Olsson et al., 2005) 
som leder till att de drabbade bara under kortare stunder känner sig fokuserade. Då 
många talar samtidigt förvärras denna trötthetskänsla. Symtomet orsakar negativa käns-
lor (Flensner et al., 2003) då missförstånd uppstår. De drabbade är benägna att skämmas 
över sin situation. MS-relaterad fatigue ger även upphov till frustration (Stuifbergen & 
Rogers, 1997) vilket kan resultera i att de drabbade lättare kan bli arga på andra famil-
jemedlemmar. 
 
En allvarlig konsekvens av fatigue är ohälsa (Flensner et al., 2008) som uppstår då pati-
enten blir tvungen att begränsa sitt liv. Fatigue resulterar även i att de drabbade blir 
tvungna att minska sin arbetsbelastning och sitt ansvar (Mollaoglu & Üstün, 2009; 
Flensner et al., 2008; Stuifbergen & Rogers, 1997), även känslan av att vara beroende 
av andra ökar. På grund av att fatigue ofta innebär ett hinder för de drabbade leder detta 
(Olsson et al., 2005; Flensner et al., 2003) till en känsla av oro, osäkerhet och leder ofta 
till stressfyllda situationer. Oron kan även (Holberg & Finlayson, 2007; Olsson et al., 
2005) grunda sig i en rädsla över att förlora energi och styrka. Oron och rädslan växer 
fram till en frustration (Holberg & Finlayson, 2007) hos de drabbade. Att även inte göra 
någonting påverkar fatigue negativt (Olsson et al., 2005). Deras studie visar även att de 
drabbade känner sig opålitliga på grund av att löften till andra försvåras. Dagliga upp-
gifter och beslut blir svårare att utföra och fatta. På grund av detta blir individer med 
MS tvungna att reglera sitt liv (Holberg & Finlayson, 2007; Flensner et al., 2003) ge-
nom att planera vardagens prioriteringar noggrant i förtid. Schemalagd vilotid är 
(Flensner et al., 2003) något som prioriteras i den vardagliga planeringen. Planering och 
prioritering leder (Flensner et al., 2003) till en känsla av förberedelse samt förhindrar 
uppkomsten av stress samt fatigue. De drabbade är (Olsson et al., 2005) i större behov 
av att tänka på den lägre energinivån då de planerar sin vardag. 
 

Plan, plan, plan, is what you have to do. Unfortunately, I plan where 

it will be easiest to drive and pick up groceries. There is a grocery 

[store] which I am not so fond of shopping in. There is a small, 

negligible uphill slope from the parking lot before entering the store, 

a ridiculous little slope, but it is like Mount Everest for me  

(Olsson et al., 2005, s. 10). 
 
Trots den dagliga planeringen kan (Olsson et al., 2005) känslor av osäkerhet och oro 
uppkomma hos de drabbade. Detta på grund av fatigue som oförsägbart slår till och kan 
resultera i att planerade planer och aktiviteter lämnas halvfärdiga. Detta kan även bero 
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på ett minskat intresse (Mills & Young, 2008) som kan uppkomma till följd av fatigue. 
Att inte kunna planera och utföra dagen som tänkt resulterar i stress, sorg och ilska 
(Olsson et al., 2005). I det dagliga livet blir de drabbade dessutom mer benägna att få 
hjälp av andra.  
 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att belysa upplevelserna av MS-relaterad fatigue samt hur sym-
tomet påverkade det dagliga livet. Syftet formulerades för att begränsa problemområdet 
till det mest vanliga och påverkande symtomet. Från början fokuserades syftet på upp-
levelsen av att leva med MS. Men efter litteraturgenomgång framkom det att fatigue var 
ett vanligt problem som påverkade de drabbade i stor utsträckning. På grund av detta 
omformulerades syftet. För att kontrollera mängden relevanta vetenskapliga studier så 
utfördes initialt en pilotsökning inom ämnet. Det visades finnas bra underlag för en lit-
teraturstudie.  
 
Syftet låg som grund för de sökord som användes vid databassökning. I CINAHL an-
vändes två ämnesord, resterande sökord blev fritextord då dessa var relevanta för studi-
en och inte fanns som ämnesord. På samma sätt användes sökorden i databasen Pub-
Med. I denna databas användes Major och MeSH termer tillsammans med relevanta 
fritextord, även i databasen Academic Search Elite kombinerades relevanta sökord den-
na gång med Subject Terms. 
 
Den systematiska artikelsökningen som utfördes gav möjlighet att få fram relevanta 
resultatartiklar. Däremot resulterade valda utgivningsår till de senaste tio åren till en för 
grov begränsning då två utökade sökningar var tvungna att utföras. De utökade sök-
ningarna resulterade i två nya artiklar som var relevanta mot syfte. Till kommande litte-
raturstudier i samma ämne rekommenderas således ett större spann mellan artiklarnas 
utgivningsår. 
 
Den asterix som användes vid några sökord ersätter efterföljande bokstavskombinatio-
ner. På grund av detta skulle några valda sökord kunna elimineras. De valda sökorden 
var dessutom relevanta mot syftet och resulterade i bra träffar i de olika databaserna. 
 
Det kan ha varit en svaghet att artiklarna enbart valdes efter titel innan ett abstract läs-
tes. Detta på grund av att en artikel kunde ha haft ett underliggande syfte att undersöka 
upplevelsen eller påverkan av fatigue. Inklusions- och exklusionskriterierna bidrog till 
detta då många titlar nämnde farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar 
som bidragande orsak till upplevd fatigue. Vissa titlar var dock svåra att tyda. På grund 
av detta valdes även deras abstract att läsas igenom. 
 
Att redan från början koda artiklarna med en bokstav och ett artikelnummer gav en bätt-
re översikt över de valda artiklarna. Då antalet dubbletter skulle kontrolleras, underlät-
tades även detta då det var lätt att ta reda på vilken artikel som hade påträffats tidigare. 
De kategorier som skapades uppfattades som ett passande val då de överensstämde med 
syfte och resultatartiklarnas innehåll. 
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Resultatdiskussion 

I resultatet användes 10 artiklar som granskades med hjälp av Carlssons och Eimans 
(2003) bedömningsmall för kvalitativ och kvantitativ metod. Av 10 artiklar bedömdes 
alla vara grad I. Att alla artiklar var av grad I ansågs särskilt lämpligt då dessa i högre 
grad var relevanta mot syftet. Samtliga resultatartiklar har etiskt granskats av olika etis-
ka kommittéer. Att tre artiklar dessutom var från Sverige och hade ett samband med 
övriga resultatartiklar bidrog till en ökad kunskap för svensk hälso- och sjukvård. Att 
resultatet dessutom främst byggde på kvalitativa studier leder till en ytterligare styrka i 
denna litteraturstudie. Friberg (2006b) har visat att kvalitativa studier fokuserar på för-
ståelsen för patienters upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov. 
 
På grund av att fatigue är en subjektiv upplevelse skulle det vara mest relevant att enbart 
använda kvalitativa studier därför att dessa i större grad än kvantitativa tar upp subjekti-
va känslor och meningar av ett problem. I denna litteraturstudie har både kvantitativa 
och kvalitativa studier använts. Studierna har varit från flera olika länder, har inkluderat 
båda könen, ett stort spann av åldrar och varit utgivna under de senaste tolv åren. Trots 
skillnader emellan studiernas upplägg visade artiklarnas resultat på liknande upplevel-
ser. Detta kan ses som en styrka i litteraturstudien då de bidrar till en bredare belysning 
av individernas upplevelse av symtomet fatigue. 
 
Denna litteraturstudie visar att fatigue har en negativ påverkan på individer med MS och 
deras liv. Fatigue upplevs kontinuerligt närvarande och resulterar i svårigheter att utföra 
önskade aktiviteter. Hur svårt den enskilde individen drabbas av sjukdomsförloppet har 
(Ryberg & Hillert, 2006) visat sig svårt att förutsäga. Litteraturstudien visar att den mo-
toriska funktionen blir nedsatt till följd av fatigue. De drabbade blev i större grad (Ols-
son et al., 2005; Flensner et al., 2003) styrda av den egna kroppen. Förutom att kraften 
till följd av fatigue inte längre finns kvar så finns det även en hel del negativt påverkan-
de faktorer som ökar den upplevda fatigue. Det är betydelsefullt för sjuksköterskan att 
ha kunskaper om sjukdomen MS och hur patienter upplever och påverkas av fatigue. 
Detta för att främja hälsa och för att kunna ge adekvat vård till patienten.  Enligt kompe-
tensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska sjukskö-
terskan vara uppmärksam, kunna möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande samt 
i största möjliga grad lindra detta genom lämpliga omvårdnadsåtgärder. 
 
I yrket som sjuksköterska är det förutom vetskapen om att fatigue har en negativ påver-
kan på det dagliga livet även viktigt att känna till att fatigue påverkas negativt av ett 
flertal faktorer: varmt klimat, stress, depression, oro, ångest, smärta samt av ökad eller 
minskad aktivitetsnivå. I det stora hela bidrog fatigue (Flensner et al., 2003) till livsstils-
förändringar hos de drabbade. Fatigue beskrevs (Mills & Young, 2008) som en ond cir-
kel där både ökad fysisk aktivitet och inaktivitet kunde orsaka fatigue. Fatigue resulte-
rade (Flensner et al., 2003) i känslor av oro och osäkerhet vilket i sin tur ökade graden 
av den upplevda fatigue. Dessutom förvärrades andra MS symtom av oron och de nega-
tiva tankarna som uppkom till följd av fatigue. Fatigue upplevdes (Ford & Trigwell, 
1998) även öka av ångest och depression som uppfattades uppkomma till följd av fati-
gue. Även då de drabbade (Flensner et al., 2003) har vilat eller sovit i ett förväntat resul-
tat att bli av med fatigue och lagra kraft till kommande aktiviteter så kunde upplevelsen 
av fatigue finnas kvar. Det är viktigt i sjuksköterskeyrket att komma ihåg att individer 
med MS behöver mer tid för att utföra uppgifter. Det är även viktigt att uppmärksamma 
situationer som kan upplevas stressande. Även minnet och koncentrationsförmågan kan 



12 

vara nedsatt. Detta betyder att en given information kan behöva ges flera gånger. Den 
nedsatta förmågan att kommunicera bidrar även till kommunikationssvårigheter mellan 
patient och sjuksköterska. Vid mötet med individer med MS var det av vikt att även 
(Mills & Young, 2008) känna till att fatigue kunde beskrivas i ord som: trötthet, söm-
nighet, kraftlöshet, behov av vila, muskelsvaghet, motivationsbrist och energifattigdom. 
Detta för insättandet av adekvata omvårdnadsåtgärder. Bristande motivation kunde 
(Mills och Young, 2008) leda till att de drabbade hade svårigheter att utföra eller slutfö-
ra en omvårdnadsåtgärd. Detta var ofta beroende av känslor av svaghet eller ansträng-
ning. Att behöva slutföra en omvårdnadsåtgärd vid sådana tillfällen kunde upplevas 
pressande eller tvingande. Holberg och Finlayson (2007) menade även att oron över 
huruvida kraften skulle finnas kvar eller inte kunde bidra till att de drabbade genomför 
en uppgift utan att avbryta på grund av en rädsla av att inte kunna slutföra uppgiften 
eller förlora tankegången. För att de drabbade ska kunna återhämta sig har Mills och 
Young (2008) visat att både fysisk och mental inaktivitet krävdes.  
 
Stuifbergen och Rogers (1997) har visat att även lättare former av fysisk ansträngning 
kunde förvärra fatigue. Därför är det betydelsefullt att utforma ett individanpassat trä-
ningsprogram i samråd med patienten. Även att vara inaktiv påverkade fatigue negativt. 
Då en patient (Skerrett & Moss-Morris, 2006) undvek aktivitet och föredrog vila resul-
terade detta i en ökad upplevd fatigue. Stuifbergen och Rogers (1997) har beskrivit att 
fysisk aktivitet leder till att de drabbade bevarade energin längre. Detta resulterade i att 
de kunde göra mer. De patienter med MS som tenderade att vara oroliga för att den fy-
siska aktiviteten kunde vara skadlig (Skerrett & Moss-Morris, 2006), borde uppmuntras 
i en högre grad för att den upplevda fatigue skulle minskas. 
 
Av den orsaken att Olsson et al. (2005) har visat att individer med MS hade en önskan 
att återgå till det tidigare aktiva livet är det väsentligt att få dem att uppleva en bättre 
hälsa. För att kunna vägleda patienten till en bättre upplevd hälsa är det av vikt att skapa 
individanpassad information, utbildning, vägledning för en så god hantering av symto-
met som möjligt. Holberg och Finlayson (2007) har visat att en ökad kunskap resultera-
de i ett förändrat perspektiv på fatigue. Det bidrog till en ökad vilja att bemöta fatigue 
med hanterbara metoder. Dessutom ökade medvetenheten om vilka användbara metoder 
som fungerade eller inte. Ökade kunskaper om sjukdomen och symtomet resulterade 
även i avtagande negativa känslor. De drabbade beskyllde inte sig själva längre vilket 
resulterade i att känslor av skam och skuld försvann. Det bidrog till en ökad acceptans 
för sjukdomen och symtomet. Utbildning resulterar inte bara i en kunskap om att fatigue 
är ett vanligt förekommande symtom vid MS. Det ger även de drabbade en bättre kon-
troll över sin situation genom att bekräfta möjliga hanterbara metoder som kan lindra 
den upplevda fatigue. En ökad förståelse i att använda speciella metoder hjälper de 
drabbade att hantera sin MS-relaterade fatigue. Det är viktigt (Skerrett & Moss-Morris, 
2006) att patienten själv väljer alternativ som kunde minska fatigue och ångest.  
 

Information, utbildning och kunskap borde (Holberg & Finlayson, 2007) fokuseras på 
energibesparings metoder. Att införa energibesparingsmetoder som bland annat var 
(Stuifbergen & Rogers (1997) vila, sömn och lagom mängd fysisk aktivitet i det dagliga 
livet leder till en ökad kontroll över de drabbades liv. Utbildning resulterade (Holberg & 
Finlayson, 2007) i en bättre insyn i hur energibesparingsmetoderna valdes ut och an-
vändes. Det är viktigt för patienten att föra dagbok för att upptäcka dagliga aktiviteter 
som förvärrar fatigue. I dagboken kan även tidpunkter då fatigue förvärras samt faktorer 
som underlättar eller förvärrar fatigue införas. I samråd med sjuksköterska kan sedan 
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lämpliga individanpassade metoder väljas ut. På detta sätt har fatigue (Sanofi-aventis, 
2009) med hjälp av individanpassade metoder kunnat hanteras. Dock var det viktigt att 
förstå att de drabbade hade olika förutsättningar. På grund av detta så finns ett behov av 
utprovning av många olika metoder innan lämplig sätt hittas. Stuifbergen och Rogers 
(1997) menade även att egenvårdsstrategier skapades genom problem-medvetenhet, 
självreflektion samt försök och misstag. 
 
Att skapa ett stödjande nätverk är en viktig omvårdnadsåtgärd förutom kunskap och 
utbildning. Det hjälper de drabbade att möta likasinnade i samma utsatta situation. Hol-
berg och Finlayson (2007) hävdade att detta ledde till en möjlighet att kunna dela käns-
lor och erfarenheter med andra. Problem och idéer kunde bytas ut emellan parter. På 
detta sätt behöver den drabbade aldrig känna sig ensam. 
Det krävs även information från omvårdnadspersonal till anhöriga och familj på grund 
av kunskapsbrist och misstolkningar av symtomet. Det var viktigt (Sanofi-aventis, 
2009) att informera om det besvärande och försvagande symtomet fatigue som skilde 
sig från vanlig trötthet. Detta för att poängtera att orkeslösheten inte beror på någon 
anledning och kan uppkomma plötsligt. 
 
För att behålla den positiva attityden som (Stuifbergen & Rogers, 1997) krävdes för att 
hantera fatigue var det (Flensner et al., 2003) viktigt att informera de drabbade att det 
var acceptabelt att ta en dag i taget. Att de drabbade även prioriterade betydande aktivi-
teter, fokuserade på livets positiva händelser, träffade vänner samt utförde saker som 
intresserad dem kunde hjälpa till med att hålla humöret uppe. Även tron på gud, stödet 
från familj och vänner kunde hjälpa till att uppmuntra den drabbade individen. Kraften 
att fortsätta kunde uppnås genom att den drabbade lugnade ner sig och koncentrerade 
sig på annat. För att bemöta symtomet fatigue gällde det att försöka att inte dra sig till-
baka och bli isolerad. 
 
Graden av den upplevda fatigue (Holberg & Finlayson, 2007) i samband med högre 
upplevda nivåer av fysisk nedsättning och funktionshinder resulterar i ett större behov 
av hjälp av andra. Trots att denna litteraturstudie visar att de drabbade har svårigheter 
att be om hjälp så visade Holberg och Finlayson (2007) att de drabbade tenderade att 
känna sig mer bekväma att ha hjälp från erfaren personal istället för egna familjemed-
lemmar. Detta kan vara väsentligt i vårt kommande yrke att komma ihåg. Det är dock 
viktigt att poängtera att de omvårdnadsåtgärder som insätts, inte skall ha som mål att 
minska eller sänka de normer som de drabbade är vana vid. Detta på grund av att mins-
kade standarder och sänkta normer (Holberg & Finlayson, 2007) upplevdes negativt och 
upprörande. De drabbade upplevde att de redan har så mycket som tagits ifrån dem hela 
tiden. 
 

Konklusion 

MS relaterad fatigue upplevs som en oavbruten förlamande effekt som skiljer sig från 
vanlig trötthet. Denna kraft påverkar hela kroppen och leder till att kroppen blir svårare 
att styra och hantera. Kraften att klara av saker och ting finns inte längre. På grund av 
begränsad fysisk förmåga och minskad energireserv blir önskade aktiviteter svårare att 
utföra. Förutom att MS-relaterad fatigue resulterar i ett flertal negativa upplevelser så 
ökas även den upplevda fatigue av en hel del negativt påverkande faktorer. Den begrän-
sade förmågan att utföra önskade aktiviteter och oförmågan att leva som förut resulterar 
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i en negativ påverkan på det dagliga livet. Individer med MS behöver i större grad regle-
ra och planera sitt liv. Självkänsla, acceptans samt en positiv attityd hjälper de drabbade 
att hantera sin svåra situation. Sömn och vila samt en lagom mängd fysisk aktivitet be-
skrivs som de vanligast förekommande metoderna för att minska upplevd fatigue. Att 
lära sig sätta gränser samt att undvika aktiviteter som leder till fatigue är viktiga strate-
gier för att hantera, undvika samt minska den upplevda fatigue. 
 

Implikation 

Då MS-relaterad fatigue är ett vanligt förekommande symtom som har en negativ på-
verkan på det dagliga livet är det av vikt att införa kunskaper om detta symtom och dess 
konsekvenser i sjuksköterskeutbildning. Detta för att få en ökad kunskap om hur de 
drabbade upplever symtomet samt för att möjliggöra en god omvårdnad. I den kliniska 
verksamheten leder en ökad användning av individanpassade omvårdnadsåtgärder till en 
ökad chans för de drabbade att kunna hantera sin upplevda fatigue. Det vore intressant i 
kommande forskning att ta reda på hur de drabbade upplever sin fatigue efter individan-
passade hanterbara metoder. Det vore även intressant att inom samma ram ta reda på 
vilka metoder som fungerar bäst för att minska upplevd fatigue. Även hur övriga MS-
relaterade symtom påverkar individer med MS vore intressant att ta reda på. 
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Blaney, B-E., & 
Lowe-Strong, A. 

The impact of 
fatigue on com-
munication in 
multiple sclerosis. 
The insider´s per-
spective 
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dersöka hur fati-
gue påverkar 
kommunikationen 
hos individer med 
MS. 

Kvalitativ metod, 
Fenomenologisk 
intervju studie. 
n=10 
 
Studien bestod av 
7 kvinnor och 3 
män med MS i 
åldrarna 45-64 år. 

Kommunikationen på-
verkas negativt på 
grund av fatigue. Svå-
righeter i att hitta rätt 
ord samt sluddrigt lång-
sammare tal kan före-
komma. Detta leder till 
att individer med MS 
inte kan delta i konver-
sationer på samma sätt 
som förut sant till att 
den som lyssnar kan ha 
svårt att förstå vad som 
sägs. 
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2003 
Sverige 

Flensner, G., Ek, 
A-C., & Söder-
hamn, S. 

Lived experience 
of MS-related 
fatigue-a phe-
nomenological 
interview study 

Syftet var att be-
skriva MS-
relaterad fatigue. 
 

Kvalitativ metod, 
Fenomenologisk 
intervju studie. 
n=9 
 
Studien bestod av 
5 kvinnor och 4 
män med MS i 
åldrarna 25-88 år. 

MS-relaterad fatigue 
beskrivs påverka hela 
kroppen. Fatigue resul-
terar till att kroppen 
upplevs ovanlig och 
onormal. Bland annat 
uppfattas kroppen bli 
svårare att styra och 
hantera. Även koncent-
rationsförmågan upp-
levs försämras. 

Grad I 
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2008 
Sverige 
 

Flensner, G., Ek, 
A-C., Landtblom, 
A-M., & Söder-
hamn, O. 

Fatigue in relation 
to perceived 
health: people 
with multiple 
sclerosis com-
pared with people 
in the general 
population 

Syftet var att jäm-
föra upplevd fati-
gue i relation till 
upplevd hälsa 
mellan individer 
med MS och en 
kontrollgrupp. 
 

Kvalitativ och 
kvantitativ metod 
n=345 
 
Studien bestod av 
265 kvinnor och 
80 män med MS i 
åldrarna 20-65 år. 
 
Fatigue Impact 
scale (FIS) och 
Expanded disabil-
ity status scale 
(EDSS) användes 
i studien. 

Majoriteten av individer-
na med MS upplever 
fatigue som det mest 
besvärande symtomet. 
Individer med MS upp-
lever trötthet tre gånger 
vanligare än den allmän-
na befolkningen. Sömn-
svårighet, ensamhet och 
ångest var faktorer som 
upplevs påverka trötthe-
ten hos båda grupperna. 

Grad I 

1998 
Storbritanien 

Ford, H., Trig-
well, P., & John-
son, M. 

The nature of fa-
tigue in multiple 
sclerosis 

Syftet var att un-
dersöka om fysisk 
och psykisk fati-
gue har samband 
med ångest, de-
pression, sjuk-
domslängd samt 
sjukdomsförlopp. 

Kvantitativ metod 
n=68 
 
Studien bestod av 
50 kvinnor och 18 
män med MS i 
åldrarna 27-71 år. 
Fatigue Rating 
Scale (FRS) och 
Hospital Anciety 
and Depression 
Scale (HAD) an-
vändes i studien. 

Ett samband mellan fy-
sisk och psykisk fatigue 
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est har funnits. Däremot 
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sjukdoms-förlopp och 
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Finlayson, M. 

Factors influenc-
ing the use of en-
ergy conservation 
strategies by per-
sons with multiple 
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undersöka de fak-
torer som påver-
kar användningen 
av energibespa-
rings-metoder hos 
individer med 
MS. 

Kvalitativ metod, 
Semistrukturerade 
intervjuer  
n=8 
 
Studien bestod av 
7 kvinnor och 1 
man med MS i 
åldrarna 40-54 år. 

Energibesparingsmetoder 
påverkas av flera fakto-
rer. Ökad kunskap kan 
medvetandegöra de stra-
tegier som kan användas 
för att hjälpa den drab-
bade att återfå energi. 

Grad I 

2008 
Storbritanien 

Mills, R-j., & 
Young, C-A. 

A medical defini-
tion of fatigue in 
multiple sclerosis 

Syftet var att 
att definiera sym-
tomet fatigue  hos 
individer med 
MS. 

Kvalitativ och 
kvantitativ metod, 
n=675 
 
Studien bestod av 
451 kvinnor och 
224 män med MS 
i åldrarna 21-83 
år. 
 
Expanded disabil-
ity status scale 
(EDSS) användes 
i studien. 

Både patienternas tolk-
ningar och erfarenheter 
av fatigue bidrog till en 
definition av fatigue. 

Grad I 
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2009 
Turkiet 

Mollaoglu, M., & 
Üstün, E. 

Fatigue in multi-
ple sclerosis pa-
tients 

Syftet var att be-
skriva fatigue 
samt de faktorer 
som påverkar fa-
tigue. 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod, 
n=120 
 
Studien bestod av 
74 kvinnor och 46 
män med MS i 
åldrarna 17-65 år. 
 
Questionnaire 
about Factors that 
Affect Fatigue 
(QAFAF) och 
Visual Analogue 
Scale for Fatigue  
(VAS-F) an-
vändes i studien. 

Fatigue beskrivs påverka 
både den fysiska- och 
kognitiva funktionen 
som leder till att de 
drabbade blir tvungna att 
minska sin arbetsbelast-
ning och sitt ansvar. 
Fakorer som smärta, in-
fektioner, feber, värme, 
ökade dagliga aktiviteter 
samt stress upplevs på-
verka fatigue negativt. 

Grad I 

2005 
Sverige 

Olsson, M., Lex-
ell, J., & Söder-
berg, S. 

The meaning of 
fatigue for women 
with multiple scle-
rosis 

Syftet var att be-
lysa hur kvinnor 
med MS upplever 
fatigue. 

Kvalitativ metod, 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
n=10 
 
Studien bestod av 
10 kvinnor med 
MS i åldrarna 43-
59 år. 

Fatigue upplevs påverka 
hela kroppen. Kroppen 
upplevs utmattad, även 
efter vila och sömn.  

Grad 1 
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2006 
Nya Zeland 

Skerrett, T-N., & 
Moss-Morris, R. 

Fatigue and social 
impairment in 
multiple sclerosis: 
The role of pa-
tients’ 
cognitive and be-
havioural re-
sponses to their 
symptoms 

Syftet var att un-
dersöka om upp-
levelsen av fati-
gue påverkas av 
individerna med 
MS tolkningar av 
symtomet. 

Kvalitativ och 
kvantitativ metod 
n=149 
 
Studien bestod av 
127 kvinnor och 
22 män med MS 
med en medelål-
der på 44,5 år. 
 
Cognitive and 
Behavioral Re-
sponses to Symp-
toms 
Questionnaire 
(CBSQ) och HAD 
samt EDSS och 
The Work and 
Social Adjustment 
Scale användes i 
studien. 

Graden av fatigue upp-
levs minska då de drab-
bade inte fokuserar på 
symtomet och dess kon-
sekvenser. 
Känslor av oro, ångest, 
depression och skam 
upplevs öka graden av 
fatigue. 

Grad 1 
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1997 
Austin Texas 
USA 

Stuifbergen, A-
K., & Rogers, S. 

The experience of 
fatigue and strate-
gies of self-care 
among persons 
with multiple scle-
rosis 

Syftet var att be-
skriva upplevelsen 
av MS-relaterad 
fatigue samt de 
metoder som an-
vänds för att lind-
ra symtomet. 

Kvalitativ metod, 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
n = 13 
Studien bestod av 
10 kvinnor och 3 
män med MS i 
åldrarna 35-63 år. 

MS-relaterad fatigue 
beskrivs som en ständig 
förlamande kraft som 
resulterar i en begränsad 
förmåga att utföra öns-
kade aktiviteter. 
En positiv attityd, hu-
mor, musik, sömn, pla-
nering och prioritering 
samt minskad fysisk ak-
tivitet upplevs lindra 
fatigue. 

Grad I 

 


