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Sammanfattning:  Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom och är den 

främsta orsaken till rörelsehinder hos unga vuxna. 

Sjukdomen leder till försämrad rörelseförmåga, smärta, 

fatigue och sänkt livskvalitet. Symtomen försvårar de dagliga 

aktiviteterna och personer med MS är idag mindre fysiskt 

aktiva än friska personer. Syftet med studien var att belysa 

hur fysisk aktivitet påverkar individer med MS. Studien 

utfördes som en litteraturstudie där 12 vetenskapliga artiklar 

granskades. Resultatet visade att fysisk aktivitet i stor 

utsträckning tolererades väl och hade en positiv inverkan hos 

dessa individer. Såväl en upplevd minskad fatigue som 

förbättrad livskvalitet sågs. Likaså påvisades en ökad 

hjärtfunktion, rörelseförmåga samt muskelstyrka. Dessa 

förändringar skulle kunna underlätta genomförandet av de 

dagliga aktiviteterna och samtidigt öka graden av 

självständighet. Sjuksköterskan bör därmed sträva efter att 

främja fysisk aktivitet hos personer med MS. Vidare behövs 

ökad kunskap och därmed fortsatt forskning avseende 

sjuksköterskans roll i relation till fysisk aktivitet och MS. 

 



Title: The Value of Physical Activity in Individuals with Multiple 

Sclerosis 

Author: Klara Eriksson, Therese Lundberg 

Department:  School of Social and Health Sciences 

Halmstad University 

P O Box 823 

SE - 301 18 Halmstad 

Supervisor:  Märta Nilsson, Lecturer, Master of Science in Nursing 

Examiner: Margareta von Bothmer, Senior Lecturer, PhD in medical 

sciences 

Period:  Autumn 2009 

Pages: 18 

Key words: Effects of exercise/physical activity, exercise, multiple 

sclerosis, physical activity  

Abstract: Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease and is the most 

common cause of motion disability among young adults. The 

consequences of the disease are functional limitations, pain, 

fatigue and negative effects on quality of life. The symptoms 

are making activities in daily living more difficult, and it is 

known that people with MS are less physically active than 

healthy individuals. The purpose of this study was to 

illuminate how physical activity affects individuals with MS. 

The study was conducted as a literature review, in which 12 

scientific articles were examined. The result showed that 

physical activity, to a great extent, was tolerated and led to 

positive changes for these individuals. A decreased fatigue 

and improved quality of life was seen as well as an increased 

cardiac function, functional ability and muscle strength. The 

positive outcomes of physical activity could facilitate the 

carrying through of daily activities and also to enhanced 

independency. Therefore the nurse should endeavor to 

promote physical activity in individuals suffering from MS. 

To increase the knowledge regarding the nursing role in 

relation to physical activity and MS further research is 

necessary. 
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Inledning 

Vikten av fysisk aktivitet har de senaste åren uppmärksammats såväl i samhället som 

inom hälso- och sjukvården (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). År 2003 antog 

riksdagen elva folkhälsomål, varav fysisk aktivitet är ett av dem (Riksdagen, 2007). 

Fysisk aktivitet som folkhälsomål är till för att främja och öka fysisk aktivitet i skola, på 

arbete och på fritid samt för långtidssjukskrivna och funktionshindrade (Statens 

folkhälsoinstitut, 2007). Det har visat sig att fysisk aktivitet inom sjukvården inte alltid 

ses som en behandlingsmetod och används därför som sådan i begränsad omfattning 

(Svantesson, Cider, Jonsdottir, Sterner-Victorin & Willén, 2007). Sjuksköterskan ska 

sträva efter att främja hälsa och förebygga ohälsa samt förmedla vikten av ändrade 

livsstilsvanor (Socialstyrelsen, 2005). I sjuksköterskans yrkesroll och utbildning ingår 

att hålla sig ajour med ny kunskap och forskning samt att föra denna vidare till såväl 

patient som övrig vårdpersonal.  

Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom som visar sig i form av 

funktionsnedsättningar, med såväl fysiska som psykiska symtom som följd (Fagius, 

Andersen, Hillbert, Olsson & Sandberg, 2007). De flesta insjuknar i ung ålder, 20 – 40 

år, och MS utgör den vanligaste orsaken till rörelsehinder bland unga vuxna. Sjukdomen 

drabbar dubbelt så många kvinnor som män (ibid.) och i Sverige har ungefär 12 000 

människor MS (Rydberg, 2009). I världen är denna siffra 1,3 miljoner, varav hälften 

lever i Europa (World Health Organisation, 2008). Hos flertalet av dessa personer 

kommer sjukdomen att påverka vardag, familje- och arbetssituation (Fagius, et al., 

2007). Arbetsbortfall, sjukförsäkring, förtidspensionering och sjukvård beräknas i 

Sverige utgöra en kostnad på cirka 475 000 kronor årligen för varje person med MS. 

Därmed leder inte MS enbart till konsekvenser för individen utan även för samhället. 

Personer som har MS upplever ofta en försämrad livskvalitet och en ovisshet om 

kroppen kommer att ha tillräcklig styrka för att klara av de dagliga aktiviteterna 

(Söderberg, 2009). Då kroppen anses utgöra ett hinder för dessa aktiviteter finns rädslan 

att bli beroende av andra människor. Upplevelsen av att deras symtom förvärras i och 

med ansträngning och att energin behöver sparas till de dagliga aktiviteterna har lett till 

att denna patientgrupp inte uppmuntrats till fysisk aktivitet (Dalgas, Ingemann-Hansen 

& Stenager, 2009). Under de senaste åren har det dock forskats kring den fysiska 

aktivitetens inverkan hos dessa personer och deras livssituation, och forskning har 

främst visat på positiva tendenser. 

Bakgrund 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet innefattar ”all kroppslig rörelse som produceras av skelettmuskler och 

resulterar i energiförbrukning” (Svantesson, et al., 2007, s. 9). Den fysiska aktiviteten 

ska åstadkomma en förbättrad hälsa och vara fri ifrån risken att ge upphov till skada 
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(Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Vardagsaktiviteter så som städning och 

trädgårdsskötsel, men även en rask promenad eller idrottsutövande är exempel på fysisk 

aktivitet (Svantesson, et al., 2007). Träning innebär att den fysiska aktiviteten är 

planerad, utövas efter en viss struktur och utförs kontinuerligt. Styrketräning avser 

främst att stärka musklerna, men även skelett och leder (Almvärn & Fäldt, 2001). 

Träningen kännetecknas av att, med belastning, upprepade gånger, utföra rörelser. 

Konditionsträning innebär träning med mål att förbättra de respiratoriska och 

kardiovaskulära funktionerna (Svantesson, et al., 2007). Träningsformen karakteriseras 

av en förhöjd puls och andfåddhet (Almvärn & Fäldt, 2001). 

På 1960- och 70 talen var fysisk aktivitet associerat till idrott och prestation och 

rekommendationen var att den fysiska aktiviteten skulle hålla en tillräckligt hög 

intensitet och utföras under så lång tid att det genererade i andfåddhet och 

svettutsöndring (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Under 1990-talet ökade 

kunskapen om fysisk aktivitet och all form av fysisk rörelse började anses som positivt 

för att främja hälsa. 

Enligt Svenska Läkaresällskapet (Statens folkhälsoinstitut, 2001) är dagens 

rekommendation följande:  

Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt 

minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel 

rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta 

ökar den dagliga mängden eller intensiteten. 

Den rekommenderade durationen behöver inte genomföras vid ett och samma tillfälle 

(Jansson & Anderssen, 2008). Det är dock rekommenderat att aktiviteten inte ska 

utföras under kortare tid än tio minuter. Den positiva hälsoeffekten blir densamma 

oavsett om intensiteten är måttlig eller hög, då det är den totala energiförbrukningen 

som är av betydelse. För att uppnå liknade effekter vid måttlig som vid hög intensitet 

måste durationen vara längre vid den måttliga intensiteten. 

Fysisk aktivitet leder, vid regelbundet utförande, till flera hälsofrämjande effekter 

däribland ökad kondition, balans och koordination (Schäfer Elinder & Faskunger, 

2006). Muskler och bindväv förstärks, och risken att drabbas av depression, oro och 

ångest reduceras. Fysisk aktivitet kan även påverka självkänsla och kroppsuppfattning 

på ett positivt sätt. Vidare minskar risken för flera sjukdomar, så som kardiovaskulära 

sjukdomar, diabetes mellitus typ 2, osteoporos, hypertoni, hyperlipidemi, övervikt och 

obesitas. 

Det är känt att den fysiska aktiviteten är lägre hos människor med MS i jämförelse med 

den friska befolkningen (Dalgas, et al, 2009). Samtidigt leder försämrad gångförmåga, 

minskad balans samt mobilitet, till följd av MS, till en nedsatt rörelseförmåga som i sig 

försvårar utförandet av dagliga aktiviteter (White & Dressendorfer, 2004). Under slutet 

av 1940- talet började träningsprogram utvecklas för personer med MS (Betts, 2008). På 

1970- och 80- talet förändrades synsättet på fysisk aktivitet relaterat till sjukdomen och 

träning troddes förvärra såväl symtom som sjukdomsförlopp. Fysisk aktivitet har därför 
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inte rekommenderats till personer med MS under flera decennier (Dalgas, et al, 2009a). 

Forskning huruvida fysisk aktivitet är lämpligt samt dess inverkan på fysisk 

funktionsförmåga, fatigue och andra symtom hos dessa individer har de senaste åren 

genomförts.  

Multipel skleros 

Multipel skleros upptäcktes på mitten av 1800-talet (Fagius, et al., 2007). Sjukdomen är 

degenerativ och drabbar det centrala nervsystemet (Fagius, et al., 2007; Levi, Träff, 

Carlberg, Råsten & West, 2007). Vid MS angriper kroppen sina egna nervceller och en 

inflammation bildas. Inflammationen leder till svullnad, vattenansamling och 

nedbrytning av myelin i det drabbade området. Även axonet och nervcellskroppen kan 

skadas. Detta händelseförlopp leder till att impulsöverledningen mellan nervcellerna 

inte kan fungera normalt, och resulterar i en nedsatt eller långsammare överledning. När 

detta sker uppkommer symtom i form av funktionsnedsättningar. En del av myelinet 

återbildas, remyelisiering, och representerar den fas då symtomen avtar. Dock återbildas 

inte allt myelin och en ärrvävnad, skleros, uppstår.  

Vilka symtom som uppkommer vid MS beror på vilket område som är skadat. Vidare 

skiljer sig symtomen ofta åt ifrån individ till individ (Levi, et al., 2007). Vanliga 

debutsymtom är sensibilitetsstörningar, gångsvårigheter och synnedsättning (Rydberg & 

Hillert, 2004) Skador som sitter i hjärnstammen och i synnerven, samt skador i nerver 

som förbinder ryggmärgen med lillhjärnan leder till fysiska symtom (Levi, et al., 2007). 

Exempel på fysiska symtom är gångnedsättning, balans- och koordinationsstörningar 

med skakiga, ryckiga och krampaktiga rörelser som följd (Fagius, et al., 2007). 

Sensoriska symtom i form av stickningar och domningskänslor drabbar ofta ansikte, ben 

och armar (Rydberg & Hillert, 2004). Svaghet och förlamningskänslor är motoriska 

symtom som kan uppstå (Levi, et al., 2007). Två andra vanliga symtom är smärta och 

trötthet där ungefär hälften av alla med MS upplever såväl nociceptiv som neurogen 

smärta. Trötthet visar sig i form av en svår, ihållande och handikappande trötthet och 

drabbar flertalet av individerna. Denna form av trötthet kallas fatigue. Personer med MS 

kan även lida av värmeintolerans (Fagius, et al., 2007). Vid exempelvis fysisk aktivitet 

och feber får kroppen en ökad kroppstemperatur vilket leder till en försämring av 

symtom så som ökad trötthet och försvårad gångförmåga. Även dubbelseende och 

synnedsättning samt blås- och tarmstörningar förekommer (Levi, et al., 2007). Andra 

framträdande symtom kan vara sexuell funktionsnedsättning, spasticitet, yrsel samt 

psykiska problem och nedsättning av den kognitiva förmågan (Fagius, et al., 2007). 

Orsaken till MS är fortfarande okänd men såväl ärftliga, immunologiska som 

miljöfaktorer tros spela in, och risken att insjukna ökar för individer som bor i 

geografiska områden med svalt klimat (Fagius, et al., 2007). Diagnosen ställs med hjälp 

av klinisk undersökning, magnetkameraundersökning och lumbalpunktion. Någon 

behandling för att förhindra uppkomsten av MS eller bota sjukdomen finns inte. 

Behandlingen inriktas därför till att dämpa sjukdomsförloppet samt att lindra symtom 

och motverka komplikationer. 
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MS delas in i skov (relapsing-remitting MS) där symtomen är övergående, och i 

progressiv form där symtomen är tilltagande (Fagius, et al., 2007; Levi et al., 2007).  

Progressiv form kan i sig delas in i primär och sekundär. Vid primär progressiv MS 

förekommer inga skov utan symtomen försämras allt eftersom. Sekundärprogressiv MS 

inleds med skov, men övergår sedan till en mer progressiv form. Sjukdomsförloppet vid 

MS varierar ofta individer emellan, gemensamt är dock att sjukdomen i de flesta fall 

inleds med skov (Fagius, et al., 2007). De första åren är skoven vanligen inte så kraftiga 

och 70 % återgår helt. Med åren blir antalet skov mindre, men symtomen blir istället 

mer tilltagande. Efter tjugo år har en tredjedel av personerna med MS inga eller så få 

symtom att de knappt påverkas av dessa. Vidare har en tredjedel symtom som inverkar 

på det dagliga livet, men utan att individerna förlorar sitt oberoende. En tredjedel har 

dock symtom som gör det omöjligt för dem att klara sig utan hjälp ifrån andra personer 

och av tekniska hjälpmedel. 

Sjuksköterskans roll 

I sjuksköterskans roll ingår att arbeta hälsofrämjande, vilket innebär att förhindra 

sjukdom, lindra lidande samt främja och återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 

2007). Inom hälso- och sjukvården utgör fysisk aktivitet ett område för att behandla och 

motverka sjukdomar, där sjuksköterskan kan göra skillnad genom att införa fysisk 

aktivitet i patientens dagliga liv (Leijon, Kallings, Faskunger, Laerum, Börjesson, et al., 

2008). Den fysiska aktiviteten bör individanpassas utefter patientens förmåga och 

möjligheter (Wester, Wahlgren & Wedman, 2008). Att bli fysiskt aktiv är en process 

som inkluderar såväl fysiska som psykiska aspekter och under denna fas är patienten i 

behov av stöd. Stödja patienter och närstående, med mål att främja hälsa och förhindra 

ohälsa, är en av sjuksköterskans uppgifter (Socialstyrelsen, 2005). I kompetens-

beskrivningen står även att sjuksköterskan ska förhindra komplikationer relaterat till 

sjukdom. 

För att främja fysisk aktivitet kan sjuksköterskan skriva ut fysisk aktivitet på recept och 

målet är att varaktigt förbättra patientens fysiska tillstånd (Leijon, et al., 2008). Detta 

innebär att patienten ordineras fysisk aktivitet som behandling. Ordinationen kan 

komplettera eller ersätta läkemedel och kan ges som skriftligt råd eller innefatta ett 

utformat program där ledare finns tillgänglig. Receptet ska individanpassas gällande 

aktivitet, intensitet, duration och frekvens. Ett recept på fysisk aktivitet behöver inte 

leda till en ökad aktivitetsnivå då patientens mentala inställning kan påverka 

följsamheten. Sjuksköterskan har här en viktig roll, i att hjälpa patienten till 

beteendeförändring och därmed en ökad chans till en högre fysisk aktivitetsnivå 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Hon/han kan bland annat använda sig av 

empowerment, motiverande samtal och problembaserat lärande. Målet med dessa 

metoder är att patienten ska uppnå en vilja till förändring som i sig kan leda till ett 

förändrat beteende. Detta görs genom att stödja och stärka patientens förmåga att tro på 

sig själv och sina egna resurser samt ge patienten kunskap som kan utgöra en grund till 

livsstilsförändring. Sjuksköterskan kan också främja fysisk aktivitet genom att 

uppskatta patientens resurser och kapacitet till egenvård (Socialstyrelsen, 2005). Detta 

kan ske genom att inkludera fysisk aktivitet i anamnesen för att få en bild av patientens 

nuvarande och tidigare aktivitetsnivå samt få en uppfattning om dennes begränsning till 
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aktivitet (Leijon, et al., 2008). Med hjälp av aktuell aktivitetsstatus kan sjuksköterskan 

om det behövs kontakta andra instanser för att patienten ska få hjälp att upprätthålla och 

utveckla sin funktionsförmåga (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell – Ekstrand, 2000). 

För att sjuksköterskan ska kunna tillgodose de grundläggande behoven hos patienter 

med MS och samtidigt utföra säker omvårdnad krävs att hon/han innehar kunskap om 

hur fysisk aktivitet påverkar dessa patienters välbefinnande och sjukdomsbild. Detta är 

av vikt för att eventuella behov av, och nytta med fysisk aktivitet inte ska förbises och 

resultera i ett vårdlidande. Det är därför angeläget att sjuksköterskan skapar sig en 

samlad bild av detta område.  

Syfte  

Syftet var att belysa hur fysisk aktivitet påverkar individer med multipel skleros. 

Metod 

Studien är utarbetad som en litteraturstudie utifrån Fribergs (2006) struktur. Tidigare 

forskning söktes och granskades för att få en bild av kunskapsläget inom det valda 

området. 

Datainsamling 

En pilotsökning gjordes innan syfte och problemformulering fastställdes för att få en 

överblick av materialet inom det valda ämnet. Sökorden till det tilltänkta syftet, som var 

inriktad mot sjuksköterskans roll i och med fysisk aktivitet vid MS, resulterade endast i 

ett fåtal träffar. Historiken över denna sökning redovisas i tabell 6a bilaga I. Då det var 

svårt att finna fysisk aktivitet kopplat till sjuksköterskans omvårdnadsarbete ändrades 

syftets inriktning och en ny sökning gjordes. Följande text kommer i fortsättningen utgå 

ifrån det nuvarande syftet. 

Databaser som användes i litteratursökningen var PubMed, Cinahl, Academic Search 

Elite och Svemed+. Sökord valdes utifrån syftet och var fysisk aktivitet och multipel 

skleros. Sökorden omvandlades till MeSH termer för PubMed, Cinahl Headings för 

Cinahl och Subject Terms för Academic Search Elite och redovisas i tabell 1, se nedan. 

Fritextsökning användes i Svemed+ och i PubMed. Booleska sökoperatören AND 

användes. De sökningar som gav artiklar som påträffats i tidigare sökningar finns 

markerade i sökhistoriken med *, se tabell 6b bilaga II.  
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Tabell 1. Sökord 

Sökord MeSH term 

och fritext 

(PubMed) 

Cinahl 

Headings 

(Cinahl) 

Subject terms 

(Academic 

Search Elite) 

Fritext 

(Svemed+) 

Fysisk 

aktivitet 

Exercise 

(MeSH) 

Physical 

activity  

(Fritext) 

Exercise 

 

Physical 

activity 

Exercise Fysisk aktivitet 

Multipel 

skleros 

Multiple 

sclerosis 

Multiple 

sclerosis 

Multiple 

sclerosis 

Multipel skleros 

 

Sökningarna begränsades utifrån inklusionskriterier och dessa var att artiklarna skulle 

innehålla sökorden i titeln, vara vetenskapliga, vara publicerade på engelska eller 

skandinaviskt språk och innehålla abstrakt. Artiklarna skulle även vara publicerade 

mellan 2003-2009, med undantag för frisökningen i PubMed där publiceringsår 

begränsades till 2005-2009. Det sistnämnda till följd av ett stort antal träffar. 

Exklusionskriterier var reviewartiklar samt artiklar som inriktades mot barn.  

Artiklar där titeln ansågs svara mot syftet valdes ut, vilket resulterade i att 59 abstrakt 

genomlästes. Då det i databasen PubMed inte går att utläsa om artiklar är vetenskapligt 

granskade valdes att enbart artiklar med abstrakt innehållandes syfte, metod, resultat 

och konklusion skulle inkluderas till urval ett. Detta för att i största möjliga mån 

undvika icke vetenskapliga artiklar. Vidare valdes, till urval ett, endast de artiklar vars 

abstrakt svarade mot syftet. Totalt valdes 20 artiklar till första urvalet och dess grad av 

vetenskaplig kvalitet granskades utefter Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Utefter denna mall kan artiklarna tilldelas tre 

olika nivåer av vetenskaplighet. Grad ett motsvarar hög vetenskaplig kvalitet, grad två 

motsvarar medelkvalitet och grad tre motsvarar låg vetenskaplig kvalitet. Efter 

diskussion valdes 12 artiklar ut till urval två och åtta av dem erhöll vetenskaplig grad ett 

och fyra erhöll vetenskaplig grad två. Artiklarnas vetenskapliga grad redovisas i tabell 7 

bilaga III. Av de åtta artiklar som exkluderades valdes tre bort på grund av att de inte 

svarade mot syftet, fyra stycken på grund av att de innehöll figurer och tabeller som ej 

kunde tolkas fullt ut och den åttonde artikeln, som var beställd, erhölls ej. Elva av 

artiklarna som inkluderades var kvantitativa och en var kvalitativ. De 12 artiklarna finns 

redovisade i referenslistan med *. 

Databearbetning 

De valda artiklarna lästes igenom individuellt, ett flertal gånger utifrån en induktiv 

ansats. Artiklarnas innehåll diskuterades och en sammanfattning av syfte, metod och 

slutsats gjordes och redovisas i tabell 7 bilaga III. Artiklarna numrerades från 1-12 och 

sedan genomlästes resultatet och sammanfattades på svenska. Därefter bearbetades det 

sammanfattade resultatet, först individuellt och senare tillsammans, för att finna likheter 

och skillnader. För att ytterligare tydliggöra likheter och skillnader färgmarkerades 
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resultatet i olika färger och även tabeller upprättades. Artiklarna innehöll skalor och 

mätinstrument och för att få en överblick över dessa upprättades en tabell, se tabell 8 

bilaga IV.  

Resultat 

Resultatet kommer att presenteras utifrån kategorierna effekter av fysisk aktivitet och 

förutsättningar för fysisk aktivitet, som framkom under analysprocessen. Under 

kategorin effekter av fysisk aktivitet återfinns fem underkategorier som belyser den 

fysiska aktivitetens påverkan på fatigue, livskvalitet, hjärtfunktion, rörelseförmåga samt 

muskelstyrka hos personer med MS. I kategorin förutsättningar för fysisk aktivitet 

presenteras underkategorierna följsamhet och tolerans.  

Effekter av fysisk aktivitet 

Fatigue 

Upplevelsen av fatigue påverkades av olika former av fysisk ansträngning, så som 

styrketräning (Gutierrez, Chow, Tillman, McCoy, Castellano, et al., 2005), 

konditionsträning (McCullagh, Fitzgerald, Murphy & Cooke, 2005) och en kombination 

av dessa (Smith, Hale, Olson & Schneiders, 2009; Fragoso, Santana, & Pinto, 2008; 

Roehrs & Karst, 2004). Se tabell 2, nedan. Efter fysisk aktivitet sågs en minskning av de 

fysiska och psykiska symtomen vilket reducerade känslan av fatigue (Fragoso, et al., 

2008; Gutierrez, et, al., 2005; Roehrs & Karst, 2004). Fatigue avtog även då de sociala 

funktionerna upplevdes som förbättrade (Gutierrez, et al., 2005; Roehrs & Karst, 2004). 

Efter tolv veckors kombinationsträning minskade upplevelsen av fatigue, då fysiska och 

psykiska symtom samt sociala funktioner visade på positiv förändring (McCullagh, et 

al., 2005). Ytterligare tolv veckor senare, då utan inplanerad aktivitet, kvarstod 

fortfarande en viss förbättring.  

Tabell 2. Den fysiska aktivitetens påverkan på fatigue 

Artikel n Tid i veckor Typ av träning Minskning av fatigue 

Fragoso, et  al., 2008 9 20 Komb + 

Gutierrez, et al., 2005 8 8 S + 

McCullagh, et al., 2008 12 12 K + 

Roerst & Karst, 2004 19 12 Komb + 

Smith, et al., 2009 10 8 Komb +/- 

n = antal deltagare efter bortfall 

S = styrketräning 

K = konditionsträning 

Komb = kombinationsträning 
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Personer som upplevde en kontroll över sin fatigue hade en ökad förmåga att lyssna på 

sin kropp, och i samband med fysisk aktivitet anpassa träningen till rätt nivå och utefter 

symtom (Smith, et al., 2009). Detta innebar att inte ta ut sig för hårt, vilket kunde leda 

till att fatigue förvärrades, men inte heller att träna under sin kapacitet. Däremot 

uppkom en positiv trötthet och positiva känslor i form av fysiska framsteg efter ett 

träningspass anpassat till individens resurser. Vid fysiska framsteg avtog fatigue och 

individen kände sig starkare och orkade mer, samt fick en bättre balans och bättre sömn. 

Fysisk aktivitet kunde dock påverka fatigue negativt. Detta skedde då personen inte 

hade kontroll över symtomet och därmed inte kunde anpassa träningsnivån. Skakiga och 

tunga ben, sämre balans och ohälsosam trötthet kunde då uppkomma (ibid.). 

Livskvalitet 

Uppfattningen om livskvalitet rörande fysiska, psykologiska och sociala funktioner 

förbättrades vid konditionsträning (McCullagh, et al., 2008; Giesser, Beres-Jones, 

Budovitch, Herlihy & Harkema, 2007; Rampello, Franceschini, Piepoli, Antenucci, 

Lenti, et al., 2007). Se tabell 3, nedan.  

Tabell 3. Den fysiska aktivitetens påverkan på livskvalitet 

Artikel n Tid i 

veckor 

Typ av 

träning 

Fysisk 

funktion av 

livskvalitet 

Psykisk 

funktion av 

livskvalitet 

Social 

funktion av 

livskvalitet 

Giesser, et al., 

2007 

4 21 K + + + 

McCullagh, et 

al., 2008 

12 12 K + + + 

Rampello, et 

al., 2007 

11 8+  

paus +8 

K + + + 

Roerst & 

Karst, 2004 

19 12 Komb   + 

n = antal deltagare efter bortfall 

K = konditionsträning 

Komb = kombinationsträning 

När livskvalitet uppmättes med mätinstrumentet FAMS, där symtom, fatigue, mobilitet, 

tillfredsställelse och socialt samt känslomässigt välbefinnande inkluderas sågs en 

förbättring av dessa parametrar vilket påverkade livskvaliteten positivt (McCullagh, et 

al., 2008). En viss förändring kvarstod dessutom tolv veckor efter träningsprogrammets 

slut. Däremot påvisades ingen förbättring gällande livskvalitet, när denna i samma 

studie uppskattades med mätinstrumentet MFIS -29. Vid konditionsträning upplevde tre 

av fyra personer att livskvaliteten ökade och även upplevelsen av förhöjd energi 

påvisades (Giesser, et al., 2007, Rampello, et al., 2007). Likaså framkom att det 

känslomässiga välbefinnandet förbättrades vid konditionsträning (Rampello, et al., 

2007). Livskvaliteten förändrades till det bättre när upplevelsen av bekymmer relaterad 

till hälsa minskade. Denna upplevelse avtog även när samma deltagare genomförde 

neurologisk behandling bestående av andnings- och stretchövningar. Den neurologiska 
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behandlingen påbörjades åtta veckor efter avslutat träningsprogram. Vid neurologisk 

behandling försämrades dock det känslomässiga välbefinnandet (ibid.). Fysisk aktivitet 

som intervention ledde till att den upplevda sociala funktionen och det upplevda sociala 

stödet tilltog (Roehrs & Karst, 2004).  

Hjärtfunktion  

Regelbunden kombinationsträning minskade det systoliska blodtrycket (Fragoso, et al, 

2008). Då blodtrycket uppmättes i direkt anslutning till träningspass påvisades en 

sänkning av både det systoliska och det diastoliska trycket. Även hjärtfrekvensen 

påverkades av fysisk aktivitet och efter frekvent träning var denna lägre såväl vid 

mätning före påbörjandet av ett träningspass som efter genomfört träningspass. Vid 

konditionsträning observerades att hjärtfrekvensen också minskade under träningspasset 

(McCullagh, et al., 2008). Likaså upplevde deltagarna att regelbunden träning 

reducerade graden av ansträngning när fysisk aktivitet genomfördes.  

Rörelseförmåga 

Gånghastigheten ökade vid utförandet av fysisk aktivitet i form av styrketräning 

(Dalgas, Stenager, Jakobsen, Hansen, Knudsen et al, 2009; Taylor, Dodd, Prasad & 

Denisenko, 2006), konditionsträning (Giesser, et al., 2007) och en kombination av dessa 

(Romberg, Virtanen, Ruutiainen, Aunola, Karppi et al., 2004). Se tabell 4, nedan. Efter 

styrketräning tilltog gånghastigheten under en sträcka av tio meter (Dalgas, Stenager, et 

al., 2009; Taylor, et al., 2006). Ett liknande resultat sågs en tid efter interventionen 

(Dalgas, Stenager, et al., 2009). Även i kontrollgruppen förbättrades gånghastigheten då 

denna grupp, under studiens andra hälft, erbjöds att genomföra samma 

styrketräningsprogram som träningsgruppen (Dalgas, Stenager, et al., 2009). Likaså 

ökade gånghastigheten under tio meter för tre av fyra personer varav en av dem var 

oförmögen att gå innan intervention (Giesser, et al., 2007).  Under såväl 7,62 meters 

gång som under 500 meters gång observerades en förbättrad gånghastighet (Romberg, et 

al., 2004). Ett samband sågs här mellan hastighet och rörelseförmåga där en mer 

påverkad rörelsefunktion gav en lägre hastighet. Gånghastighet tilltog också genom att 

klivlängden utökades till följd av styrketräning (Gutierrez, et al., 2005).  

Uthålligheten vid gång förändrades till det bättre till följd av styrketräning (Dalgas, 

Stenager, et al., 2009; Gutierrez, et al., 2005) och konditionsträning (Giesser, et al., 

2007; Rampello, et al., 2007; Kileff & Ashburn, 2005). Konditionsträning ledde till att 

uthålligheten tilltog, vilket visades i form av att deltagarna orkade gå en längre sträcka 

under ett sex minuters långt gångtest (Rampello, et al., 2007; Kileff & Ashburn, 2005). 

Med hjälp av samma gångtest påvisades även en ökad uthållighet vid styrketräning, en 

förbättring som dessutom höll i sig en tid efter interventionen (Dalgas, Stenager, et al., 

2009). Under sex minuters gång ökade även uthålligheten hos tre av fyra personer, av 

vilka två inte klarade av att genomföra uppgiften innan träningsprogrammet 

påbörjandes (Giesser, et al., 2007). Efter styrketräning tilltog även uthålligheten genom 

att stegantalet, upp och ner på en bräda under tre minuter, tilltog (Gutierrez, et al., 

2005).  
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En förhöjd balans uppvisades, och varade en tid efter träningsprogram, genom att 

förmågan att resa sig upp ifrån en stol och sätta sig igen förbättrades vid styrketräning 

(Dalgas, Stenager, et al., 2009). I kontrollgruppen sågs också en positiv förändring då 

denna förmåga tilltog. Detta efter att de, under sista delen av studien, erbjudits samma 

styrketräningsprogram som träningsgruppen utförde. Likaså ökade balansen hos två av 

fyra deltagare efter konditionsträning (Giesser, et al., 2007). Även spasticiteten 

minskade hos tre av fyra personer efter fysisk aktivitet. 

När det gäller rörelseförmågan uppmätt med Expanded Disability Status Scale (EDSS), 

där hänsyn tas till gångförmåga och funktionsstörningar, påverkades den positivt till 

följd av konditionsträning (Giesser, et al., 2007) och styrketräning (Gutierrez, et al., 

2005). Funktionsnivån ökade (Gutierrez, et al., 2005) och likaså observerades en 

förbättring hos en fjärdedel av deltagarna (Giesser, et al., 2007). Att rörelseförmågan 

inte tilltog hos de övriga deltagarna kunde förklaras med att träningen troligen skulle 

behöva pågå en längre tid för att en påverkan av gångparametrar och andra symtom 

skulle ske (ibid.). Enligt EDSS uppvisades ingen förändring angående rörelseförmågan 

efter genomförande av styrketräning (Dalgas, Stenager, et al., 2009; DeBolt & 

McCubbin, 2004), konditionsträning (Rampello, et al., 2007;) och en kombination av 

dessa (Romberg, et al., 2004). Däremot ökade funktionen i benen vid konditionsträning, 

vilket ledde till att de upplevda funktionshindren minskade (Kileff & Ashburn, 2005). 

Tabell 4. Den fysiska aktivitetens påverkan på rörelseförmågan 
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DeBolt & McCubbin, 2004 19 8 S   =   

Dalgas, Stenager, et al., 2009 15 24 S + + = +  

Giesser, et al.,2007 4 21 K + + + + + 

Gutierrez, et al., 2005 8 8 S + + +   

Kileff & Ashburn, 2005 6 12 K  + +   

Rampello, et al., 2007 11 8+ 

paus+8 

K  + =   

Romberg, et al., 2004 45 23 K +     

Taylor, et al., 2006 8 10 S +     

n = antal deltagare efter bortfall 

S = styrketräning 

K = konditionsträning 

Muskelstyrka 

Styrketräning förbättrade muskelstyrkan i benen (Dalgas, Stenager, et al., 2009; 

Gutierrez, et al., 2005; Taylor, et al, 2006; DeBolt & McCubbin, 2004). Likaså stärktes 

benmusklerna vid konditionsträning (Giesser, et al., 2007) och vid kombinationsträning 
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(Romberg, et al., 2004). En tilltagande styrka i benmuskulaturen påvisades genom att 

böjfunktionen i knä ökade efter styrkeövningar riktade mot bål och kroppens nedre del 

(Romberg, et al., 2004). Vidare ökade böj- och sträckförmågan i knä efter 

genomförande av träning avsedd för nedre extremiteter (Dalgas, Stenager, et al., 2009). 

Liknade resultat sågs en tid efter interventionen. Även kontrollgruppen uppvisade en 

förhöjd sträckförmåga efter att ha genomfört samma träningsprogram som 

interventionsgruppen, med skillnaden att kontrollgruppen endast erbjudits programmet 

under studiens andra hälft (ibid.). Efter styrketräning ökade sträckförmågan i knä efter 

övningar riktade mot lår, vader och ankel (DeBolt & McCubbin, 2004). Emellertid 

uppvisade också kontrollgruppen en positiv utveckling avseende samma förmåga, utan 

att ha genomfört träningsprogram. Efter träning av baksida och framsida lår samt ankel 

tilltog sträckfunktionen i knä och böjförmågan i ankeln (Gutierrez, et al., 2005). 

Styrketräning ökade även styrkan i armarna (Taylor, et al., 2006) och uthålligheten i 

armmusklerna (Romberg, et al., 2004). Förhöjd uthållighet påvisades genom att 

deltagarna klarade av att genomföra fler repetitioner med hjälp av hantel.  

Villkor för fysisk aktivitet 

Följsamhet 

I vilken utsträckning deltagarna närvarade vid träningspass, det vill säga följsamheten 

till träning, varierade mellan 69-100 % i tio studier (Dalgas, Stenager, et al., 2009; 

Smith, et al., 2009; Fragoso, et al., 2008; Giesser, et al., 2007; Rampello, et al., 2007; 

Taylor, et al., 2006; Gutierrez, et al., 2005; Kileff & Ashburn, 2005; DeBolt & 

McCubbin, 2004; Romberg, et al., 2004). Se tabell 5, nedan. I de övriga två studierna 

skiftade närvaron mellan 25 – 100 % (Roehrs & Karst, 2004) respektive < 50 % och > 

83 % (McCullagh, et al., 2008). I den förstnämnda uppvisades en följsamhet på 25 – 49 

% hos fem personer, 50 – 74 % hos sex personer och 75- 100 % hos åtta personer, vilket 

sammanlagt ger ett deltagande vid träningspass på 25 – 100 % (Roehrs & Karst, 2004). 

I den andra studien utförde ingen av deltagarna mer än hälften av träningarna som var 

förlagda i hemmet, däremot genomförde alla deltagare minst 20 av 24 träningspass i 

lokal vilket ger en följsamhet på lägst 83 % (McCullagh, et al., 2008). Hinder för 

deltagande vid ett träningspass var att fysiska symtom, så som förkylningar och 

svårighet att kontrollera blåsan uppstod. Även psykologiska symtom, i form av oro och 

depression, men också transportmöjligheter och tidsbrist var hinder som påverkade 

följsamheten (Roehrs & Karst, 2004). Närvaron vid styrketräning var 85 – 100 % 

(Dalgas, Stenager, et al., 2009; Taylor, et al., 2006; Gutierrez, et al., 2005; DeBolt & 

McCubbin, 2004) och vid konditionsträning varierade deltagandet i en studie mellan < 

50 % och > 83 % (McCullagh, et al., 2008) och i de övriga emellan 69 – 100 % 

(Giesser, et al., 2007; Rampello, et al., 2007; Kileff & Ashburn, 2005). Närvaron vid en 

träning kombinerad av styrka och kondition var 25 – 100 % (Roehrs & Karst, 2004) och 

69 – 93 % (Smith, et al., 2009; Fragoso, et al., 2008; Romberg, et al., 2004). För träning 

som utfördes i hemmet var deltagandet < 50 % (McCullagh, et al., 2008) samt mellan 

85 – 95 % (DeBolt & McCubbin, 2004; Romberg, et al., 2004). När fysisk aktivitet 

utfördes i träningslokal utanför hemmet var följsamheten 69 – 100 % (Dalgas, Stenager, 

et al., 2009; Smith, et al., 2009; Fragoso, et al., 2008; McCullagh, et al., 2008; Giesser, 
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et al., 2007; Rampello, et al., 2007; Taylor, et al., 2006; Gutierrez, et al., 2005; Kileff & 

Ashburn, 2005). 

Tabell 5. Följsamhet 
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Dalgas, Stenager, et al., 

2009 

95 X    X 15 24 

DeBolt & McCubbin, 

2004 

95 X   X  19 8 

Fragoso, et  al., 2008 81   X  X 9 20 

Giesser, et al.,2007 97  X   X 4 21 

Gutierrez, et al., 2005 100 X    X 8 8 

Kileff & Ashburn, 2005 100  X   X 6 12 

McCullagh, et al., 2008 >83 (lokal) 

<50 (hem) 

 X  X X 12 12 

Rampello, et al., 2007 87  X   X 11 8+ 

paus

+8 

Roerst & Karst, 2004 25 - 100   X  X 19 12 

Romberg, et al., 2004 93   X X  45 23 

Smith, et al., 2009 69   X  X 10 8 

Taylor, et al., 2006 94 X    X 8 10 

 

Tolerans 

Styrketräning tolererades väl hos de flesta individer med MS (Dalgas, Stenager, et al., 

2009; Guiterrez, et al., 2005) och medförde inga skador eller tilltagande symtom 

(Taylor, et al., 2006; DeBolt & McCubbin, 2004). Även konditionsträning klarades i 

stor utsträckning av och i regel uppkom eller förvärrades inga symtom (McCullagh, et 

al., 2008; Giesser, et al, 2007; Rampello, et al., 2007; Kileff & Ashburn, 2005). Likaså 

tåldes i hög grad en kombination av konditions- och styrketräning väl (Smith, et al., 

2009) och gav inte heller upphov till några skador (Romberg, et al., 2004). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie genomfördes där syftet var att belysa hur fysisk aktivitet påverkar 

individer med multipel skleros. Det tilltänkta syftet var dock ursprungligen att belysa 



13 

hur sjuksköterskan kan främja fysisk aktivitet hos personer med MS. En pilotsökning 

genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed där sökorden multiple sclerosis och 

exercise kombinerades med nursing role, nurses, nurs* och caring. Dessa sökningar 

resulterade i ett fåtal träffar och vid genomläsning sågs att sjuksköterskan eller 

hennes/hans roll inte nämndes. Dock observerades att sökorden multiple sclerosis och 

exercise genererade ett stort antal träffar och syftet omformulerades. Sökning utfördes 

därefter även i Academic Search Elite och sökorden framtogs genom MeSH, Cinahl 

Headings och Subject Terms. I PubMed valdes sökordet physical activity som synonym 

till sökordet exercise, trots att det inte utgör en MeSH term i denna databas. Sökordet 

inkluderades för att få en systematisk sökning, då denna term finns representerad i 

Cinahl Headings. Vid fritextsökningen i Svemed + användes sökorden fysisk aktivitet 

och multipel skleros och genererade ett lågt antal träffar. 

Ett av exklusionskriterierna var att artiklar som innefattade minderåriga uteslöts 

eftersom artiklarna inte ansågs relevanta med tanke på att de flesta som insjuknar i MS 

är äldre än 20 år. Detta kriterium framkom under sökningen eftersom problemet först då 

uppdagades. Inklusionkriterierna bestod bland annat av att sökorden skulle finnas med i 

titeln, dels för att säkerställa att artikeln i stor utsträckning skulle behandla ämnet och 

dels för att underlätta sökprocessen då ett färre antal abstrakt skulle behöva bearbetas. 

Detta kriterium kan dock ses som en svaghet, då artiklar svarande till syftet kan ha 

förbisetts.  

Artiklar som valdes ut är publicerade mellan åren 2004 – 2009, vilket kan ses som en 

styrka eftersom studierna bygger på de senaste forskningsresultaten. Vidare 

representerar utvalda artiklar ett flertal länder varav de flesta är utförda i västvärlden. 

Även detta kan ses som en styrka i och med att MS i större utsträckning förekommer i 

dessa delar av världen och därmed bör också forskningen kommit längre här. Dock kan 

en svaghet ses i att inga artiklar härstammar ifrån Sverige, emellertid återfinns två 

artiklar ifrån Norden. I flertalet artiklar består urvalet i högre grad av kvinnor än män. 

Detta känns naturligt då fler kvinnor innehar sjukdomen och urvalet ger därmed en 

representativ bild av verkligheten. 

Av artiklarna är alla kvantitativa, förutom en, vilket var väntat med tanke på syftet. Fler 

kvalitativa artiklar hade varit önskvärt för att få ett mer djupgående resultat innefattande 

patientens upplevelser av fysisk aktivitet. Bristen på kvalitativa artiklar kan ses som en 

svaghet och en manuell sökning hade eventuellt genererat  ett större antal kvalitativa 

studier. En manuell sökning kunde även resulterat i fler artiklar svarande till syftet och 

styrkt delar av resultatet. Denna form av sökning genomfördes ej då målet var att 

genomgående ha en systematisk sökstrategi. Med tanke på att de flesta artiklar var 

kvantitativa behandlades ett flertal mätinstrument och skattningsskalor som mätte 

fysiska, psykiska och sociala effekter samt patientens upplevelser. Mätinstrument, 

skattningsskalor samt statistik i tabellform medförde en försvårad databearbetning. För 

att öka förståelsen och kunskapen för de instrument och skalor som användes i studierna 

upprättades en tabell över dessa. Tabellen inkluderades i litteraturstudien som bilaga för 

att ge läsaren en djupare insikt i resultatet. För att underlätta analysprocessen ytterligare 

färglades viktiga delar i resultatet och tabeller utformades. Detta tillvägagångssätt 

medförde att likheter och skillnader lättare kunde urskiljas och därigenom kunde 
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kategorier framkomma. Trots att underkategorier identifierades var det svårt att placera 

dessa under huvudkategorier. Efter diskussion och reflekterande ansågs fem 

underkategorier utgöra effekter av fysisk aktivitet och de andra två vara förutsättningar 

för fysisk aktivitet.  

Resultatdiskussion 

Granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet gjordes enligt Carlsson och Eimans 

bedömningsmall (2003). Utefter denna mall bedöms artiklarnas innehåll avseende 

abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats. Studiernas 

vetenskapliga kvalitet påverkas, enligt denna mall, i låg grad av bortfall och urval och 

kan därför bli missvisande gällande dessa parametrar. I fem artiklar uppnåddes en 

vetenskaplig kvalitet grad ett (Giesser, et al., 2007) och grad två (Fragoso, et al., 2008; 

Taylor, et al., 2006; Gutierrez, et al., 2005; Kileff & Ashburn, 2005) trots ett färre 

deltagarantal än tio personer. Dessa artiklar kan tyckas ge en felaktig generell bild, men 

inkluderades då en liknande påverkan av fysisk aktivitet framkom i artiklar med högre 

deltagarantal. Liknande tendens ses även gällande bortfall, där fyra artiklar uppnådde en 

vetenskaplig kvalitet grad ett (Dalgas, Stenager, et al., 2009; McCullagh, et al., 2008; 

Rampello, et al., 2007; Roehrs & Karst, 2004) och en artikel uppnådde vetenskaplig 

kvalitet grad två (Kileff & Ashburn, 2005), trots ett bortfall på över 18 %. Dock valdes 

artiklarna med eftersom de uppvisade en förändring till följd av fysisk aktivitet. I 

efterhand kan tyckas att en metod där artiklar med ett deltagarantal förslagsvis under tio 

borde nedgraderats en grad i vetenskaplig kvalitet och likaså vid ett bortfall över 

exempelvis 15 %. Alla artiklar presenterade dock bortfall. I sju av studierna 

framkommer det att dessa godkänts av en etisk kommitté (Dalgas, Stenager, et al., 2009; 

Smith, et al., 2009; Fragoso, et al., 2008; McCullagh, et al., 2008; Taylor, et al., 2006; 

Kileff & Ashburn, 2005; Romberg, et al., 2004). I de övriga artiklarna nämns inga etiska 

aspekter vilket hade varit önskvärt med tanke på att forskning bör ta hänsyn till 

deltagarnas välbefinnande, men även med tanke på att personer med MS är en utsatt 

patientgrupp.  

Litteraturstudien utgår ifrån artiklar som behandlar läkarens och sjukgymnastens 

perspektiv i större utsträckning än omvårdnad. Detta kan ses som en svaghet då 

sjuksköterskans profession är inriktad mot omvårdnad. Dock ingår det i sjuksköterskans 

roll att förebygga ohälsa (SFS 1982:763) och enligt Betts (2008) har sjuksköterskan en 

bra position för att främja fysisk aktivitet då hon/han har en mer kontinuerlig kontakt 

med patienten än till exempel sjukgymnasten. 

Ur resultatet framkommer att personer med MS upplever att fatigue avtar till följd av 

fysisk aktivitet (Smith, et al., 2009; Fragoso, et al., 2008; Gutierrez, et al., 2005; 

McCullagh, et al., 2008; Roehrs & Karst, 2004). En minskad fatigue ger i sig en positiv 

inverkan på de psykiska och fysiska funktionerna (Fragoso, et al., 2008; Roehrs & 

Karst, 2004) och leder till en känsla av styrka, förbättrad ork och sömnkvalitet samt 

ökad balans (Smith, et al., 2009). Emellertid framkommer inte enbart positiva effekter 

av fysisk aktivitet, då personer som inte har kontroll över sin fatigue upplever att denna 

förvärras ytterligare (ibid). Trots detta tyder resultatet på att fysisk aktivitet har en 



15 

övervägande positiv inverkan på fatigue, vilket styrks av Motl och McAuley (2009) som 

påvisar samma resultat, men även att en minskad fatigue leder till en ökad livskvalitet. 

Då 87 % av alla patienter med MS drabbas av fatigue (Einarsson & Hillert, 2008) skulle 

en förbättring av detta symtom, genom fysisk aktivitet indirekt kunna resultera i ett 

mindre lidande och förhöjd livskvalitet för ett stort antal individer. 

Ett direkt samband ses mellan fysisk aktivitet och livskvalitet genom att fysiska, 

psykiska och sociala parametrar förbättras till följd av träning (McCullagh, et al., 2008; 

Giesser, et al., 2007; Rampello, et al., 2007). En tilltagande energi (Giesser, et al., 2007; 

Rampello, et al., 2007) och ett känslomässigt välbefinnande (McCullagh, et al., 2008; 

Rampello, et al., 2007) ses hos individerna. I resultatet framkommer en förbättrad 

livskvalitet i form av positiva sociala förändringar (McCullagh, et al., 2008) där känslan 

av social funktion och upplevt socialt stöd stiger (Roehrs & Karst, 2004). Detta styrks 

av Motl, McAuley och Snook (2007) som menar att fysisk aktivitet ökar livskvalitet och 

att ett upplevt socialt stöd i sig motiverar till fysisk aktivitet och upprätthållandet av 

denna. Med detta som bakgrund och eftersom sjuksköterskan i och med sin yrkesroll 

innehar en stödjande position (Socialstyrelsen, 2005) får hon/han en betydande roll i 

främjandet av fysisk aktivitet och därmed även livskvalitet hos personer med MS. 

Doreothea Orem (2001) skriver att stöd kan förmedlas i form av uppmuntran och verbal 

eller fysisk hjälp genom exempelvis handledning som kan bestå av råd, 

rekommendationer och instruktioner. Vidare belyser Svensk sjuksköterskeförening 

(2008) vikten av att stödja patienter då de anser att målet med omvårdad är att den ”ska 

ge stöd och utveckla varje persons förmåga till egenvård, så att hon/han kan klara de 

dagliga aktiviteterna så bra som möjligt” (s. 17).  

En relation mellan fysisk aktivitet och funktionen i hjärta och kärl framkommer i 

resultatet, där fysisk aktivitet leder till ett minskat blodtryck (Fragoso, et al., 2008) och 

en minskad hjärtfrekvens (Fragoso, et al., 2008; McCullagh, et al., 2005). Enligt Dalgas, 

et al. (2009) innehar individer med MS överlag en förhöjd puls och ett förhöjt blodtryck 

och därmed en risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Med tanke på detta skulle 

fysisk aktivitet kunna reducera risken att drabbas av sjukdomar relaterat till hjärta och 

kärl.  

Gällande rörelseförmågan, uppmätt med EDSS, framkommer i resultatet att denna ökar 

i två studier (Giesser, et al., 2007; Gutierrez, et al., 2005) medan en oförändrad förmåga 

påvisas i de övriga studierna (Dalgas, Stenager, et al., 2009; Rampello, et al., 2007; 

DeBolt & McCubbin, et al., 2004; Romberg, et al., 2004).  Giesser, et al. (2007) menar 

att det kan krävas en längre tid av fysisk aktivitet för att uppnå en funktionsförändring. 

En annan förklaring kan vara att deltagarantalet var alldeles för lågt i studierna för att få 

fram signifikanta skillnader. Ytterligare en förklaring till att flertalet inte uppvisar en 

förändring skulle kunna bero på att en markant skillnad i rörelseförmåga måste uppvisas 

för att uppnå en lägre gradering i skalan och därmed en förbättring enligt 

mätinstrumentet. Dock uppvisas efter genomfört träningsprogram en positiv förändring 

avseende gångförmågan, i form av en ökad gånghastighet hos personer med MS 

(Dalgas, Stenager, et al., 2009; Giesser, et al., 2007; Taylor, et al., 2006; Romberg, et al., 

2004). Även uthålligheten vid gång steg till följd av fysisk ansträngning (Dalgas, 

Stenager, et al., 2009; Giesser, et al., 2007; Rampello, et al., 2007; Taylor, et al., 2006; 
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Kileff & Ashburn, 2005). Ur resultatet framgår också att två personer återfick förmågan 

att gå efter träningsprogram (Giesser, et al., 2007). En förbättrad gångförmåga bör 

innebära en förhöjd rörelsefunktion och därmed underlätta utförandet av de vardagliga 

aktiviteterna. Detta styrks av White och Dressendorfer (2004) som menar att 

rörelsehinder komplicerar dessa aktiviteter. En tilltagande rörelsefunktion skulle även 

kunna ge möjlighet till en ökad social gemenskap och bättre arbetsförmåga för personer 

med MS. Vidare skriver Ehnfors, et al. (2000) att en människas välbefinnande och 

förmåga till självständighet minskar vid reducerad förmåga till aktivitet. Med bakgrund 

av detta och då det i sjuksköterskans uppgifter också ingår att värna om en människas 

värdighet och integritet (Socialstyrelsen, 2005) bör sjuksköterskan främja fysisk 

aktivitet som kan leda till en förhöjd rörlighet och därmed ett ökat oberoende. 

I samtliga studier i resultatet som avser att mäta benmuskelstyrkan förbättrades denna 

(Dalgas, Stenager, et al., 2009; Giesser, et al., 2007; Taylor, et al, 2006; Gutierrez, et al., 

2005; DeBolt & McCubbin, 2004; Romberg, et al., 2004). Detta kan tänkas bero på att 

en hög följsamhet, 93-100 %, uppvisades i och med träningen. Vidare bör den ökade 

benmuskelstyrkan reducera risken för att personer med MS drabbas av osteoporos, då 

såväl Dalgas, et al. (2009) som Einarsson och Hillert (2008) menar att risken att drabbas 

av denna sjukdom kan minskas med hjälp av fysisk aktivitet hos individer med MS. 

Utifrån resultatet är det svårt att dra övergripande slutsatser gällande följsamhet till 

träning. Emellertid ses en närvaro mellan 69 – 100 % (Dalgas, Stenager, et al., 2009; 

Smith, et al., 2009; Fragoso, et al., 2008; Giesser, et al., 2007; Rampello, et al., 2007; 

Taylor, et al., 2006; Gutierrez, et al., 2005; Kileff & Ashburn, 2005; DeBolt & 

McCubbin, 2004; Romberg, et al., 2004), med undantag för två av studierna i resultatet, 

som uppvisar ett träningsdeltagande på 25 – 100 % (Roehrs & Karst, 2004) respektive 

<50 % och >83 % (McCullagh, et al., 2008). För att genomföra en livsstilsförändring, så 

som fysisk aktivitet bör patienten vara motiverad till förändring (Leijon, et al., 2008). 

En lägre följsamhet kan tänkas bero på en mindre motiverad patient. Sjuksköterskan kan 

motivera patienten till beteendeförändring med hjälp av olika metoder så som 

empowerment, motiverande samtal och problembaserat lärande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Enligt Einarsson och Hillert (2008) är förbättrad 

förflyttningsförmåga och livskvalitet förändringar som uppstår till följd av fysisk 

aktivitet hos personer med MS. Genom att informera om dessa effekter skulle 

sjuksköterskan kunna motivera individer med MS att deltaga vid träningspass. Då 

personer med MS, till följd av sina symtom, har en låg aktivitetsnivå (Dalgas, et al., 

2009) är troligen främjande av motivation till fysisk aktivitet av stor vikt hos dessa 

personer. Gällande följsamhet ses i resultatet en bättre närvaro vid styrketräning 

(Dalgas, Stenager, et al., 2009; Taylor, et al., 2006; Gutierrez, et al., 2005; DeBolt & 

McCubbin, 2004) än vid konditionsträning (McCullagh, et al., 2008; Giesser, et al., 

2007; Rampello, et al., 2007; Kileff & Ashburn, 2005) eller kombinationsträning 

(Smith, et al., 2009; Fragoso, et al., 2008; Roehrs & Karst, 2004; Romberg, et al., 2004). 

Dock ses ingen skillnad i följsamheten beroende på hur stora grupperna är eller 

beroende på i hur många veckor träningsprogrammen pågår. Betts (2008) skriver att 

gemensam träning i lokal leder till att deltagarna stödjer och uppmuntrar varandra vilket 

upplevs underlätta träningen. Därmed borde träning i lokal leda till att följsamheten 

ökar. Emellertid påvisas ingen skillnad i deltagande vid hemträning i jämförelse med 

träning i lokal. I resultatet framkommer att tidsbrist och bristande transportmöjligheter 
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påverkar följsamheten (Roehrs & Karst, 2004) och detta kan vara anledningen till att 

närvaron inte är högre hos dem som utövar träning i lokal än de som tränar hemma.  

Oavsett träningsform tyder resultatet på att de flesta personer med MS klarar av att 

genomföra fysisk aktivitet utan tillkomna skador eller uppkomna eller förvärrade 

symtom (Dalgas, Stenanger, et al., 2009; Smith, et al., 2009; McCullagh, et al., 2008; 

Giesser, et al., 2007; Rampello, et al., 2007; Taylor, et al., 2006; Gutierrez, et al., 2005; 

Kileff & Ashburn, 2005; DeBolt & McCubbin, 2004). Resultat styrks av Dalgas, et al. 

(2009) som påvisar att fysisk ansträngning tolereras väl hos dessa individer. Trots det 

uppvisade resultatet bör omvårdnaden inte generaliseras och Einarsson och Hillert 

(2008) anser att fysisk aktivitet hos personer med MS ska individanpassas utefter varje 

persons symtom och återhämtningsförmåga. Vidare ska vården grundas på delaktighet 

och samarbete mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal (SFS 1982:763). Mot 

bakgrund av detta bör sjuksköterskan, vid upprättandet av exempelvis fysisk aktivitet på 

recept, utforma en individuell planering i samråd med patienten för att om möjligt öka 

chansen till fysisk aktivitet men även motverka komplikationer som denna skulle kunna 

föra med sig. 

Ur resultatet framkommer att såväl konditionsträning som styrketräning i lika stor 

utsträckning förbättrar gångförmågan (Dalgas, Stenager, et al., 2009; Giesser, et al., 

2007; Rampello, et al., 2007; Taylor, et al., 2006; Gutierrez, et al., 2005; Kileff & 

Ashburn, 2005; Romberg, et al., 2004). Det anses dock inte finnas tillräckligt med 

underlag för att bedöma och jämföra vilka specifika träningsformer som främst ger 

förändring gällande fatigue, livskvalitet, hjärtfunktion samt muskelstyrka. Liknande 

resultat påvisas av Einarsson och Hillert (2008) som menar att det ännu inte finns bevis 

på vilken form av träning som är att föredra för att uppnå de bästa resultaten. Emellertid 

är fysisk aktivitet av betydelse då litteraturstudiens resultat visar på att denna lindrar 

symtom och därmed kan förbättra levnadsvillkoren för personer med MS. Utifrån denna 

kunskap bör sjuksköterskan rekommendera fysisk aktivitet för dessa individer, men 

även inkludera den som en del i omvårdnaden. Som ett steg i denna riktning skulle 

sjuksköterskan kunna lägga större vikt åt fysisk aktivitet i anamnesen. Genom denna 

åtgärd kan patientens nuvarande aktivitetsnivå uppmärksammas, men även om 

begränsningar till aktivitet förekommer (Leijon, et al., 2008). Om ett behov av ökad 

fysisk aktivitet finns bör sjuksköterskan främja detta och förslagsvis kontakta andra 

instanser i syfte att förbättra individens situation.    

I studierna som resultatet bygger på används olika mätinstrument för att mäta samma 

kroppsfunktion. Vidare används olika skattningsskalor då subjektiva upplevelser 

bedöms. Med detta som bakgrund är den vetenskapliga kvaliteten svårbedömd och det 

kan diskuteras om det är möjligt att jämföra resultat som bygger på olika mätinstrument. 

Även i de fall då samma skattningsskala används för att mäta subjektiva upplevelser kan 

det resoneras om huruvida personers upplevelser går att ställas mot varandra för att få 

en representativ bild. I resultatet framkommer dock, trots olika mätinstrument, att fysisk 

aktivitet generellt leder till positiva förändringar hos individen.  

Av de artiklar som resultatet grundas på är fem stycken randomiserade kontrollerade 

studier. I tre av dessa utför interventionsgruppen planerade träningsprogram medan 

kontrollgruppen upprätthåller nuvarande fysisk aktivitetsnivå (McCullagh, et al., 2008; 
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DeBolt & McCubbin, 2004; Romberg, et al., 2004). I studien av Rampello, et al. (2007), 

som är en crossover studie, utför först deltagarna ett träningsprogram som följs av ett 

uppehåll utan aktivitet. Studien avslutas med att deltagarna genomgår neurologisk 

behandling bestående av andnings- och stretchövningar. I studien av Dalgas, Stenager, 

et al. (2009) erbjuds kontrollgruppen, under studiens andra hälft, samma 

träningsprogram som interventionsgruppen. Endast i de fall då kontrollgrupper uppvisar 

förändringar redovisas dessa i litteraturstudiens resultat. Vid de tillfällen då förändringar 

har setts i kontrollgrupper har träningsgruppen uppvisat en signifikant ökning 

jämförelsevis. Därmed leder planerad fysisk träning, som utförs av 

interventionsgruppen, i större utsträckning till förbättringar gällande fysiska och 

psykiska aspekter än enbart bibehållen fysisk aktivitetsnivå. 

Konklusion 

Fysisk aktivitet leder i stor utsträckning till positiva förändringar hos personer med MS 

och är därmed en värdefull intervention. Främst ses en förbättring avseende 

gångförmågan där hastighet och uthållighet ökar, men även muskelstyrka i ben samt 

hjärtfunktionen påverkas positivt. Likaså förbättras livskvaliteten hos dessa personer då 

upplevelsen av att det känslomässiga välbefinnandet, det sociala stödet och den sociala 

funktionen samt energin förbättras. Angående fatigue upplever de flesta att symtomet 

avtar till följd av fysisk aktivitet. Även negativa upplevelser av fatigue förekommer och 

förknippas med en olämplig träningsnivå till följd av nedsatt kontroll över kropp och 

symtom. 

Konditions- och styrketräning tolereras väl, då de flesta varken upplever en försämring 

av symtom eller uppvisar skador till följd av aktiviteterna, och kan därmed 

rekommenderas för denna patientgrupp. När det gäller följsamheten uppvisas ett 

frekvent deltagande och en tendens till högre närvaro ses vid styrketräning i jämförelse 

med konditionsträning eller vid en kombination av dessa träningsformer. 

Implikation 

Fysisk aktivitet har en positiv påverkan hos individer med sjukdomen MS och bör 

rekommenderas. Önskvärt vore dock att forskning i större utsträckning behandlar fysisk 

aktivitet i relation till sjuksköterskans roll för att belysa och öka kunskapen inom detta 

ämne. En utökad, och kontinuerligt förnyad kunskap skulle kunna hjälpa den 

verksamma sjuksköterskan att förbättra patientens välbefinnande genom att minska de 

följder som MS medför. Likaså bör fysisk aktivitet uppmärksammas i 

grundutbildningen för att den blivande sjuksköterskan ska få med sig ett hälsofrämjande 

arbetssätt och se den fysiska aktiviteten som en naturlig del i omvårdnaden. Vidare finns 

i nuläget inte kunskap om vilken träningsform som lindrar olika symtom mest effektivt 

hos individer med MS och fortsatt forskning behöver därför inriktas mot att kartlägga 

om en träningsform är mer gynnsam än en annan. Dessutom bör kvalitativ forskning 

eftersträvas för att lyfta fram de individuella upplevelserna som fysisk aktivitet för med 

sig hos personer med MS. 
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Cinahl 091118 Exercise (Major Heading, explode) 

AND  

Multiple sclerosis (Major Heading) 

AND  

Nursing role (Major Heading) 

Limits: only items with abstracts, English and 

published: 2000/01/01-present 

0    

Cinahl 091118 Exercise (Major Heading, explode) 

AND  

Multiple sclerosis (Major Heading) 

AND  

Nurses (Major Heading) 

Limits: only items with abstracts, English and 

published: 2000/01/01-present 

0    

Cinahl 091118 Frisökning:  

Exercise (Major heading, explode)  

AND  

Multiple sclerosis (Major heading)  

AND  

Nurs*  

Limits: only items with abstracts, English and 

published: 2000/01/01-present 

2 1   

Cinahl 091118 Frisökning:  

Exercise (Major Heading, explode)  

AND  

Multiple sclerosis (Major Heading) 

AND  

Caring 

Limits: only items with abstracts, English and 

published: 2000/01/01-present 

1 1 0  
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Pubmed 091118 Frisökning:  

Exercise (MeSH) 

AND 

Multiple sclerosis (MeSH) 

AND 

Nurses 

Limits: only items with abstracts, English and 

published:2000/01/01- present 

0    

Pubmed 091118 Frisökning:  

Exercise (MeSH)  

AND  

Multiple sclerosis (MeSH)  

AND  

Nurs* 

Limits: only items with abstracts, English and 

published:2000/01/01- present 

13 2   

Pubmed 091118 Frisökning:  

Exercise (MeSH)  

AND  

Multiple sclerosis (MeSH)  

AND 

Caring 

Limits: only items with abstracts, English and 

published:2000/01/01- present 

0    
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PubMed 091118 Exercise (MeSH) 

AND  

Multiple sclerosis (MeSH) 

Limits: only items with abstracts, 

English and published: 2003/01/01-

present 

185 40 13 11 

PubMed 091119 Frisökning: 

Physical activity  

AND  

Multiple sclerosis (MeSH) 

Limits: only items with abstracts, 

English and published: 2005/01/01-

present 

258 18(14*) 8(6*) 6(6*) 

Cinahl 091119 Exercise (Major Heading, explode) 

AND  

Multiple sclerosis (Major Heading) 

Limits: only items with abstracts, 

English and published: 2003/01/01-

present 

94 20(13*) 12(8*) 10(9*) 

Cinahl 091119 Physical activity (Major Heading) 

AND  

Multiple sclerosis (Major Heading)  

Limits: only items with abstracts, 

English and published: 2003/01/01-

present 

32 6(2*) 3(2*) 1(1*) 

Academic  

Search 

Elite 

091119 Exercise (Subject Terms, explode) 

AND  

Multiple sclerosis (Subject Terms) 

Limits: only items peer reviewed and 

published: 2003/01/01-present 

57 10(7*) 5(5*) 5(5*) 

SveMed 091119 Frisökning: 

Multipel skleros AND fysisk 

aktivitet 

6 1 0  

 



 

Tabell 7. Artikelöversikt Bilaga III:1 

Publik-

ationsår 

Land 

Författare Titel Syfte  Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

Danmark 

Dalgas, U., 

Stenanger, E., 

Jakobsen, J., 

Petersen, T., 

Hansen, H.J., 

Knudsen, C., et al. 

 

Utifrån 1:a 

författaren är 

studien genomförd 

ur ett 

humanfysiologiskt 

perspektiv. 

Resistance training 

improves muscle 

strength and 

functional capacity 

in multiple 

sclerosis 

Undersöka om 

muskelstyrka och 

rörelseförmåga kan 

förbättras hos personer 

med MS genom 

styrketräning av nedre 

delen av kroppen under 

tolv veckor, samt hur 

dessa värden förhåller 

sig en tid efter 

undersökningen. 

Kvantitativ randomiserad kontrollerad studie 

 

n = 38  

kvinnor: n = 20 

män: n = 11 

ålder: 41-53 

bortfall: n = 7, 18,4% 

träningsgrupp: n = 15 

kontrollgrupp: n = 16 

 

Urval gjordes från universitetssjukhuset i Århus genom: 

 

Inklusionskriterier:  

Expanded disabiliyt status score (EDSS): 3-5,5, relapsing-

remitting MS, gå självständigt, >18 år, acceptera diagnos och 

behandling 

 

Exklusionskriterier:  

alkoholism, demens, gravid, pacemaker, regelbunden 

styrketräning  

 

Undersökningen ägde rum under 24 veckor där träningsgruppen 

de tolv första veckorna tränade med hjälp av ledare, följt av tolv 

veckor där både träningsgrupp och kontrollgrupp tränade samma 

program självständigt.    

 

Inför studiens påbörjande, efter tolv veckor respektive 24 veckor 

mättes: benmuskelstyrka (dynamometer), handmuskelstyrka 

(dynamometer) och rörelseförmåga (chair stand test (CST), (stair-

climbing test (SCT)), (10 – meter walk test (10MWT)), (6 – 

minute walk test (6MWT)).  

Efter tolv veckor hade 

muskelstyrkan i benen 

och rörelseförmåga i 

form av hastighet och 

uthållighet vid gång 

samt balans ökat i 

träningsgruppen.  

Efter 24 veckor var 

värdena nästintill 

desamma och efter 24 

veckor uppvisade även 

kontrollgruppen 

förbättrad 

muskelstyrka och 

rörelseförmåga.   

 

Grad 1 



 

Tabell 7. Artikelöversikt Bilaga III:2 

Publik-

ationsår 

Land 

Författare Titel Syfte  Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2004 

USA 

DeBolt, L. S., & 

McCubbin, J. A. 

 

Utifrån 1:a 

författaren är 

studien genomförd 

ur ett 

sjukgymnastiskt 

perspektiv. 

 

The effects of 

home-based  

resistance exercise 

on balance, power, 

and mobility in 

adults with 

multiple sclerosis 

Undersöka om balans, 

styrka och mobilitet 

stärks av ett åtta 

veckors långt 

hemträningsprogram, 

samt om deltagarna 

klarar av programmet. 

Kvantitativ randomiserad studie 

 

n = 37  

kvinnor: n = 29 

män: n = 8 

ålder: 44-58  

bortfall: n = 1, 2,7 % 

träningsgrupp: n = 19  

kontrollgrupp: n =17  

 

Urval gjordes utifrån en stödgrupp för personer med MS   

genom:  

 

Inklusionskriterier:  

friska personer med MS, klara av att gå 

 

Exklusionskriterier:  

förvärrat tillstånd de tre senaste månaderna 

 

Träningsgruppen fick instruktioner vid sex tillfällen och utförde 

därefter programmet i hemmet.  

 

Före studiens start och efter åtta veckor genomfördes mätningar 

av rörelseförmåga (EDSS, Kurtzke functional system scale), 

mobilitet (Up and Go test), balans (AccuSway), spasitcitet 

(Modified Ashworth Scale (MAS)) och benstyrka (Leg Extensor 

Power Rig). 

Deltagarna klarade av 

träningsprogrammet 

och dess innehåll ledde 

till en ökad styrka i 

benen.  

Grad 1  

 



 

Tabell 7. Artikelöversikt Bilaga III:3 

Publik-

ationsår 

Land 

Författare Titel Syfte  Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008 

Brasilien 

Fragoso, Y. D., 

Santana, D. L. B., 

& Pinto, R. C. 

 

Utifrån 1:a 

författaren är 

studien 

genomförd ur ett 

medicinskt 

perspektiv. 

The positive 

effects of 

physical activity 

program for 

multiple sclerosis 

patients with 

fatigue 

Undersöka vilka 

effekter ett 

egenkomponerat 

träningsprogram, 

bestående av 

stretching, 

styrketräning samt 

konditionsträning, har 

på fatigue. 

Kvantitativ studie 

 

n = 10 

kvinnor: n = 9 

män: n = 1 

ålder: 29-49  

bortfall: n = 1, 10 % 

 

Urval gjordes genom presentation av träningsprogram på ett 

möte för personer med MS där åhörarna fick göra en 

intresseanmälan.  

 

Före studiens start mättes body mass index (BMI), procent i 

kroppsfett, blodtryck, hjärtfrekvens och fatigue (Chalder 

Fatigue Scale). Samma parametrar mättes efter 20 veckor.  

Träningsprogrammet 

ledde till en minskad 

fatigue hos alla 

personer. Träningen 

medförde även sänkt 

hjärtfrekvens och 

blodtryck.  

 

 

 

Grad 2  



 

Tabell 7. Artikelöversikt Bilaga III:4 

Publik-

ationsår 

Land 

Författare Titel Syfte  Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007 

USA 

 

Giesser, B.,  

Beres-Jones, J., 

Budovitch, A., 

Herlihy, E., & 

Harkema, S. 

 

Utifrån 1:a 

författaren är 

studien  

genomförd ur ett 

medicinskt 

perspektiv. 

Locomotor 

training using 

body weight 

support on a 

treadmill improves 

mobility in 

persons with 

multiple sclerosis: 

a pilot study  

Undersöka effekten 

och toleransen av 

konditionsträning hos 

personer med MS som 

har nedsatt 

gångförmåga.  

 

 

Kvantitativ pilotstudie. 

 

N = 4  

kvinnor: n = 3 

män: n = 1 

ålder: 42-54 

bortfall: n = 0  

 

Urval gjordes från universitetssjukhuset i Los Angeles 

genom:  

 

Inklusionkriterier:  

EDSS: 7-8 

 

Vid studiens början samt studiens slut uppmättes balans 

(Berg Balance Scale), muskelstyrka (manuellt muskel test), 

livskvalitet (Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS)), 

spactisitet (Modifieded Ashworth Scale (MAS)), hastighet 

och uthållighet r/t gång (10 MWT, 6 MWT). 

Träningen tolererades 

och medförde en 

förbättrad 

gångförmåga i form 

av ökad hastighet och 

uthållighet. 

Träningen medförde 

även positiva effekter 

på spasticitet, balans 

och muskelstyrka. 

   

  

Grad 1 

 



 

Tabell 7. Artikelöversikt Bilaga III:5 

Publik-

ationsår 

Land 

Författare Titel Syfte  Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2005 

USA 

Gutierrez, G. M.,  

Chow, J. W., 

Tillman, M. D., 

McCoy, S. C., 

Castellano, V., & 

White, L. J. 

 

Utifrån 1:a 

författaren är 

studien genomförd 

ur ett 

sjukgymnastiskt 

perspektiv.  

Resistance training 

improves gait 

kinematics in 

persons with 

multiple sclerosis 

Undersöka hur fatigue 

samt gångförmåga hos 

personer med MS 

påverkas av 

styrketräning av den 

nedre delen av 

kroppen. 

Kvantitativ studie 

 

n = 8  

kvinnor: n = 7 

män: n = 1 

ålder: 35-57   

bortfall: n = 0 

EDSS: 2,5 -5,5 

 

Urval gjordes genom:  

 

Inklusionskriterier:  

relapsing remitting MS, vara uppegående 

 

Exklusionskriterier:  

antispastiska läkemedel samt läkemedlet prednison  

   

Mätningar gjordes innan och efter det åtta veckor långa 

träningsprogrammets slut. Mätningarna innefattade benstyrka 

(dynamometer), uthållighet (stegtest), hastighet och teknik 

vid gång (videokameror och plattor), vilken grad av 

rörelseförmåga de ansåg sig ha (EDSS) samt fatigue 

(Modified Fatigue Impact Scale (MFIS)).  

Styrketräningen ledde 

till en minskad 

upplevelse av fatigue 

och en förbättrad 

gångförmåga. Även 

en ökad benstyrka 

och en minskad 

upplevelse av 

funktionshinder sågs.  

 

Grad 2 

 



 

Tabell 7. Artikelöversikt Bilaga III:6 

Publik-

ationsår 

Land 

Författare Titel Syfte  Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2005 

England 

Kileff, J., & 

Ashburn, A. 

 

Utifrån 1:a 

författaren är 

studien  

genomförd ur ett  

sjukgymnastiskt 

perspektiv. 

 

A pilot study of 

the effect of 

aerobic exercise on 

people with 

moderate disability 

multiple sclerosis 

Undersöka om personer 

med MS kan uppnå en 

ökad rörelseförmåga av 

konditions träning.  

Kvantitativ pilotstudie 

 

n = 8 

kvinnor: n = 8 

ålder: 33-61 

bortfall: n = 2 

 

Urval gjordes genom: 

 

Inklusionskriterier:  

EDSS 4-6, gå med eller utan stöd 

 

Exklusionskriterier:  

mild eller svår MS, symtom på svår fatigue 

kardiovaskulär sjukdom  

 

Ett tolv veckors träningsprogram utfördes och innan studien 

påbörjades samt efter studiens slut mättes hastighet och 

uthållighet vid gång (10MWT, 6MWT), balans (Functional 

Reach), spastisitet (MAS), fatigue (Fatigue Severity Scale) och 

den uppskattade graden av funktionshinder (Guilck Scale, Guy´s 

Neurological Disability Scale (GNDS)). 

Konditions träning 

ledde till en ökad 

rörelseförmåga i form 

av uthållighet r/t gång, 

samt till en minskad 

upplevelse av 

funktionshinder. 

 

 Grad 2 



 

Tabell 7. Artikelöversikt Bilaga III:7 

Publik-

ationsår 

Land 

Författare Titel Syfte  Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008 

Irland 

 

McCullagh, R., 

Fitzgerald, A. P., 

Murphy, R. P., & 

Cooke, G. 

 

Utifrån 1:a 

författaren är 

studien  

genomförd ur ett 

sjukgymnastiskt 

perspektiv. 

Long-term 

benefits of 

exercising on 

quality of life and 

fatigue in 

multiple sclerosis 

patients with mild 

disability: a pilot 

study 

 

 

Undersöka träningens 

betydelse för 

livskvalitet, fatigue 

och den fysiska 

prestationsförmågan 

hos personer med MS, 

såväl på kort som på 

lång sikt.  

 

 

Kvantitativ randomiserad kontrollstudie 

Pilotstudie   

 

n = 30  

kvinnor: n = 24 

män: n = 6 

ålder: 27-52   

bortfall: n = 6, 20 % 

träningsgrupp: n = 17  

kontrollgrupp: n = 13 

 

Urval gjordes genom:  

 

Inklusionskriterier:  

MS diagnos, förflytta sig utan hjälpmedel, närvara vid två 

träningspass/vecka samt utföra ett träningspass/vecka hemma.  

 

Exklusionskriterier: 

sjukdomsskov eller fysiska förändringar de senast tre 

månaderna, begränsad träningskapacitet r/t hjärtsjukdom, 

kognitiva eller psykologiska tillstånd. 

 

Träningen pågick i tre månader och utfördes självständigt 

hemma en gång/vecka samt gemensamt två gånger/vecka.  

 

Mätningar genomfördes vid studiens början och efter tre och 

sex månader, och innefattade:  

livskvalitet (Multiple Sclerosis Impact Scale- 29 (MSIS-29), 

Functional Assessment of Multiple Sclerosis Scale (FAMS)), 

fatigue (MFIS) och den upplevda fysiska prestationsförmågan 

(Borg´s Rating of Perceived Exertion (RPE). 

Livskvaliteten och 

fatigue ansågs 

förbättrad både kort- 

och långsiktigt.  

Dessutom sågs en 

minskad 

hjärtfrekvens och en 

förbättrad upplevelse 

gällande den fysiska 

prestationsförmågan.  

 

Grad 1  

 



 

Tabell 7. Artikelöversikt Bilaga III:8 

Publik-

ationsår 

Land 

Författare Titel Syfte  Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007 

Italien 

 

 

Rampello, A., 

Franceschini, M., 

Piepoli, M.,  

Antenucci, R.,      

Lenti, G.,  

Olivieri, D., et al. 

 

Utifrån 1:a 

författaren är 

studien 

genomförd ur ett 

medicinskt 

perspektiv. 

Effect of aerobic 

training on 

walking capacity 

and maximal 

exercise tolerance 

in patients with 

multiple  

sclerosis: a 

randomized 

crossover 

controlled study 

 

Undersöka och 

jämföra hur 

konditionsträning och 

neurologisk 

rehabilitering påverkar 

gångförmåga, fatigue 

och livskvalitet samt 

träningstolerans hos 

individer med MS. 

  

Kvantitativ randomiserad kontrollerande crossover studie 

 

n = 19  

kvinnor: n = 14 

män: n = 5 

ålder: 22-51 

bortfall: n = 8, 42 % 

 

Urval gjordes från en rehabiliteringsväntelista på 

universitetssjukhuset i Parma och Piacenza sjukhuset genom: 

 

Inklusionskriterier: 

MS diagnos, EDSS < 6, 20-55 år 

 

Exklusionskriterier: 

skov fyra veckor innan studien, hjärt-, lung-, ortopedisk- eller 

metabolisksjukdom, steroidbehandlad två månader innan 

studien, regelbunden träning 

 

Studien startade med åtta veckors träning, följt av åtta 

veckors uppehåll utan aktivitet och avslutades med åtta 

veckors neurologisk behandling. Före och efter studien 

mättes rörelseförmåga (EDSS), hastighet och uthållighet vid 

gång (6MWT), livskvalitet (Multiple Sclerosis Quality of 

Life-54 (MSQOL-54), fatigue (MFIS), lungfunktion 

(spirometri). 

Konditionsträning 

tolererades och ledde 

till att gångförmågan 

förbättrades gentemot 

neurologisk 

rehabilitering. Även 

livskvaliteten ökade. 

 

Grad 1 



 

Tabell 7. Artikelöversikt Bilaga III:9 

Publik-

ationsår 

Land 

Författare Titel Syfte  Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2004 

USA 

Roehrs T. G., & 

Karst, G. M. 

 

Utifrån 1:a 

författaren är 

studien 

genomförd ur ett 

sjukgymnastiskt 

perspektiv. 

Effects of an 

aquatics exercise 

program on 

quality of life 

measures for 

individuals with 

progressive 

multiple sclerosis 

Undersöka hur 

livskvaliteten påverkas 

av kombinations-

träning i bassäng. 

Kvantitativ pilotstudie 

 

n = 31 

kvinnor: n = 20 

män: n = 11 

ålder: 39-65 

bortfall: n = 12, 39 % 

 

Urval gjordes från Nebraskas medicinska center för personer 

med MS genom:  

 

Inklusionskriterier:  

diagnostiserad MS, klartäcken till träningsdeltagande ifrån 

neurolog eller sjuksköterska specialiserad inom MS, 

minskad fysisk aktivitetsnivå, att vårdare har möjlighet att 

närvara vid träningen om deltagare behöver detta 

 

Exklusionskriterier: 

< 19 år, kraftiga kognitiva nedsättningar 

 

Träningen pågick i tre månader och utfördes i simbassäng 

med hjälp av ledare. 

 

Före och efter studiens start mättes livskvalitet (Multiple 

Sclerosis Quality of Life Inventory (MSOLI)). 

Efter 

träningsprogrammet 

upplevdes en ökad 

social funktion och 

ett ökat socialt stöd.  

Grad 1 



 

Tabell 7. Artikelöversikt Bilaga III:10 

Publik-

ationsår 

Land 

Författare Titel Syfte  Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2004 

Finland. 

  

 

Romberg, A., 

Virtanen, A., 

Ruutiainen, J., 

Aunola, S., 

Karppi, S-L., 

Vaara, M., et al. 

 

Utifrån 1:a 

författaren är 

studien genomförd 

ur ett 

sjukgymnastiskt 

perspektiv. 

Effects of a 6-

month exercise 

program on 

patients with 

multiple sclerosis: 

a randomized 

study 

 

 

Undersöka träningens 

effekt på gångförmåga 

och andra fysiska 

funktioner.  

Kvantitativ randomiserad studie 

 

n = 95  

kvinnor: n = 61 

män: n = 34 

ålder: 37-50 

bortfall: n = 4, 4,2 % 

träningsgrupp: n = 47 

kontrollgrupp: n = 48 

 

Urval gjordes ifrån en väntelista på Maksu rehabiliteringscentra 

genom: 

 

Inklusionskriterier:  

diagnos MS, EDSS: 1,0-5,5, 30-50 år 

  

Exklusionskriterier:  

sjukdomsskov en månad innan studiens start,  

begränsad träningskapacitet r/t medicinska orsaker, 

regelbunden träning tre månader innan studiens start  

 

Programmet inleddes med tre veckors träningsintroduktion på 

sjukhus följt av 23 veckors individuell hemträning.  

 

Rörelseförmåga (EDSS, Kurtzke´ s Functional System Scale), 

balans (Equiscale), gånghastighet (7,62 m walk test (7,62 

MWT), 500 m walk test (500 MWT)), benstyrka r/t böj- och 

sträckförmåga i knä (dynamometer), styrka övre extremiteter 

(hantel), fingerfärdighet (Box and blocks test) och 

syreupptagningsförmåga (ergometer) mättes vid början samt 

vid studiens slut.  

Gånghastigheten 

ökade och likaså 

uthålligheten i 

armmusklerna.  

 

 

 

 

 

Grad 1 

 



 

Tabell 7. Artikelöversikt Bilaga III:11 

Publik-

ationsår 

Land 

Författare Titel Syfte  Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

Nya 

Zeeland  

Smith, C.,  

Hale, L.,  

Olson, K., & 

Schneiders, A. G. 

 

Utifrån 1:a 

författaren är 

studien 

genomförd ur ett 

sjukgymnastiskt 

perspektiv. 

How does 

exercise influence 

fatigue in people 

with multiple 

sclerosis? 

Undersöka hur 

individer med MS 

uppfattar sin fatigue 

efter ett åtta veckor 

långt träningsprogram.  

Kvalitativ metod med metodologisk ansats  

 

n = 10 

kvinnor: n = 8 

män: n = 2 

ålder: 32-61 

bortfall: n = 0 

 

Urval gjordes genom att flygblad delades ut, på en klinik, till 

patienter med MS. 

Personerna gjorde en intresseanmälan och valdes utefter:  

 

Inklusionskriterier:  

diagnostiserad MS, upplevd förändring angående 

prestationsförmågan sedan diagnosen fastställdes, gå en kort 

sträcka utan hjälpmedel 

 

En semistrukturerad intervju genomfördes i anslutning till 

studien, och uppföljningsintervjuer gjordes efter halva tiden 

och efter programmet slut.  Även ett individuellt 

träningsprogram utformades.  

Träning påverkar 

fatigue hos individer 

med MS både positivt 

och negativt. Positivt 

var att styrka, 

uthållighet, balans, 

sömnkvalitet och 

positiva känslor 

ansågs förbättrade. 

Negativt var ostadig 

gång och minskad 

balans r/t tröttheten 

som uppkom i och 

med träning. Träning 

kunde även medföra 

psykiska 

påfrestningar. 

 

Grad 1 

 



 

Tabell 7. Artikelöversikt Bilaga III:12 

Publik-

ationsår 

Land 

Författare Titel Syfte  Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2006 

Australien 

Taylor, N. F.,  

Dodd, K. J., 

Prasad, D., & 

Denisenko, S. 

 

Utifrån 1:a 

författaren är 

studien 

genomförd ur 

ett 

sjukgymnastiskt 

perspektiv. 

Progressive 

resistance 

exercise for 

people with 

multiple sclerosis 

Undersöka om 

styrketräning kan 

förbättra livskvalitet, 

musklernas styrka och 

uthållighet samt öka 

rörelseförmågan för 

personer med MS.    

Kvantitativ studie 

 

n = 9  

kvinnor: n = 7 

män: n = 2 

ålder: 27-61 

bortfall: n = 1, 11 % 

 

Urval gjordes ifrån förening för personer med MS, genom:  

  

Inklusionskriterier:  

diagnostiserad MS 

förflytta sig minst 200 meter utan gånghjälpmedel, ej inneha 

medicinska åkommor, 18-65 år 

 

Exklusionskriterier: 

medverkat i styrketräningsprogram i nära anslutning till 

studien, deltagit i psykoterapi, akut försämring av SM-

symtom 

 

Programmet inleddes med fyra veckors introduktion, följt av 

tio veckors fysisk aktivitet i träningslokal.  

 

Vecka två, fyra och 14 gjordes mätningar av muskelstyrka 

och uthållighet i armar och ben (repetitioner och vikt), 

hastighet och uthållighet r/t gång (stair walk, 2- min walk test 

(2MTW)) samt deltagarnas syn på hur sjukdomen påverkar 

det dagliga livet, både fysisk och psykiskt (MSIS-29). 

Muskelstyrkan i 

armar och ben ökade, 

samt uthålligheten i 

benmusklerna.   

Rörelseförmågan 

förbättrades genom 

att gånghastigheten 

ökade.  

Grad 2. 

 

 



 

Tabell 8. Skalor och mätinstrument Bilaga IV:1 

Skala/mätinstrument Beskrivning 

AccuSway - Instrument som mäter balansen. 

- Består av en platta som personen står på samtidigt som 

denne tittar rakt fram under tio sekunder. 

- Under denna tid observeras balansen utifrån svajtendens 

i sidled, framåt och bakåt samt dess frekvens.  

Berg Balance Scale 

 

- Mäter balansen, i sittande och i stående ställning, från 

stående till sittande och vise versa, vid stående 

vändning och vid böjning för att plocka upp något från 

golvet. 

- Innefattar 14 delar som vardera ger 0-4 poäng. 

- Max poäng är 56 där högre poäng innebär bättre balans.  

Body mass index 

(BMI) 

- Anger relationen mellan vikt och längd och räknas ut 

genom att vikten (i kilo) divideras med längden (i 

meter) i kvadrat.  

Borg´s Rating of 

Perceived Exertion 

 

- Mäter den upplevda ansträngningen efter fysisk 

aktivitet.  

- Rangordnas från 6-20, där sex innebär ingen 

ansträngning och 20 maximal ansträngning.  

Box and blocks test - Mäter fingerfärdighet. 

- Klossar ska flyttas över från ena sidan av en låda till 

andra sidan.   

- Så många klossar som möjligt ska under en viss tid 

flyttas över.  

Chair stand test (CST) - Förmågan att ställa sig upp från en stol och sätta sig ner 

igen observeras och görs för att kontrollera balansen.  

- Armarna ska hållas korsade över bröstet under 

övningen. Vanligen görs fem repetitioner. 

Chalder´s score for 

fatigue  

- Självskattningsskala angående fatigue.  

- Åtta frågor om fysiska symtom och sex frågor om 

psykiska symtom i relation till trötthet.  

- Ju lägre poäng desto mindre påverkan av fatigue.   

Dynamometer - Avser att mäta kraft, exempelvis muskelkraft.   

Equiscale   

 

- Bedömer balanssvårigheter hos personer med MS.  

- Skalan består av åtta övningar, som värderar 

prestationen från 0-2 poäng.  

- Totalt kan 16 poäng uppnås, och högre poäng tyder på 

bättre balans.    

Ergometer - Konditionstest där aerob kapacitet mäts. 



 

Tabell 8. Skalor och mätinstrument Bilaga IV:2 

Skala/mätinstrument Beskrivning 

Expanded disability 

status scale (EDSS) 

- Används för att bedöma rörelseförmåga, 

sjukdomsutveckling och vid utskrivande av läkemedel.  

- Skala från 0-10, fördelat i halvsteg (0,5). 

- Högre poäng indikerar på sämre rörelseförmåga, 

      0 = ingen funktionsstörning, 10 = död till följd av MS.  

- Är en utvecklad version av Kurtzke Functional Symtom 

score. 

Fatigue Severity Scale - Självskattningsskala som mäter fysiska, sociala och 

psykologiska aspekter relaterat till fatigue. 

- Innefattar nio frågor med svarsalternativ mellan 1-7.  

- Lägre poäng indikerar på lägre fatigue.   

Functional Assessment 

of Multiple Sclerosis 

(FAMS)  

 

- Skala som mäter livskvalitet.  

- 59 frågor som är uppdelade i sex kategorier: rörlighet, 

symtom, emotionellt välbefinnande, tillfredställelse, 

tankesätt/fatigue och familjärt/socialt välbefinnande. 

Frågorna kan ge 0-232 poäng och höga poäng innebär 

en hög livskvalitet.   

Functional Reach - Mäter balans. 

- Personen ska stå självständigt under 30 sekunder och 

sträcka sig framåt utan att röra sina fötter. Beroende på 

hur långt de klarar av att sträcka sig får de en siffra på 

en tiogradig skala, där längre sträckförmåga ger högre 

poäng.  

- Under siffra sex råder en ökad risk för fall. 

Gulick Scale - Mätinstrument där personen skattar sina 

funktionshinder och uppskattar vilken assistans de är i 

behov av vid måltider, gång samt bad- och toalettbesök.   

Guy´s Neurological 

Disability Scale 

(GDNS) 

- Mäter påfrestningen av funktionshinder.  

- Mäter elva aspekter av funktionshinder, däribland 

humör, syn, tal, sväljförmåga, ben- och armförmåga, 

blås- och tarmfunktion, sexualfunktion och fatigue.  

Kurtzke Functional 

System Scale 

- Mäter funktionsförmågan och inriktas mot symtom så 

som blås- och tarmfunktion, synpåverkan, sinnen och 

hjärnfunktion.  

Leg Extensor Power 

Rig 

- Används för att utvärdera benstyrkan.  

- Är en träningsmaskin.  

- Personen sitter ner, lite lätt tillbakalutad med armarna 

korsade över bröstet, benen lätt böjda och fötterna 

vilande mot en platta.  

- Plattan ska så fort och så hårt som möjligt pressas nedåt 

med hjälp av benen.  

Manuellt muskeltest - Redovisas ej i artikel. 



 

Tabell 8. Skalor och mätinstrument Bilaga IV:3 

Skala/mätinstrument Beskrivning 

Modified Ashworth 

Scale (MAS) 

- Mäter spasticitet. 

- Underökningen sker i ryggläge, där sträckning och 

böjning av knäled, höftled och armbågsled görs.   

- Resultatet ges i form av en siffra utefter en femgradig 

skala.  

- Högre siffra innebär en större muskelpåverkan vilket 

försvårar rörelser. 

- 1 = musklerna helt opåverkade, 5 = kroppsdelen är stel i 

flexion (böjning) eller extension (sträckning). 

Modified Fatigue 

Impact Scale (MFIS) 

- Mäter nivån av fatigue. 

- Består av 21 frågor, tio frågor r/t hur fatigue påverkar 

de mentala funktionerna och elva frågor om hur fatigue 

påverkar de fysiska funktionerna och det sociala livet.  

- Poängen graderas ifrån 0 – 82, där högre siffra innebär 

en minskad påverkan av fatigue.   

Multiple Sclerosis 

Impact Scale – 29 

(MSIS-29) och 

Multiple Sclerosis 

Impact Scale (MSIS)  

- Frågeformulär som utvärderar patientens upplevelse av 

livskvalitet vid MS. 

- Består av 20 frågor om den fysiska påverkan och nio 

frågor om den psykologisk påverkan.  

- Frågorna kan totalt ge 29-145 poäng, höga poäng 

innebär en låg livskvalitet. 

- MSIS = en förkortad version av MSIS- 29. 

Multiple Sclerosis 

Quality of Life-54 

(MSQOL-54)  

 

- Mäter livskvalitet. 

- Består av 54 frågor som berör fysiska och psykiska 

symtom. Dessa berör i sig tolv olika förmågor bland 

annat fysisk funktion, rollbegränsningar, känslomässigt 

välbefinnande, livskvalitet, smärta, energi, sociala och 

kognitiva funktioner, sexualitet.  

- Frågorna kan ge 0-100 poäng.  

- Högre poäng innebär en högre livskvalitet. 

Multiple Sclerosis 

Quality of Life 

Inventory (MSQLI) 

- Mäter livskvalitet. 

- Inkluderar mätinstumentet SF- 36 och nio andra skalor.  

- SF – 36 mäter livskvalitet och innefattar fysisk 

funktion, hinder till följd av fysiska problem, smärta, 

uppfattningsförmåga, vitalitet, social funktion, hinder 

till följd av emotionella problem och mental hälsa. 

Högre poäng innebär bättre hälsa.  

- De andra skalorna inriktades mot symtom vid MS och 

innefattar fatigue, smärta, blås- och tarmfunktion, 

sexuell funktion, kognitiv förmåga och synförändring. 

Högre poäng på dessa skalor innebär större påverkan.  

- MSQLI innefattar även skalor som innehåller mental 

hälsa och socialt stöd. Högre poäng på dessa skalor 

innebär minskad påverkan. 



 

Tabell 8. Skalor och mätinstrument Bilaga IV:4 

Skala/mätinstrument Beskrivning 

Stair climbing test 

(SCT) 

- Innebär att personen ska gå 20 trappsteg för att 

kontrollera rörelseförmågan. 

Stair walk  - Används för att mäta gånghastigheten och uthålligheten, 

där deltagarna på kortast möjliga tid ska gå 15 trappsteg 

Stegtest - Mäter rörelseförmåga i form av uthållighet. 

- Deltagarna kliver upp och ner på en bräda under tre 

minuter. 

Up and Go test - Används för att utvärdera mobilitet.  

- Innebär att personen ska ställa sig upp från en stol och 

sedan gå tre meter för att sedan vända sig om, gå 

tillbaka och sätta sig igen.  

Videokameror och 

plattor 

- Mäter hastighet och teknik vid gång. 

- Videokameror och plattor i marken fångar upp fotens 

rörelser.  

500-m walk test 

(500MWT)  

- Mäter uthålligheten under en sträcka som utgörs av 500 

meter. 

10-meter walk test 

(10MWT) 

- Mäter gånghastigheten under en sträcka bestående av 

tio meter. 

7,62 m (25 feet) walk 

test  

- Mäter gånghastigheten. Två meter läggs till före och 

efter de 7,62 metrarna, för att personen ska hinna få upp 

farten samt bromsa in.  

6-minute walk test  

(6 MWT) 

- Mäter uthållighet och hastighet under sex minuters 

gång.   

2-min walk test  

(2 MWT)  

- Mäter uthålligheten då personen går under två minuter. 

 


