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Sammanfattning Multipel skleros (MS) är en livslång sjukdom som 

medför större eller mindre 

funktionsnedsättningar hos den MS-sjuke. I 

Sverige lever cirka 18000 personer med MS och 

sjukdomen debuterar oftast i 20-40 års ålder. 

Sjukdomen drabbar det centrala nervsystemet 

och orsakar succesiv nedbrytning av nervfibrer. 

Orsaken är fortfarande oklar och idag finns ingen 

botande behandling. Insjuknandet och 

funktionsnedsättningarna påverkar även 

närståendes liv och medför påverkan på hela 

familjen. Syftet med studien var att beskriva 

närståendes erfarenheter av att leva tillsammans 

med en familjemedlem med MS. Studien 

genomfördes som en litteraturstudie där nio 

artiklar bildade resultatet. I resultatet framkom 

det att behovet av stöd ökade och att närstående 

använde sig av olika anpassningsstrategier. 

Närstående upplevde oro både för sin egen och 



för den MS-sjukes hälsa. Sjukdomens 

oförutsägbara utveckling och ekonomiska 

begränsningar skapade även oro för framtiden. 

Närstående upplevde ofta brist av stöd från 

vårdpersonal vilket implicerar fortsatt forskning 

kring sjuksköterskans professionella bemötande 

och uppföljning av närståendes erfarenheter.  
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Abstract Multiple sclerosis (MS) is a lifelong disease resulting in 

various degrees of disabilities. In Sweden live about 18000 

people with MS and the disease onset is usually in the 20-

40 years of age. The disease affects the central nervous 

system and causes successive degradation of nerve fibers. 

The cause is still unknown, and there is currently no 

curative treatment. The onset and functional limitations 

also affect relatives’ life and causes impact on the family. 

The aim of this study was to describe the relatives’ 

experiences of living with a family member with MS. The 

study was conducted as a literature study where nine 

articles formed result. The result showed that the need 

for increased support and how relatives’ used different 

strategies of adaption. Relatives’ felt concern for their 

own and for the MS sufferer's health. Unpredictable 

disease development and financial constraints also 

created worry about the future. Relatives’ often 

experienced a lack of support from health professionals, 

which implies continued research on health professionals 

treatment and care of relatives’ to MS sufferer's.  
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Varje människa behöver en annan människa 

någon som kravlöst ansar, leker och lär 

någon som tar dig i sin famn, håller om dig,  

smeker dig, torkar tårarna, vaggar dig till ro 

någon som skrattar med dig 

knyter dina skosnören och 

som du tillsammans med kan lära dig livets 

möjligheter och krav 

- Katie Eriksson 
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Inledning 

Multipel skleros [MS] är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna bland yngre 

åldersgrupper (Piehl & Olsson, 2012). Omkring 18000 personer i Sverige lever med 

MS-diagnosen. Sjukdomen debuterar oftast i 20-40 års ålder, men insjuknandet kan 

även ses hos barn och äldre personer. Orsaken till MS är fortfarande oklar men 

forskning tyder på att det är ett genetiskt arv för MS i kombination med 

miljöfaktorer som ger upphov till sjukdomens uppkomst. Än så länge finns det inget 

bot mot sjukdomen (Brundin, 2010; Fagius, Andersen, Hillert, Olsson & Sandberg, 

2007).  

Sjuksköterskan står inför komplexa bedömningar vid omvårdnaden av en den MS-

sjuke där både fysiska, psykiska och sociala problem måste förstås och tas hänsyn till 

(”MS-sjuksköterskan”, 2008). Enligt ICN:s etiska kod (2012) har sjuksköterskan ansvar 

att tillgodose medborgarnas vårdbehov och sociala behov. Enligt Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning ska legitimerade sjuksköterskor arbeta hälsofrämjande och 

förebygga ohälsa. Sjuksköterskan ska undervisa och stödja patienter och närstående 

för att motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling 

(Socialstyrelsen, 2005). Närståendes och sjuksköterskans stöd till den MS-sjuke har 

stor betydelse för hur personen förhåller sig till sjukdomen. Beskedet om MS-

diagnosen är ofta en krisartad upplevelse (”MS-sjuksköterskan”, 2008). Sjukdomen 

drabbar inte enbart den MS-sjuke utan hela familjen utsätts för belastning (Fagius et 

al., 2007). Att leva som en familj i skuggan av en kronisk sjukdom kan beskrivas som 

en ständig strävan efter välmående, där familjemedlemmar sammarbetar och 

påverkar varandra, både i och utanför hemmet (Årestedt, Persson & Benzein, 2014). 

Familjerelationen genomgår förändringar eftersom balansen i familjens liv rubbas 

som följd av den stress och press de närstående hamnar under vid det oförutsägbara 

sjukdomsförloppet (Kouzoupis, Paparrigopoulos, Soldatos & Papadimitriou, 2010; 

Årestedt et al., 2014). Enligt Benzein & Saveman (2004) upplever många närstående 

sin förändrade livssituation ofta som en börda på grund av ökat familje- och 

omvårdnadsansvar. Familjer som lever med kronisk sjukdom tvingas anpassa sig till 

den omställning som situationen kräver och gör det till en del av sin vardag (ibid.).  

Bakgrund 

Multipel skleros 

MS diagnostiserades första gången under 1800-talets andra hälft av Jean-Martin 

Charcot (Fagius et al., 2007). Orsaken till MS är fortfarande oklar men forskning 

tyder på att ett samspel mellan genetiskt arv och yttre faktorer tros vara källan till 

sjukdomens uppkomst (Piehl & Olsson, 2012). Förekomsten av MS är större i 
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områden med svalare klimat som Nordamerika, Kanada, Europa och Australien och 

drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män (Fagius et al., 2007). Sjukdomen är en av 

de vanligaste neurologiska sjukdomarna bland yngre åldersgrupper och debuterar 

oftast vid 20-40 års ålder (Piehl & Olsson, 2012). Den är inte dödlig i sig men det 

finns risk att den MS-sjuke dör i förtid om personen drabbas av en allvarligare form 

av MS, då infektioner ofta leder till en tidig död (ibid.). Vid MS uppstår inflammation 

i det centrala nervsystemet [CNS] vilket leder till nedbrytning av myelinet (Brodkey, 

Ben-Zacharia & Reardon, 2011). Myelinet fungerar normalt som ett skyddande hölje 

runt nervfibrer i CNS, vilket effektiviserar fortledningen av nervimpulser. När det 

bryts ner sker succesiv degeneration av nervfibrer, vilket är den primära orsaken till 

symtom vid MS (ibid.).  

MS förekommer i olika typer (Fagius et al., 2007). Skovvis fortlöpande MS innebär att 

symtom uppkommer plötsligt, utvecklas, stannar en tid för att sedan gå tillbaka. 

Symtomen går ofta tillbaka till ca 70 % av sin ursprungsliga funktion. 

Primärprogressiv MS innebär tilltagande symtom, utan skov, vilket orsakar långsamt 

tilltagande funktionsnedsättning hos den MS-sjuke. MS sjukdomsförlopp är 

mångfasetterat, oförutsägbart och kan variera kraftigt från person till person. 

Sjukdomsförloppet kan även förändras hos en och samma person. 

Oförutsägbarheten försvårar möjligheten att förutse sjukdomens prognos (ibid.).   

Symtom som drabbar den MS-sjuke har direkt koppling till avtagande nervfunktion 

såsom totala eller partiella förlamningar vilket nödvändigtvis inte betyder defekta 

muskler men som ändå medför orörlighet hos den drabbade (Fagius et al., 2007). 

Den MS-sjuke kan drabbas av spasticitet i musklerna som kan yttra sig i både livliga 

och okontrollerade rörelser men också som stelhet och motstånd i muskler och 

leder. Spasticitet kan innebära svårigheter för den MS-sjuke att sitta om 

vederbörande har förlorat gångförmågan men benen fortfarande strävar efter att bli 

raka (ibid.). Fagius et al. beskriver vidare hur den MS-sjuke kan drabbas av 

koordinationsstörningar som gör att vederbörande får svårigheter att samordna och 

koordinera rörelser, vilket kan leda till balanssvårigheter och problem att greppa 

föremål. Störning i urinblåsans funktion är ett annat vanligt symtom som kan 

upplevas både generande och besvärligt för den drabbade då inkontinens ofta 

förekommer (ibid.). Crayton, & Rossman (2006) och Fagius et al., (2007) beskriver att 

MS kan påverka den drabbades kognitiva och intellektuella förmåga. Crayton, & 

Rossman (2006) beskriver försämrat minne, koncentrationssvårigheter, samt 

problem med nyinlärning och uppmärksamhet som följder. Crayton, & Rossman 

(2006) lyfter även symtomet fatigue, obeskrivlig trötthet, hos den MS-sjuke som ofta 

ses som det mest funktionsnedsättande symtomet. Symtom som känselnedsättning, 

synstörning, försämrad talförmåga och sexuell funktionsnedsättning, vilka samtliga 

hotar att försämra den drabbades livskvalitet (Fagius et al., 2007).  
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Katie Erikssons omvårdnadsteori 

Katie Eriksson (1995) beskriver i sin omvårdnadsteori individens förhållande till andra 

människor genom de tre ontologiska begreppen tro, hopp och kärlek. Tron innebär 

övertygelse om att någonting ska ske i framtiden och uppmuntrar således individen 

att fortsatta sträva efter ett mål. I tron kan individen finna motivation till lärdom och 

vårdande. Hoppet uppmuntrar individen att inte ge upp. Genom att både kunna ge 

och ta emot kärlek kan krävande utmaningar i livet övervinnas. Kärleken fungerar 

som en bro mellan individen själv och andra människor och är grunden för tro och 

hopp. Eriksson beskriver vidare att vårdaren genom att ansa, leka och lära kan främja 

fysiskt och psykiskt välbefinnande hos individen. Ansning är den mest konkreta 

formen av vårdandet som främjar det fysiska välbefinnandet. Leken är central i 

vårdandet då den genom kreativitet skapar tillit och bekräftelse. Lärande sker vid 

möte med hinder och leder till förståelse och självständighet. Vidare sammanfattar 

Eriksson tro, hopp och kärlek som grunden för vården. Ansa, leka och lära är att 

vårda (ibid.).  

Vård är en hälsofrämjande funktion som involverar hela individen och som sker 

mellan själv och andra (Eriksson, 1995). Vidare menar Eriksson att alla människor har 

en roll som naturliga vårdare. Naturlig vård är enligt Eriksson att leva, vara en del av 

helheten samt att forma och eftersträva mål. Genom egna handlingar och samspel 

med andra kan individen främja välbefinnande, förtroende och utveckling hos sig 

själv. Den naturliga vården är i sin tur grunden för att skapa professionell vård. Den 

professionella vårdens funktion är att bidra med stöd när naturlig vård är temporärt 

otillräcklig. Grunden och målet för den professionella vården är att den ska vara 

naturlig med hänsyn till professionens ramar. Enligt Eriksson skulle behovet av 

professionell vård kunna minskas genom att den naturliga vården utvecklas, vilket 

skulle innebära att familjens helhet bevaras och den närstående orkar stödja och 

vårda den MS-sjuke (ibid.). 

Närståendebegreppet 

Socialstyrelsen (2014) definierar begreppet närstående i första hand som familjen 

och i andra hand som nära anhöriga. En närstående kan vara en make/maka, sambo, 

barn, förälder, syskon, far- och morföräldrar, makes barn som inte är ens eget, nära 

vän och god man (ibid.). Begreppet familj/närstående innebär en social enhet 

bestående av medlemmar som knyts samman via släktskap, känslomässiga eller 

rättsliga band (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

 
I litteraturstudien avser begreppet närstående familjemedlemmar, vilket innefattar 
make/maka, partner, barn och föräldrar.  
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Problemformulering 

När en familjemedlem drabbas av MS kan behovet av stöd, både emotionellt och 

praktiskt, öka hos närstående. Närståendes behov och upplevelser behöver 

uppmärksammas då ett ökat ansvar för den drabbade familjemedlemen ofta medför 

ökad påfrestning för både närstående och familjerelationen. Kunskap om 

närståendes erfarenheter av att leva tillsammans med en familjemedlem med MS 

kan bidra till att sjuksköterskor erhåller förståelse för familjemedlemmars situation 

och rätt åtgärd kan sättas in i rätt tid. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendes erfarenheter av att leva 

tillsammans med en familjemedlem med MS. 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs (2012) modell. En 

litteraturstudie innebär en fördjupning och analys inom ett avgränsat ämnesområde 

genom granskning av befintlig forskning i form av vetenskapliga artiklar (ibid.).  

Datainsamling 

En inledande litteratursökning genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed och 

PsycInfo för att få en inblick inom valt ämne. Problemområde och syfte 

formulerades, därefter skapades sökord i relation till syftet.  

En systematisk informationssökning gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed som 

innehåller forskning för medicin och omvårdnad. Sökord som användes, se Bilaga A, 

var multiple sclerosis, family, experiences, perspectives, coping, caregivers, 

qualitative, partner och spouses. Inklusionskriterier som användes innefattade 

artiklar publicerade mellan åren 2004-2014, research article, abstract available och 

skrivna på engelska. Exklusionskriterier var artiklar med fokus på MS-drabbades 

upplevelser av sjukdomen samt reveiwartiklar. Endast orginalartiklar användes i 

resultatet. Sökningen genomfördes både med ämnesord och som fritext. I Cinahl 

användes Cinahl Headings och i Pubmed användes MesH-termer. Artikelsökningar 

genomfördes även i databasen PsycInfo men sökningarna tillförde inga nya artiklar 

som var relevanta till syftet. Sökordet Multiple Sclerosis användes som ämnesord i 

samtliga sökningar eftersom studiens syfte var att beskriva närståendes erfarenheter 

av att leva med en familjemedlem med MS. Efter att sökningarna med multiple 

sclerosis som ämnesord genomförts gjordes alla sökningar om som fritextsökningar 

för att få ett bredare sökresultat. Alla titlar lästes vid fritextsökningarna men inga 
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artiklar erhölls till urval 1 och därför redovisas inte sökningarna i sökhistoriken. Alla 

titelträffar lästes. Titlar som ansågs relevanta i förhållande syftet genererade till lästa 

abstracts. De abstract som lästs i tidigare sökningar markerades med asterix (*) i 

sökhistoriken, se bilaga B. Asterixen följde inte med till urval 1 i artikelsökningarna 

då de var dubbletter. Till urval 1 valdes 13 artiklar ut. 

Artiklarna i urval 1 granskades med hjälp av bedömningsmall för studier med 

kvalitativ metod (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklarnas vetenskapliga grad 

sammanställdes genom poängsystem mellan 60-80%, där >80 % motsvarar grad I, 

>70 % grad II och >60 % grad III.  Granskningen genomfördes av samtliga artiklar 

individuellt, därefter jämfördes de två granskningarnas resultat. Artiklarnas 

vetenskapsgrad och innehåll diskuterades, därefter graderades artiklarna i samråd. 

Artiklar med fokus på hur den MS-sjuke tillsammans med sin partner hanterade sin 

vardag i relation till sjukdomen exkluderades då artiklarna inte svarade mot 

uppsatsens syfte samt artiklar med vetenskaplig grad under 60 %. Till urval 2 valdes 

nio av 13 artiklar ut. 

Databearbetning 

Efter nio artiklar valts ut till urval 2 värderades artiklarnas resultat i förhållande till 

litteraturstudiens syfte.  Samtliga artiklar färgkodades genom att tilldelas var sin färg 

för att underlätta resultatskrivning och referenshanteringen. Materialet i artiklarna 

som var relevant för syftet valdes ut och sammanställdes i ett separat dokument. 

Utifrån det sammanställda materialet skapades tre kategorier.  Materialet delades in 

under passande kategori. De kategorier som framkom var: oro, stöd och anpassning. 

Resultat 

Oro  

Närstående upplevde att den MS-sjukes personlighetsförändringar på grund av den 

kognitiva försämringen, konflikter och oenighet var en källa till oro för 

familjerelationen (Bogosian, 2009; Bowen, MacLehose & Beaumont, 2011; Cheung & 

Hocking, 2004; Courts, Newton & McNeal, 2005; Liedström, Isaksson & Ahlström, 

2010). Närstående försökte ha tålamod och tolerera opassande beteende men 

bristen på visad uppskattning av omvårdnaden från den MS-sjuke skapade besvikelse 

och frustration (Cheung & Hocking, 2004; Liedström et al., 2010). Närstående 

upplevde det svårt att vara öppna angående familjesituationen då det kändes som 

att de inte hade rätt att klaga. Det fick närstående att känna oro för förmågan att 

hålla sitt äktenskapslöfte och tankar på skilsmässa var vanligt förekommande, men 

enligt Bogosian (2009), Bowen et al. (2011), Liedström et al. (2010) och Mutch (2010) 
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berättade majoriteten av de närstående att deras känslor för sin partner fortfarande 

var de samma eller till och med fört parterna närmre varandra. Även relationer 

mellan andra familjemedlemmar kunde bli lidande på grund av att det inte fanns 

tillräckligt med tid eller energi över för att värna om dem (Bowen et al., 2011). 

Närstående kände oro över att någonting skulle hända den MS-sjuke när de 

närstående inte var hemma (Bogosian, 2009; Cheung & Hocking, 2004; Liedström et 

al., 2010; Mutch, 2010). Ett stort orosmoment för nästan hälften av de närstående i 

studien Cheung & Hocking (2004) var att den MS-sjuke skulle begå suicid, speciellt 

när de närstående arbetade och lämnade den MS-sjuke ensam en längre tid. Unga 

närstående till en förälder med MS beskrev oro inför nästa skov och om föräldern 

skulle bli bättre igen eller inte efteråt (Bogosian, 2011). De kände även oro för att 

den MS-sjuke föräldern inte skulle få tillräckligt med vila då det kunde leda till att 

föräldern blev upprörd och arg. Vidare beskrev Bogosian att de unga närstående var 

oroliga för att den MS-sjuke föräldern kände dåligt samvete och oroade sig över hur 

sjukdomen påverkade deras barn (ibid.). Enligt Turpin, Leech & Hackenberg (2008) 

uttryckte de unga närstående i studien oro för deras förälders hälsa och välmående i 

dagsläget och i framtiden.  

 

Enligt Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir (2014), Bogosian (2009), Bowen et al. (2011), 

Mutch (2010) och Turpin et al. (2008) var närstående oroliga inför sjukdomens 

framtida utveckling och hur den eventuella försämringen kunde komma påverka 

deras liv. Sjukdomens försämrande natur bidrog till att närstående upplevde känslan 

av att förlora kontrollen, vilket fick dem att känna att det inte fanns någonting de 

kunde göra för sin partner (Bogosian, 2009). Vidare beskrev Cheung & Hocking 

(2004) att närstående uttryckte oro för sin egen hälsa och välmående. De strävade 

efter att förse den MS-sjuke med kärleksfull vård i hemmet, men försämring av den 

egna hälsan relaterat till åldrande, trötthet och utmattning från den överhängande 

vårdgivarrollen, skapade oro för att det skulle utgöra begränsningar i deras förmåga 

att vårda i framtiden. Den närstående kände oro inför att den MS-sjuke skulle bli 

tvungen att flytta till annat boende. Oron grundade sig i att närstående sedan 

tidigare hade negativa erfarenheter från boenden (ibid.). Bogosian (2011) förklarade 

hur unga vårdgivare upplevde oro inför framtiden angående deras beslut om att 

flytta hemifrån eller om de skulle börja studera på universitet.  

Familjens ekonomi var ett orosmoment för många närstående på grund av den 

oförutsägbara framtiden (Bogosian, 2009; Liedström et al., 2010; Mutch, 2010). 

Närstående var tvungna att gå ner i arbetstid för att ta hand om den MS-sjuke och i 

en del fall var den MS-sjuke tvungen att sluta arbeta. De beskrev även att familjens 

utgifter ökat på grund av inköp av specialutrustning eller behandlingar som var 

nödvändiga (ibid.).  
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Enligt Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir (2014) och Bowen et al. (2011) upplevde 

närstående att de fick för lite eller ingen information från professionella vårdgivare 

vilket gav de närstående en felaktig kunskap och förståelse av sjukdomen. 

Okunskapen om MS ökade den redan existerande oron angående deras 

oförutsägbara livssituation, vilket ledde till förnekelse och motvilja att acceptera MS-

sjukes försämrade hälsotillstånd (ibid.).   

Stöd  

Enligt Bogosian (2011), Courts et al. (2005) och Liedström et al. (2010) upplevde 

närstående ett stort behov av stöd från vänner för att hantera vardagen. Vänner 

underlättade genom att ge praktisk hjälp, lyssna och förstå situationen (ibid.). Enligt 

Courts et al. (2005) upplevdes MS ofta som en tredje part i äktenskapet vilket 

ytterligare ökade behovet av emotionellt stöd. Både behov och vilja att få uttrycka 

den mörka sidan av sina känslor och få vara helt ärlig om svårigheterna som 

upplevdes var av betydelse (ibid.). Genom att uttrycka sin oro kunde närstående 

tillfälligt bortse från partnerns sjukdom (Bogosian, 2009). 

Närstående upplevde att stöd från släkt och familj var nödvändigt för att klara den 

krävande situation de befinner sig i (Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014; Bogosian, 

2009; Bogosian, 2011; Liedström et al., 2010; Mutch, 2010). Bjorgvinsdottir & 

Halldorsdottir (2014) menade att stöd från familjemedlemmar och släktingar hjälpte 

dem att hantera ilska och sorg. Turpin et al. (2008) fann att det var enklare för unga 

närstående att uttrycka personliga känslor och upplevelser för föräldrar än vänner. 

Enligt Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir (2014), Bogosian (2011) och Courts et al. 

(2005) kunde brist av förståelse och stöd från släkt och familj försvåra situationen 

ytterligare. För unga närstående var det värdefullt att få stöd från den friska 

föräldern då det underlättar vårdandet av den sjuka föräldern (Bogosian, 2011; 

Turpin et al., 2008). Det upplevdes viktigt att den friska föräldern hjälpte till med 

hushållet och vårdandet av personen med MS. Genom samtal med den friska 

föräldern kunde unga närstående uttrycka sina känslor och behov samt hur de kunde 

hanteras (ibid.).  

 

Närstående i Bogosian (2009) och Liedström et al. (2010) fann stöd i att söka 

information och engagera sig i stödgrupper. I Bowen et al. (2011) var däremot en del 

närstående skeptiska till att vara med i stödföreningar då osäkerhet rådde kring om 

grupperna verkligen kunde bidra med något. Stöd från professionella vårdgivare var 

värdefullt, hjälpte och uppskattades av närstående till personer med MS (Mutch, 

2010). Närstående i Courts et al. (2005) belyste tillgång till information om MS som 

ett stöd.  
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Anpassning  

Samtliga studier belyste närståendes erfarenheter av olika strategier för anpassning 

till den förändrade livssituationen (Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014; Bogosian, 

2009; Bogosian, 2011; Bowen et al., 2011; Cheung & Hocking, 2004; Courts et al., 

2005; Liedström et al., 2010; Mutch, 2010; Turpin et al., 2008).  

Närstående beskrev hur de hade fått genomgå livsstilsförändringar både vad 

gällande arbete och fritid (Mutch, 2010). En del närstående hade varit tvungna att 

byta till ett mer flexibelt arbete eller gå ner i arbetstid för att kunna ägna mer tid åt 

sin partner (ibid.). Fler familjer anpassade sitt boende efter den MS-sjuke och 

beaktade att progression av sjukdomen kunde leda till funktionsnedsättning 

(Liedström et al., 2010). Pågående och ökat behov av vård hos den MS-sjuke ställde 

högre krav på närstående vilket skapade restriktioner som innebar begränsningar 

(Cheung & Hocking, 2004). Närstående fick visa mer omsorg, uppmärksamhet och 

tillsyn än tidigare och uppgav att de försökte stödja och hjälpa sin partner så mycket 

som möjligt med hushållsarbete, omvårdnad och ansvar för familjen (Bjorgvinsdottir 

& Halldorsdottir, 2014; Bogosian, 2009; Bogosian, 2011; Bowen et al., 2011; Cheung 

& Hocking, 2004; Liedström et al., 2010; Turpin et al., 2008). I ett flertal av studierna 

beskrev närstående hur deras liv kretsade kring den MS-sjukes behov, att de inte 

alltid erkände sina egna behov och var tvungna att åsidosätta sin egen hälsa 

(Bogosian, 2009; Bowen et al., 2011; Cheung & Hocking, 2004; Mutch, 2010). Enligt 

Liedström et al. (2010) upplevde närstående att deras frihet var begränsad eftersom 

de inte längre kunde göra samma saker som tidigare. Unga närstående till MS-sjuka 

föräldrar i Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir (2014) upplevde att deras roll och ansvar 

som unga vårdgivare hade överskuggat deras barndom och tonårstid. De kände sig 

ofta ångestfyllda, nedstämda och emotionellt uttömda och att de levt sitt liv utan en 

riktig barndom. En del av de unga närstående berättade att de hade slutat studera 

tidigare än tänkt eftersom de inte kunde hantera skolarbetet samtidigt som deras 

krävande sysslor hemma (ibid.). 

 

Ett flertal av artiklarna beskrev hur närstående upplevde social isolering på grund av 

sin familjemedlems MS (Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014; Bogosian, 2009; 

Bogosian, 2011; Bowen et al., 2011; Turpin et al., 2008). Enligt Bowen et al. (2011) 

beskrev närstående sorg och frustration när vänner försvann eller inte visade 

tillräcklig förståelse för situationen. De berättade även hur de valde att hålla deras 

verkliga situation privat på grund av olika anledningar och då i synnerhet saker som 

var särskilt svåra (ibid.). Även Bogosian (2009) beskrev hur den MS-sjuke ville dölja 

sjukdomen för vänner och släkt, så länge symtomen inte var märkbara, vilket gjorde 

det svårt för närstående att socialisera och söka stöd och förståelse hos andra 

utanför familjen. De unga närstående i Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir (2014) och 

Turpin et al. (2008) beskrev hur deras extra ansvar hemma gjorde att de inte hade 
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tid för att leka och träffa sina kamrater. Vidare beskrev Bjorgvinsdottir & 

Halldorsdottir (2014)  att unga närstående inte ville prata med sina vänner om deras 

sjuke förälder. En del av dem mindes att de skämdes för sina föräldrars 

funktionshinder och ville inte att andra skulle veta hur sorgligt deras liv hade blivit. 

Även de unga närstående i Bogosian (2011) upplevde social isolering på grund av 

svårigheter med att ta med vänner hem eller för att de var tvungna att stanna 

hemma då de fick dåligt samvete när de inte var tillgängliga för den MS-sjuke.  

Det ökade ansvaret i hemmet tvingade närstående att vara mer självständiga och 

växa upp snabbare än sina kamrater (Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014; 

Bogosian, 2011; Turpin et al., 2008). De upplevde negativa känslor på grund av allt 

extra ansvar som var utmattande, tidskrävande och över deras förmåga 

(Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014; Turpin et al., 2008). De negativa känslorna 

fick de unga närstående att känna skuld (Turpin et al., 2008). I Bjorgvinsdottir & 

Halldorsdottir (2014) upplevde närstående sig som osynliga och blev aldrig 

tillfrågade om eller konsulterade i sin roll som informell vårdgivare. De fick begränsat 

med hjälp från professionella vårdgivare och blev lämnade ensamma att ansvara för 

den MS-sjukes omvårdnad. Situationen de unga närstående hamnat i var svår, 

krävande och ofta pinsam. Trots att en del av barnen ibland mötte professionella 

vårdgivare i hemmet så vågade de aldrig be om hjälp med deras omvårdnadsinsatser 

på grund av rädsla för att de skulle vara tvingade att flytta ifrån sin dysfunktionella 

familj (ibid.). Närstående i Bogosian (2009), Bowen et al. (2011) och Courts et al. 

(2005) upplevde stort ansvar i att stödja den MS-sjuke. Närstående försökte ge 

maximalt stöd utan att de alltid själva erhöll stöd från omgivningen trots att det 

enligt närstående i studierna behövdes. Unga vårdgivare tog frivilligt hand om sina 

föräldrar men trodde att de istället behövde professionell hjälp när vård krävdes av 

någon mer kvalificerad (Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014).  

Genom att lära sig mer om MS, speciellt medicinsk behandling, kunde närstående 

klara av anpassningen efter MS-diagnosen (Mutch, 2010). En stor källa till frustration 

hos närstående var all tid som gick åt till noggrann planering och att det inte längre 

fanns möjlighet till spontanitet i deras liv, vilket var orsaken till att paren var tvungna 

att avstå från tidigare intressen (Bogosian, 2009; Mutch, 2010). För att kunna 

acceptera MS påverkan på situationen anpassade närstående livet successivt efter 

sjukdomsförloppet genom att leva i nuet och acceptera att det inte gick att planera 

inför framtiden (Bogosian, 2009; Liedström et al., 2010 & Mutch, 2010). 

 

En vanlig strategi för att hantera vardagen bland närstående var att ägna tid åt egna 

intressen till exempel promenader (Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014; Bogosian, 

2009; Mutch, 2010; Turpin et al., 2008). Att ta en paus från situationen var en 

motivationsfaktor för att kunna fortsätta sin roll som informell vårdgivare (ibid.).  

Närstående i Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir (2014) fann styrka i att inte reflektera 
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över hur svår situationen var och vilket tungt ansvar de bar på. Fler närstående sökte 

medvetet förneka sjukdomen och undvek att prata om den med sina närstående 

(ibid.). Närstående hoppades att hjälp och stöd skulle komma och att sjukdomen en 

dag skulle försvinna eller på en långsam sjukdomsutveckling utan svårartade symtom 

(Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014; Bogosian, 2009). Trots många hinder som 

ständigt förändrade livet kände närstående styrka och såg möjligheter till utveckling 

(Courts et al., 2005).    

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva närståendes erfarenheter av att leva 

tillsammans med en familjemedlem med MS. Litteratursökning genomfördes i tre 

olika databaser som är inriktade mot omvårdnadsforskning, vilket kan ses som en 

styrka. Databaserna Cinahl och Pubmed, som båda inriktar sig på 

omvårdnadsforskning, användes vid litteratursökning. Sökningar gjordes även i 

databasen PsycInfo som publicerar psykologisk forskning inom omvårdnad, vilket 

ansågs relevant då syftet var att beskriva närståendes erfarenheter.  En inledande 

ostrukturerad litteratursökning genomfördes för att få en inblick i valt ämne. Den 

ostrukturerade litteratursökningen redovisas inte i sökhistoriken.  

Utifrån litteraturstudiens syfte valdes relevanta sökord ut och redovisas i 

sökordsöversikten, se Bilaga A. I alla sökningar användes Multiple sclerosis som 

Headings i Cinahl och Mesh-term i Pubmed. Ämnesordet Multiple sclerosis 

kombinerades med både ämnesord och fritextsökningar med hjälp av ”AND” som 

boolesk operator, se Bilaga B. Det kan ses som en styrka eftersom sökningen 

resulterade i relevanta artiklar i samtliga sökningar.  Identiska sökningar gjordes i 

Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Att alla sökord användes i samtliga databaser kan ses 

som en styrka. Endast de sökningar som resulterade i artiklar till urval 1 redovisas i 

sökhistoriken, se Bilaga B, på grund av att många sökningar enbart gav dubbletter 

och därför inte var relevanta för redovisning. Sökningarna i PsycInfo resulterade 

endast i dubbletter samt artiklar som inte ansågs relevanta, därav redovisas inte 

sökningarna i sökhistoriken. Att endast intressanta titlar genererade i lästa abstract 

kan ses som en svaghet på grund av att artiklar kan ha gått förlorade på grund av 

missvisande titel. 

 

De 13 artiklar som ingick i urval 1, granskades med bedömningsmallen av Olsson & 

Sörensen, (2011). Bedömningsmallen valdes ut eftersom den var lätt att förstå och 

använda, vilket kan ses som en styrka då det underlättade att göra en korrekt 

granskning. Ytterligare en styrka kan anses vara att alla artiklar granskades först 
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individuellt för att sedan jämföra granskningsresultaten. När samtliga 13 artiklar 

kvalitetsgranskats, återstod nio artiklar som ingick i urval 2. Åtta artiklar fick grad I 

och en artikel grad II. Eftersom bortfallet av artiklar inte var större än fyra stycken, 

kan sökningen ses som pålitlig och var av god kvalitet. Samtliga artiklar var etiskt 

granskade och godkända vilket stärker litteraturstudiens forskningsetiska 

vetenskaplighet. Att resultatet inte innehåller några kvantitativa studier kan ses som 

en svaghet, men samtidigt anses de kvalitativa artiklarna skapa en djupare förståelse 

av närståendes erfarenheter, vilket kan ses som en styrka eftersom studiens syfte 

var beskrivande. De kvalitativa artiklars resultat kan vara svåra att generalisera till 

hela populationen på grund av att urvalet består av ett fåtal deltagare, däremot kan 

resultaten bidra med värdefull kunskap till sjuksköterkans förståelse för MS-sjukas 

närståendes situation.  

Vid databearbetningen lästes alla artiklar i urval 2 igenom noggrant. Artiklarna lästes 

igenom var för sig och sedan gemensamt. Det bidrar till högre trovärdighet i 

resultatet eftersom artiklarna bearbetats flera gånger och vid olika tillfällen för att 

inte förbise fakta som kan påverka resultatet. Resultatartiklarna baseras på forskning 

från Europa, USA, Canada och Australien vilka alla är områden där utbreddningen av 

MS är störst i världen (Fagius et al., 2007), vilket styrker artiklarnas relevans för 

litteraturstudiens resultat.  

Resultatdiskussion 

Enligt Cheung & Hocking (2004)  försökte närstående att ansvara för den MS-sjukes 

omvårdnad i hemmet men uttryckte oro för sin egen hälsa. Försämring av den egna 

hälsan skapade oro för att det skulle utgöra begränsningar i rollen som informell 

vårdgivare i framtiden (ibid.). Kouzoupis et al. (2010) bekräftar den närståendes oro 

för den egna hälsan då tidigare forskning visar att det är fyra gånger så vanligt att 

informella vårdgivare upplever stressymptom jämfört med övriga befolkningen. 

Vidare beskriver Kouzoupis et al. (2010) att närstående till MS-sjuka även har en 

högre risk för depression, ångest och lägre livskvalité än andra informella vårdgivare 

(ibid.). Enligt Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir (2014) och Bowen et al. (2011) 

upplevde närstående att de fick för lite information från professionella vårdgivare 

vilket ökade den närståendes redan existerande oro. Okunskapen om MS gav de 

närstående en felaktig förståelse av sjukdomen, vilket resulterade i motvilja att 

acceptera den MS-sjukes försämrade hälsotillstånd (ibid.). Sjuksköterskor ska enligt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) för legitimerade sjuksköterskor arbeta 

hälsofrämjande och förebygga ohälsa. Enligt ICN:s etiska kod (2012) har 

sjuksköterskan ansvar att tillgodose medborgarnas vårdbehov och sociala behov. 

Genom att inte förse närstående med tillräcklig information bryter sjuksköterskan i 

sitt arbete både mot ICN:s etiska kod samt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning då 

sjuksköterskan ska arbeta för att minska lidande. Sjuksköterskan har ett indirekt 
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ansvar för de närståendes välmående och bör vara uppmärksam på tecken på ohälsa 

hos närstående till en person med MS.   

Familjens ekonomi var ett orosmoment för många närstående på grund av minskad 

inkomst och ökade utgifter (Bogosian, 2009; Liedström et al., 2010; Mutch, 2010). 

Även Kouzoupis et al. (2010) beskriver hur MS leder till ökade kostnader och 

minskad arbetstid vilket påverkade familjens ekonomi. Kouzoupis et al. (2010) 

understryker att MS är en av de mest kostsamma neurologiska sjukdomarna på 

grund av tidig sjukdomsdebut, lång varaktighet och inverkan på arbetsförmågan.  

 

I resultatet framkom att närstående upplevde den MS-sjukes 

personlighetsförändringar som en källa till oro för familjerelationen, vilket innefattar 

parrelationen samt relationen mellan andra familjemedlemar (Bogosian, 2009; 

Bowen et al., 2011; Cheung & Hocking, 2004; Courts et al., 2005; Liedström et al., 

2010).  Närstående i äktenskap med en person med MS kände oro för sin förmåga 

att hålla sitt äktenskapslöfte och tankar på skilsmässa förekom (Cheung & Hocking, 

2004; Liedström et al., 2010). Majoriteten av de närstående berättade att deras 

känslor för sin partner fortfarande var de samma eller till och med blivit starkare 

(Bogosian, 2009; Bowen et al., 2011; Liedström et al., 2010; Mutch, 2010). Resultatet 

är i enlighet med det som framkommer i Årestedt et al. (2014) som visar att 

relationer inom familjen förändras när en familjemedlem drabbas av en kronisk 

sjukdom, vilket kan innebära att en del relationer blir starkare medan andra blir 

svagare. Kouzoupis et al. (2010) bekräftar att äktenskap ställs inför prövningar när en 

av makarna drabbas av MS eftersom äktenskapslöftet i nöd och lust ibland innebär 

mer än vad makarna förväntat sig. Eriksson (1995) hävdar att kärleken är en bro 

mellan individen och andra och att krävande utmaningar i livet kan övervinnas 

genom att både kunna ge och ta emot kärlek. När ett äktenskapslöfte avges beaktas 

kanske inte livets oförutsägbarhet. Kärleken är inte alltid nödvändigtvis tillräckligt 

stark för att övervinna påfrestande livssituationer. Den MS-sjukes 

personlighetsförändringar kan få närstående att uppleva hur personen som de en 

gång gifte sig med och älskade inte längre finns kvar.  

 

Närstående belyste hur värdefullt det var att ha tillgång till information om MS och 

få stöd från professionella vårdgivare (Courts et al., 2005; Mutch, 2010).  I resultatet 

beskrevs att närstående upplevde ett stort behov av socialt stöd från släkt och 

vänner för att klara av den påfrestande livssituationen (Bjorgvinsdottir & 

Halldorsdottir, 2014; Bogosian, 2009; Bogosian, 2011; Courts et al., 2005; Liedström 

et al., 2010; Mutch, 2010).  I Courts et al. (2005) beskrevs närståendes behov av att 

även få uttrycka sina negativa tankar och erfarenheter, vilket styrks av Årestedt et al. 

(2014) där närstående fann stöd i att omge sig av människor som tillät dem att vara 

sig själva, helt öppna och ärliga. Även Kouzoupis et al. (2010) påpekar att stödet från 
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släkt och vänner är av stor betydelse för den närstående, kan bidra till livskvalité och 

minska stress. Sjuksköterskan ska undervisa och stödja närstående för att motverka 

komplikationer i samband med sjukdom (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Eriksson 

(1995) är den professionella vårdens funktion att bidra med stöd när naturlig vård är 

tillfälligt otillräcklig. Behovet av professionell vård skulle kunna minskas genom att 

den naturliga vården utvecklas (ibid.). I resultatet framkommer det att social 

isolering är en vanlig livsstilsförändring i den närståendes liv, samtidigt som 

närstående har ett stort behov av socialt stöd för att kunna ventilera sina tankar och 

känslor angående sin livssituation. Närstående behöver uppmuntran till att värna om 

sitt sociala nätverk då det kan vara avgörande för deras välmående. Som 

Socialstyrelsens kompentensbeskrivning föreskriver ska sjuksköterskan motverka 

komplikationer genom att stödja och undervisa närstående. En komplikation av att 

vara närstående till en person med MS är risk för psykisk ohälsa. Därför är det viktigt 

att sjuksköterskan stödjer den närstående för att motverka ohälsa och även 

möjliggöra utveckling av den naturliga vården så att den närstående orkar stödja den 

MS-sjuke.  

Hela familjen utsätts för belastning när en familjemedlem drabbas av MS (Fagius et 

al., 2007). På grund av den MS-sjukes pågående och ökade omvårdnadsbehov 

ställdes högre krav och ansvar på närstående. Det ökade emotionella och praktiska 

stödbehovet hos den MS-sjuke skapade restriktioner och begränsningar i livet för 

närstående. (Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014; Bogosian, 2009; Bogosian, 2011; 

Bowen et al., 2011; Cheung & Hocking, 2004; Liedström et al., 2010; Turpin et al., 

2008). Närstående beskrev hur de var tvungna att genomgå livsstilsförändringar 

både vad gällande arbete och fritid (Mutch, 2010). Fynden överensstämmer i hög 

grad med Kouzoupis et al. (2010) och Årestedt et al. (2014) som förklarar hur 

familjers vardagsliv skakas om vid sjukdomens uppkomst och påverkar individerna i 

familjen på olika vis. Familjen hamnar i obalans när en av familjemedlemmarna, som 

kan ha haft en betydande roll för familjens stabilitet, drabbas av kronisk sjukdom. 

Obalansen som uppstod tvingade närstående att ta på sig nya roller inom familjen, 

som ofta medförde ett ökat ansvar (ibid.). Eriksson (1995) menar att alla människor 

har en roll som naturliga vårdare som bland annat vara en del av helhet. När någon 

drabbas av MS åsidosätts ofta de resterande i familjen vilket gör att helheten, som 

Eriksson beskriver, brister och försvårar för den närstående att bedriva naturlig vård. 

Motivationen för att bedriva omvårdnad och fortsätta kämpa för sammanhållningen 

i familjen kan då minska.  

 

Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir (2014) beskrev hur unga närstående kände sig 

förbisedda av professionella vårdgivare i sin informella vårdgivarroll och befann sig i 

en svår och utsatt situation.  De unga närstående upplevde att deras barndom 

överskuggats av rollen som informell vårdgivare och ansvaret som den innebar 
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(ibid.). Tidigare forskning visar också på att den onormala situationen, som kan 

uppstå när ett barn blir vårdare till sin förälder (Årestedt et al., 2014), får barnet att 

känna sig annorlunda och socialt isolerad (Kouzoupis et al., 2010). Barn till 

ensamstående MS-sjuka föräldrar var extra utsatta på grund av frånvaron av andra 

vuxna (ibid.). Om ett barn till MS-drabbade inte får rätt stöd och hjälp riskerar deras 

barndom att fyllas med ett för stort och tidigt ansvar som egentligen skulle legat på 

någon annan. Barn kan inte själva avgöra vad som är bäst för den egna hälsan och 

för den sjuke föräldern.  Under den perioden i livet måste det finnas utrymme för 

barnets normala utveckling som annars kan hindras på grund av att förälderns behov 

prioriteras.  

I resultatet framkom det att närstående anpassade sig till den förändrade 

livsituationen, dels genom att leva i nuet, men också genom insikten att det inte gick 

att planera för framtiden (Bogosian, 2009; Liedström et al., 2010; Mutch, 2010). 

Närstående hoppades att sjukdomen en dag skulle försvinna eller utvecklas långsamt 

med lindriga symtom (Bjorgvinsdottir & Halldorsdottir, 2014; Bogosian, 2009). Trots 

att det förändrade livet skapade många hinder upplevde närstående styrka och 

möjligheter till utveckling (Courts et al., 2005). Enligt Erikssons (1995) innebär tron 

övertygelse om att någonting ska ske i framtiden. Tron tillsammans med hoppet 

uppmuntrar individen till fortsätt strävan efter sitt mål och att inte ge upp (ibid.). När 

livet svävar i ovisshet kan hoppet om en ljusare framtid vara det som håller den 

närstående uppe, men det är viktigt att möta närstående där de är och från situation 

till situation. Närstående använder sig av olika anpassningsstrategier för att kunna 

hantera och acceptera den oförutsägbara framtiden. En del närstående finner hopp 

och tro i att sträva efter framtida mål, medan andra kan uppleva tankar och mål i 

framtiden som en stressfaktor. För de individerna är det viktigt att få leva i nuet, 

blott en dag, ett ögonblick i sänder. 

Konklusion/Implikation 

Resultatet visar att multipel skleros kan vara en krisartad upplevelse för hela familjen 

där sjukdomen påverkar familjens roller och livsvärld. För närstående orsakar 

situationen oro och begränsningar, vilket ökar behovet av stöd. Till följd av den MS-

sjukes ökade omvårdnadsbehov är det vanligt att närstående får ta ett större ansvar 

och upplever social isolering. Närstående anpassar sig till den förändrade 

livssituationen genom att använda sig av olika strategier. 

 

Resultatet i litteraturstudien tyder på att det är viktigt att sjuksköterskan har god 

kunskap och förståelse om hur det är att vara närstående till en person med MS. Då 

sjukdomen inte endast drabbar en individ utan orsakar lidande för hela familjen är 

det av stor betydelse att sjuksköterskans professionella omvårdnad omfattar hela 
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familjen. Genom att ge stöd och vägledning kan onödigt lidande reduceras och 

hälsan främjas hos närstående. Närstående upplevde ofta brist av stöd från 

vårdpersonal vilket implicerar fortsatt forskning kring sjuksköterskans professionella 

bemötande och uppföljning av närståendes erfarenheter.
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with multiple sclerosis. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 28(1), 38-48. 
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Databas 

Island 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att studera den personliga erfarenheten av att vara ung 
vårdare till en kroniskt sjuk förälder med diagnosen MS. 

Metod  
 
Design 
 
Urval  
 
Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Fenomenologisk design 

Urval: Strategiskt urval, elva stycken barn till MS-sjuka tillfrågades 

Bortfall: Inget bortfall redovisat 

Slutsats Unga närstående i studien hade erfarenheter av fysisk och känslomässig 

omvårdnad för sin MS-sjuke förälder. De fick otillräckligt med professionell hjälp 

och deras situation var ofta krävande, pinsam och svår. Erfarenheter som oro, 
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Vetenskaplig  
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Referens Bogosian, A. (2009-07). Experiences of partners of people in the early stages of 
multiple sclerosis. Multiple sclerosis, 15(7), 876-
84.doi:10.1177/1352458508100048 

Land  
Databas 

England 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka och beskriva partners till MS-sjuka, som är i 
relativt tidigt skede av sjukdomen, erfarenheter. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Semi-strukturerade telefonintervjuer, temaanalys av intervjuerna 

Urval: Strategiskt urval, 19 stycken närstående tillfrågades 

Bortfall: Fyra stycken, 15 stycken deltog i studien (tio män, fem kvinnor ålder 31-
60 år) 

Slutsats Studien visar den påfrestande inverkan som MS har på närståendes liv och 

påvisar att de är i behov av stöd, även i tidiga stadier av sjukdomen. Närstående 

var oroliga för framtiden, ekonomin och att något negativt skulle hända när de 

inte fanns tillgängliga för den MS-sjuke. Brist på kontroll ledde till upplevelse av 

att inte kunna bidra med något. Närstående upplevde social isolering, förlust av 

spontanitet och hoppades på långsam sjukdomsutveckling. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

Referens Bogosian, A. (2011-05). How do adolescents adjust to their parent's multiple 
sclerosis? An interview study. British journal of health psychology, 16, 430-
44.doi:10.1348/135910710X521492 

Land  
Databas 

England 

Pubmed 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka hur ungdomar med en förälder med  
MS anpassar sig till föräldrarnas sjukdom. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Semi-strukturerade intervjuer, tematisk analys av intervjuerna  

Urval: Strategiskt urval, 15 stycken barn till MS-sjuka tillfrågades (fem män, tio 
kvinnor, ålder 13-18 år) 

Bortfall: Inget bortfall redovisat 

Slutsats Unga närstående upplevde oro över hur sjukdomens oförutsägbara förlopp 

påverkar framtiden. De hade erfarenheter av svårigheter kring att ta med vänner 

hem eller själva följa med någon hem och upplevde social isolering. Erfarenheter 

av att växa upp fortare än sina vänner förekom och behov av stöd från den friska 

föräldern var nödvändigt.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 4 

Referens Bowen, C., MacLehose, A., & Beaumont, J. (2011). Advanced multiple sclerosis 
and the psychosocial impact on families. Psychology & Health, 26(1), 113-127. 
doi:10.1080/08870440903287934 

Land  
Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Studien undersöker familjeförhållanden och behov av stöd vid anpassningen till 
en släktings avancerade MS vid övergång till vård. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod  

Design: Grounded theory 

Urval: Strategiskt urval, 47 stycken familjemedlemar till MS-sjuka tillfrågades  

Bortfall: 22 stycken, 25 stycken familjemedlemar deltog i studien (ålder 20-83, 15 
kvinnor, tio män, fem föräldrar, sju makar, fem syskon, åtta barn)  

Slutsats Närstående i studien upplevde den MS-sjukes försämrande tillstånd som en källa 

till oro för framtiden. Relationer till andra familjemedlemmar och vänner blev 

lidande medan relationen till den MS-sjuke ofta var oförändrad eller till och med 

starkare. Närstående åsidosatte sin egen hälsa och upplevde social isolering som 

följd av ökat behov av stöd hos den MS-sjuke. De använde sig av olika strategier 

för att hantera vardagen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 5 

Referens Cheung, J., & Hocking, P. (2004). Caring as worrying: the experience of spousal 
carers. Journal Of Advanced Nursing, 47(5), 475-482. doi:10.1111/j.1365-
2648.2004.03126.x 

Land  
Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka erfarenheter av makar som vårdare av en maka/make 
med MS för att förstå de utmaningar och krav vårdarna ställs inför. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: hermeneutisk fenomenologi design, ostrukturerade intervjuer 

Urval: Bekvämlighetsurval, tio stycken makar (sex män, fyra kvinnor, ålder 40-60 
år) 

Bortfall: Inget bortfall redovisat 

Slutsats Närstående i studien upplevde svårigheter i att vara öppen om situationen då 

det kändes som att de inte har rätt att klaga. Nästan hälften av deltagarna var 

rädda att den MS-sjuke skulle begå suicid och var ständigt oroliga att något 

skulle hända när de inte fanns tillgängliga. Närstående upplevde att de var 

tvungna att prioritera bort sin egen hälsa för att ge utrymme för den MS-sjukes 

ökade vårdbehov. Tankar på skilsmässa var vanligt förekommande. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 6 

Referens Courts, N., Newton, A., & McNeal, L. (2005). Husbands and wives living with 
multiple sclerosis. Journal Of Neuroscience Nursing, 37(1), 20-27. 

Land  
Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka den levda erfarenheten av makar till personer med MS. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Intervjuer i fokusgrupp 

Urval: Snöbollsurval, 21 stycken makar tillfrågades (11 män, 10 kvinnor)  

Bortfall: Nio stycken (tre män, sex kvinnor), 12 stycken deltog i studien (åtta 
män, fyra kvinnor, ålder 31-67) 

Slutsats De närstående upplevde deras situation som att det blivit ombytta roller i deras 

äktenskap på grund av sjukdomen. Manliga närstående upplevde att de behövde 

ta mer ansvar I hemmet och för deras frus omvårdnad. En del av de kvinnliga 

närstående upplevde MS som en tredje person i äktenskapet. För att orka förse 

den MS-sjuke med stöd så var den närstående beroende av stöd utifrån. Trots 

att livet med MS medförde utmaningar och förändringar som var svåra att 

acceptera kunde de närstående identifiera områden som hade utvecklats och 

stärkts på grund av sjukdomen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 



 

 XI 

Artikel 7 

Referens Liedström, E., Isaksson, A., & Ahlström, G. (2010). Quality of life in spite of an 
unpredictable future: the next of kin of patients with multiple sclerosis. Journal 
Of Neuroscience Nursing, 42(6), 331-341. doi:10.1097/JNN.0b013e3181f8a5b2 

Land  
Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva livskvaliten hos anhöriga till patienter med diagnosen MS. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ och kvantitativ metod 

Design: Intervju samt frågeformulär om ”Quality of life” 

Urval: Bekvämlighetsurval, 46 stycken närstående tillfrågades  

Bortfall: Två stycken, 44 stycken deltog (29 makar/sambos, tio föräldrar, tre 
syskon, två vuxna barn)  

Slutsats De närstående upplevde att deras liv hade förändrats efter MS-diagnosen. En del 

närstående hade varit tvungna att byta arbete, ta mer ansvar i hemmet, planera 

allt på egen hand och var tvungna att åsidosätta sina egna intressen.  Ekonomin 

var källa till oro på grund av den oförutsägbara framtiden. Parrelationen 

upplevdes som orättvis på grund av hänsyn alltid skulle visas för den MS-sjuke 

och närstående oroade sig för hur relationen skulle påverkas om den MS-sjukes 

tillstånd försämrades. För att klara av de påfrestningar som förhållandet utsattes 

var det viktigt att lita och tro på varandra och att försöka finna glädje trots alla 

bekymmer. Närstående upplevde att stöd från vänner och familj var viktigt för 

att kunna hantera den påfrestande livssituationen.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 8 

Referens Mutch , K. (2010). In sickness and in health: experience of caring for a spouse 
with MS. British Journal Of Nursing, 19(4), 214-219. 

Land  
Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att erhålla en djupare förståelse av en partners 
upplevelser av att leva med och vårda en funktionshindrad anhörig relaterat till 
MS. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Semi-strukturerade intervjuer följt av ett semi-strukturerat 
frågeformulär.  

Urval: Strategiskt urval, 20 stycken makar tillfrågades 

Bortfall: 12 stycken, åtta stycken deltog i studien (ålder 50-74, fyra kvinnor, fyra 
män)  

Slutsats Oro var ett generellt problem för närstående till den MS-sjuke, men framförallt 
inför den oförutsägbara prognosen av sjukdomen. På grund av den 
oförutsägbara framtiden försökte de närstående att leva en dag i taget och 
undvek att tänka på framtiden. Närstående tenderade att bortse från sin egen 
hälsa och upplevde att deras liv kretsade kring den MS-sjuke. För att klara av att 
hantera den påfrestande livsituationen behövde närstående dagligen använda 
sig av olika strategier. Äktenskapslöftet och den närståendes och den MS-sjukes 
inställning till livet var den största motivationen för närstående att stanna kvar i 
relationen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 9 

Referens Turpin, M., Leech, C., & Hackenberg, L. (2008). Living with parental multiple 
sclerosis: children's experiences and clinical implications. Canadian Journal Of 
Occupational Therapy, 75(3), 149-156 

Land  
Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska barn till MS-sjuka vardagliga upplevelser. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Filmade semi-strukturerade intervjuer, tematisk analys av 
intervjuerna. 

Urval: Bekvämlighetsurval, åtta stycken barn till MS-sjuka (fyra flickor, fyra 
pojkar, ålder 7-14 år) 

Bortfall: Inget bortfall redovisat 

Slutsats De unga närstående I studien uppgav att familjerollerna hade förändrats 
efter förälderns MS-diagnos. De förändrade rollerna innebar att de unga 
närstående behövde ta mer ansvar än vad deras kamrater behövde. Det 
ökade ansvaret ledde till att de inte hade tid att umgås med sina vänner, lek 
och inlärning. De unga närstående uttryckte oro för den MS-sjukes hälsa och 
för den oförutsägbara framtiden. För en del av de unga närståendes 
påverkade oron deras framtidsplaner. Alla unga närstående i studien 
använde sig av situationsanpassade strategier för att klara av hanteringen av 
vardagen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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