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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk neurologisk sjukdom som kan ge 
omfattande funktionsnedsättningar. När en individ drabbas av MS kan närstående 
påverkas. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning beskriver att en god vård innefattar 
ett personcentrerat förhållningssätt som inkluderar de närstående. Därav anses det 
relevant att ta reda på närståendes upplevelser av att leva med en anhörig med MS. 
 
Syfte: Att beskriva upplevelser av att leva med en anhörig med multipel skleros utifrån 
ett närståendeperspektiv. 
 
Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats, där tretton vetenskapliga artiklar 
som var baserade på kvalitativ metod analyserades. 
 
Resultat: Resultatet visade att närstående upplevde förändringar gällande relationen, 
familjerollen samt ändrade behov efter att en anhörig drabbats av MS. Svårigheter i att 
finna sin identitet kopplades till att rollen som vårdare upplevdes svår. Information 
och stöd visade sig ha en central roll för ett fungerande liv. 
 
Slutsats: Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksammar 
upplevelsen hos närstående för att underlätta situationen hos den drabbade familjen. 
Då vården saknar resurser och samhället är beroende av att närstående vårdar sina 
anhöriga är det viktigt att de känner sig trygga i sina roller. Detta kan stärkas genom 
kunskap, stöd och informationsöverföring. 
 
Nyckelord: Familjefokuserad omvårdnad, multipel skleros, närstående, relationer, 
roller, upplevelser. 
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Title: Experiences of living with multiple sclerosis from a next of kin perspective. 
 
Summary 
 
Background:  Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease that causes extensive 
disabilities. When an individual is diagnosed with MS, the next of kin gets affected as 
well. A nurse’s core competency contains a person-centred approach which includes 
next of kin’s. Therefore, it is considered relevant to identify their experience’s. 
 
Aim: To describe experiences of living with a relative with multiple sclerosis from a 
next of kin perspective. 
 
Method: A literature review with an inductive approach, where thirteen scientific 
articles based on qualitative methodology were analysed. 
 
Result: Findings revealed that the next of kin experienced changes regarding 
relationship, family role and needs when a relative is affected by MS. Difficulties in 
finding identity was linked to the fact that a caregiver role were perceived difficult. 
Information and support proved to be central to a functioning life. 
 
Conclusion: It’s important that health professionals pay attention to next of kin’s 
experience to ease the situation in an affected family. As the health care lacks resources 
and the society depends on next of kins to take care of their relatives it is important 
that they feel secure in their roles. This can be enhanced through transfer of knowledge, 
support and information. 
 
Keywords: Family-focused care, multiple sclerosis, next of kin, relationships, roles, 
experiences. 
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Inledning 

Multipel skleros (MS) är en kronisk neurologisk sjukdom utan bot. Då en person 
drabbas av svåra skov kan detta leda till betydande neurologiska 
funktionsnedsättningar. MS är en autoimmun sjukdom som drabbar individens 
centrala nervsystem, symtombilden kan variera beroende på vilka områden som 
skadats (Socialstyrelsen, 2016a). MS är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna 
hos unga vuxna då sjukdomen vanligtvis drabbar individer mellan 20 och 50 års ålder 
(Bishop & Rumrill, 2015; Uccelli, 2014). Att bli diagnostiserad med MS upplevs ofta 
som en traumatisk händelse för den MS-drabbade personen men även av dennes familj 
(Rintell & Melito, 2013). Då en sjukdom som exempelvis MS drabbar någon i familjen 
kan relationer individerna emellan påverkas. MS utmanar familjens individuella roller 
samt varje individs behov och förmåga att hantera situationer uppkomna relaterade 
till sjukdomen. De friska medlemmarna tvingas ta ett större ansvar samt finnas till som 
stöd för den individ som är sjuk (Kouzoupis, Paparrigopoulos, Soldatos & 
Papadimitriou, 2010). Därav kommer närståendes upplevelser av att leva med en 
anhörig med MS att studeras i denna litteraturöversikt. 

Bakgrund 

Multipel Skleros 

MS är en sjukdom där kroppens eget immunförsvar går i försvar gentemot 
nervvävnaden i det centrala nervsystemet (Buchanan & Huang, 2012). Detta resulterar 
i upprepade inflammationer i hjärna och ryggmärg som resulterar i en negativ inverkan 
på individens neurologiska funktioner. Symtomen som uppkommer i samband med 
inflammationen varierar beroende på var inflammationen infinner sig samt hur 
omfattande den är (Socialstyrelsen, 2016a). De neurologiska 
funktionsnedsättningarna och sjukdomsförloppet med tillkommande symtom är högst 
individuellt och varierar från person till person (Brownlee, Hardy, Fazekas & Miller, 
2017). Det finns dock symtom som är mer frekventa än andra. De vanligaste symtomen 
är svårhanterlig trötthet, kronisk smärta, rörelseproblematik, överkänslighet mot 
värme, synfel, tarm- och blåsdysfunktion och sexuell dysfunktion. Bortsett från de 
fysiologiska symtomen har MS även en negativ inverkan på vissa av de kognitiva 
funktionerna. De försämringar och funktionsnedsättningar som ses finns främst inom 
informationshantering, minne, koncentration och uppmärksamhet (Bishop & Rumrill, 
2015). Det finns inget botemedel mot MS utan den behandling som erbjuds till MS-
drabbade personer inriktar sig mot att avvärja tilltagandet av de skadliga 
inflammationerna. Behandlingen som erbjuds är farmakologisk och har som syfte att 
bromsa sjukdomsförloppet samt lindra eventuella symtom och dess konsekvenser för 
individen. Detta kan benämnas som en symtomatisk behandling där även 
rehabilitering kan vara aktuellt (Socialstyrelsen, 2016a). Andra kompletterande 
behandlingar till läkemedel som kan vara aktuella att testa är motion, akupunktur och 
massage som framförallt då har syftet att lindra värk. Om behandling skulle utebli hos 
MS-drabbade personer visar genomsnittet att efter ungefär 15 år så har individen en 
uttalad fysiologisk svikt, likväl som att livslängden tenderar till att bli något reducerad 
(Socialstyrelsen, u.å.; Stoll, Nieves, Tabby & Schwartzman, 2012). Individer som i 
Sverige i nuläget lever med MS uppskattas vara 17500 - 18500 stycken. Antalet 
individer som insjuknar i MS per år i Sverige beräknas vara uppemot 1000 stycken 
(Socialstyrelsen, 2016a).  
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Funktionsnedsättning hos MS-drabbade personer har ett stort spektrum. MS utmanar 
den drabbade både fysiskt och psykiskt (Wennerberg & Isaksson, 2014). 
Välbefinnandet kan påverkas av olika faktorer, allt från att hantera diagnosen till att 
förstå sjukdomen och dess process samt till att hantera tillkommande symtom. 
Humörpåverkan, depression och ångest är vanligt förekommande hos MS-drabbade 
personer efter diagnostisering. Vid sjukdomsdebuten upplever individen vanligen 
bortfall av känsel och kraftnedsättning i armar och ben, även synen kan påverkas på 
liknande sätt. Vid drabbning av skov längre fram i sjukdomen kan förlamningar av 
omfattande slag förekomma (Bhattacharjee, Goldstone & Warholak, 2017; 
Lysandropoulos & Havrdova, 2015; Socialstyrelsen, u.å.). För många förändras livet 
helt efter en MS-diagnos. Individerna kan tvingas sänka sina ambitioner och 
förväntningar på livet vilket då kan leda till en upplevelse av meningslöshet och 
existentiell ångest. Sjukdomen kan begränsa välbefinnandet och upplevelsen av 
självständighet eftersom individen periodvis inte klarar av det vardagliga livet. 
Acceptans gällande sjukdomen kan hjälpa individer att se livet ur ett annat perspektiv 
och uppskatta kroppens kvarvarande funktioner (Wennberg & Isaksson, 2014). 

Personcentrerad omvårdnad 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid vård av MS så bör omvårdnad med 
tillhörande omsorg grunda sig i kunskap, säkerhet, effektivitet, jämlikhet och 
tillgänglighet (Socialstyrelsen, 2016a). Den vård som ges ska anpassas utefter 
individens enskilda behov. Den individuellt anpassade vården är ett av den 
personcentrerade vårdens kännetecken. Den personcentrerade vården omfattar ett 
partnerskap där patienter och dess närstående ses som individer med individuella 
behov och önskningar (Socialstyrelsen, 2016a). Den personcentrerade vården 
innefattar även ett ständigt värnande av individens värdighet, integritet och rättigheter 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017.) Den legitimerade sjuksköterskan förväntas i sitt 
partnerskap med patienten kunna bedöma, planera, genomföra och utvärdera 
omvårdnaden utefter patientens önskemål. Önskemålen samt patientens egna 
definition av hälsa kan då identifieras med hjälp av patientberättelser. Syftet är att 
främja förutsättningarna för att sjukvården samt patienten själv ska kunna främja 
hälsa. Den personcentrerade vården ska fungera som hjälp för individerna att fatta 
beslut gällande vårdens innehåll, mål, medel, eventuell uppföljning samt 
prioriteringar. Partnerskapet ska även främja förutsättningarna för en kontinuerlig 
och välfungerande kommunikation inom hela hälso- och sjukvården. Enligt 
sjuksköterskans kompetensbeskrivning så är det den legitimerade sjuksköterskan som 
bär ansvaret över att omvårdnaden verkställs i ett partnerskap tillsammans med 
patienten och dess närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans 
kompetensbeskrivning finns till som ett stöd för den legitimerade sjuksköterskan 
genom att tydligt beskriva den kompetens som sjuksköterskan förväntas ha. De sex 
kärnkompetenserna och deras innebörd finns beskrivna i sjuksköterskans 
kompetensbeskrivning, personcentrerad vård är en av dessa sex kompetenser 
(Sherwood & Barnsteiner, 2013). 

Stöd 

Alla individer är i behov av stöd i livet. Vad som behövs varierar dock mellan individer 
och deras livssituation. Familjens psykiska och fysiska belastning kan minska med 
hjälp av stöd. Det kan handla om att den sjuke får den hjälp som behövs men stöd kan 
även ges i form av information, utbildning, hjälpmedel och ekonomisk ersättning 
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(Socialstyrelsen, 2016b). Det finns stöd som närstående erbjuds för att lättare kunna 
hantera och genomleva situationer som ofta uppstår när det handlar om att vårda en 
närstående. Fokus ligger då i att under denna tid själv kunna hantera de svårigheter 
som medföljer vårdandet av en närstående (World Health Organization, u.å). Det är av 
stor vikt att de närstående inte glöms bort i vårdprocessen (Munck, Fridlund & 
Mårtensson, 2008). I Sverige erbjuder socialnämnden stöd till anhörigvårdare. 
Socialnämnden har som syfte att minska de fysiska samt psykiska påfrestningarna hos 
den närstående. Det kan handla om samtalsstöd enskilt alternativt i grupp. Det kan 
även handla om information, utbildning, hjälpmedel samt avlösning i olika former 
utefter behov (Socialstyrelsen, 2017). 
 
MS-drabbade personer kan ha behov av socialt och emotionellt stöd från sin 
omgivning, innefattande familj, vänner samt vårdpersonal men även eventuellt av 
andra drabbade personer. När en sjukdom som MS drabbar en individ i familjen kan 
relationer utmanas och svårhanterliga situationer uppkommer (Rintell & Melito, 
2013). Svårigheterna i att vårda en nära anhörig kan variera beroende på hur 
människor strategiskt sätt hanterar dessa. Det finns MS-drabbade personer som anser 
att de trivs bättre på ett vårdhem tillsammans med andra människor med 
funktionshinder då vårdhemmet är välanpassat för individer med fysiologiska 
svårigheter. Andra menar på att det inte alls känns som ett alternativ gentemot att 
vårdas hemma av sina nära och kära. Vårdhemmet känns i dessa fall inte som ett hem 
med rehabiliteringsmöjligheter utan istället något som gör dem än mer låsta i sin 
tillvaro (Riazi, Bradshaw & Playford, 2012). 

Familj och närstående 

Socialstyrelsen (2017) beskriver begreppet närstående som en person vars uppgift kan 
ses som vårdande alternativt stödjande till en annan nära individ som exempelvis 
drabbats av ohälsa. Individen som drabbats ses då som anhörig och tar emot det stöd 
som erbjuds från en närstående (Socialstyrelsen, 2017). Människor som inkluderas och 
påverkas av varandra kan uttryckas i begreppet familj. Det finns en mängd olika 
definitioner av vad en familj är, där bland annat blodsband och lag kan ses som 
avgörande faktorer. I denna litteraturöversikt kommer familjen definieras av att det 
finns känslomässiga band med en utgångspunkt av emotionell karaktär individerna 
emellan. Detta innefattar en mer självvald grupp av individer som för de involverade 
individerna får representera familjen, där biologiska och juridiska faktorer inte är ett 
måste men inte heller ett hinder (Wright & Leahey, 2009). En familj kan beskrivas som 
ett system med en innebörd av att om någon av familjens medlemmar påverkas av 
exempelvis ohälsa så kommer resterande delarna av systemet, det vill säga familjen att 
påverkas (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Wright och Leahey (2009) menar att 
likväl som att ohälsan kan påverka dessa människor negativt kan även positiva 
influenser hos en av individerna påverka hela systemet i positiv bemärkelse. Inom vård 
och omsorg får många familjer en allt mer central och viktig roll ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv som i nuläget gör sjukvården begränsad. Det sker trots 
att forskning resulterat i att vårdandet av en nära anhörig för många upplevs som en 
betungande och utmanande uppgift, upplevelsen återspeglas framförallt hos äldre 
individer (Nolan, Lundh, Grant & Keady, 2003). Langemar (2010) definierar 
upplevelsen som en subjektiv uppfattning som innefattar känslomässiga aspekter och 
individuella tolkningar. Upplevelser av “att leva med” innebär påverkan och dess 
konsekvenser hos den närstående till en MS-drabbad anhörig.  
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Den familjefokuserade omvårdnaden grundar sig i medvetenheten om att varje familj 
är unik (Wright & Leahey, 2009). Det innefattar att alla familjer har behov av att 
bemötas utefter sina individuella behov samt förutsättningar. Ur professionens 
perspektiv kan det upplevas som en utmaning att agera utefter familjens unika 
situation med tillhörande historia. Det är viktigt att ha med sig vetskapen om att det 
inte är en självklarhet att individerna kommer dela med sig av informationen till vem 
som helst (Gustafson & Hagberg, 2012). Enligt Stajduhar et al. (2010) är det en fördel 
att familjen ses som en helhet och att fokus inte enbart läggs på den individ som 
drabbats av ohälsa då det finns närstående som känner samhörighet och även glädje i 
att vara en del av vården för sin anhöriga (Stajduhar et al. 2010). En familjefokuserad 
omvårdnad belyser familjens upplevelser av att leva med sjukdom och 
kommunikationen kring detta, samt de eventuella anpassningar som tillkommer 
gällande den förändrade situationen. Detta är då något som anses kunna hjälpa 
familjen att reflektera och förstå (Årestedt, Person & Benzein, 2014). Ett 
familjefokuserat förhållningssätt inkluderar även interaktioner, samhörighet och 
omständigheter som kräver en acceptans för mångfald med tillhörande upplevelser, 
värderingar och agerandet hos individerna i familjen (Benzein, Hagman & Saveman, 
2012). Svensk sjuksköterskeförening (2015) anser att det är en fördel att använda hela 
familjens resurser för att kunna komplettera och identifiera problem hos varandra.  I 
detta arbete används begreppet närståendeperspektiv som en utgångspunkt där 
närståendes synvinkel lyfts fram. 

Syfte 

Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med en anhörig med multipel skleros 
utifrån ett närståendeperspektiv. 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt har gjorts. Utgångspunkten var att studera kvalitativa artiklar, där 
intervjuer gjorts med närstående vars anhöriga drabbats av MS. Arbetet har en 
induktiv ansats. Valet att granska kvalitativa artiklar baserades på att det var 
upplevelser som söktes (Henricson & Billhult, 2012). 

Urval och datainsamling 

För att få fram relevant omvårdnadsforskning har sökningar gjorts i databaserna 
Cinahl och Medline (Forsberg & Wengström, 2016). Inklusionskriterier var 
närståendes upplevelser och multipel skleros. Exklusionskriterier var upplevelser hos 
barn och föräldrar till minderåriga. Vid datainsamlingen användes trunkering, 
sökhistorik och booleska operatorer. Den booleska operatorn ”OR” användes för att 
kombinera synonymer i sökningarna och den booleska operatorn ”AND” användes 
sedan för att avgränsa och sammankoppla sökningens ord. Trunkering gjordes med 
hjälp av en asterisk (*) för att få ett bredare resultat på sökningarna då ordens alla 
ändelser inkluderas (Friberg, 2012; Henricson, 2012; Karlsson, 2012). 
Artikelsökningarna begränsades genom att de skulle vara skrivna på engelska, 
publicerade mellan år 2007–2017 samt vara peer-rewiewed för att tydliggöra att de var 
vetenskapligt granskade (Östlundh, 2012). Sökorden var Multiple Sclerosis, family 
member*, relative*, carer*, caregiver*, sibling*, parent*, couple*, spouse*, wife*, 
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wives*, husband*, experience*, perspective*, view*, perception*, attitude*, feeling*, 
emotion*. Vid första sökningen användes ämnesordet multiple sclerosis i Cinahl 
Headings som sedan kombinerades med de andra orden med hjälp av de booleska 
söktermerna AND och OR. OR användes 16 gånger och AND användes 3 gånger i 
Cinahl (bilaga 1). I Medline användes ämnesorden multiple sclerosis och caregiver i 
MeSH med den booleska operatorn AND. Inga geografiska begränsningar gjordes, 
detta för att få studier från olika delar av världen. Först lästes titeln på varje artikel. 
Därefter lästes abstrakten på de artiklar som ansågs relevanta. De artiklar som sedan 
valdes att läsas hela var de som svarade mot syftet. Tre manuella sökningar 
genomfördes då referenser i lästa artiklar ansågs kunna vara relevanta för arbetet 
(Forsberg & Wengström, 2016). Tolv av de artiklar som användes hade kvalitativ 
design och en artikel hade mixad design. Metoden kunde skilja sig åt artiklarna 
emellan. Intervjuerna i artiklarna var antingen semistrukturerade eller 
ostrukturerade. Vissa artiklar innehöll både närståendes och MS-drabbade anhörigas 
upplevelser. De närståendes upplevelser kunde urskiljas och därför ansågs dessa 
artiklar relevanta för resultatet. De resultatartiklar som valdes att användas till 
resultatet redovisas i tabell (bilaga 2). Samtliga artiklar som valts ut till resultatet har 
kvalitetsgranskats med hjälp av kvalitetsprotokoll (bilaga 3) framtaget av avdelningen 
för omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping. Protokollet avser att granska 
kvalitativa artiklar. I de utvalda artiklarna var minst tio av tolv krav för innehållets 
kvalitet uppfyllda, alla fyra i del ett och sex av åtta i del två. Problemet, kunskapsläget 
och urvalet var beskrivet samt att syftet ansågs relevant och hängde ihop med metoden. 
Den kvalitativa metoden, datainsamlingen och dataanalysen fanns även beskrivet i 
varje artikel.  

Dataanalys 

Arbetet har en induktiv ansats, där utgångspunkt var att utgå från artiklar som är 
genomförda med kvalitativ metod med fokus på deltagarnas upplevelser samt levda 
erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012). Fribergs (2012) 
femstegsmodell har använts. Analysarbetet beskrivs av Friberg (2012) som en 
uppdelning av fullständiga enheter till flera delar som sedan sammanställs till en 
helhet dock då med ett nytt perspektiv. Helheten i detta arbete representeras av den 
färdiga litteraturöversikten. Delarna framkommer då artiklarnas resultat kategoriseras 
upp i avsikt att finna gemensamma aspekter som anses väsentliga för syftet i denna 
litteraturöversikt. Fribergs (2012) fem steg kommer här nedan att beskrivas. Steg ett 
innefattade att de valda artiklarna lästes flera gånger för att på så sätt få en bra 
överblick samt förståelse av innehållet. För att få en fördjupad uppfattning av 
innehållet lästes artiklarna först enskilt och analyserades sedan tillsammans. Vid 
arbetet gällande de kvalitativa studiernas resultat arbetades dessa igenom med ett 
öppet sinne inför resultatets helhet samt dess uppbyggnad då dessa kan variera till 
följd av olika metodologiska och kunskapsteoretiska tillvägagångssätt. I steg två 
bearbetades de valda artiklarna i pappersformat för att på ett enkelt sätt kunna 
identifiera närståendes upplevelser med hjälp av överstrykningspennor. Rosa färg 
användes till stycken som kunde användas i resultatet och grön färg användes i delar 
där etiska aspekter belystes. Vid steg tre gjordes en sammanställning av närståendes 
upplevelser från varje enskild artikels resultat. Sammanställningen klargjorde om det 
fanns likheter och olikheter resultaten emellan. Dessa identifierades genom att fynden 
fördelades under kategorierna ”relation”, ”roll” eller ”behov”.  Steg fyra resulterade i 
fokus på att relatera de olika fynden till varandra. Likheter och olikheter fastställdes 
och skrevs sedan ner övergripligt under nya preliminära underkategorier.  Det var 
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under hela processen viktigt att påminnas om att välja ut de delar som eftersöktes och 
svarade på syftet och inget annat även om det fanns andra delar som ansågs 
intressanta. I steg fem formades en ny helhet i en tydlig och organiserad text med nya 
kategorier samt underkategorier med ett innehåll som svarar mot syftet (Friberg, 
2012). Kategorierna som kom att användas var ”Förändrade relationer” ”Förändrade 
familjeroller” samt ”Förändrade behov”. 

Etiska överväganden 

Alla de artiklar som ingår i litteraturöversikten har innan publicering granskats och 
godkänts av en etisk kommitté. I översikten har det inte gjorts några observationer 
eller intervjuer vilket då gör att det inte krävs en forskningsetisk prövning (Forsberg & 
Wengström, 2016).  För att garantera att de artiklar som använts i arbetet har följt 
etiska riktlinjer ska tidskriften som är utgivare ha detta som krav för att publicera 
artikeln (Kjellström, 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). För att motverka 
fabricering och förfalskning har artiklarna lästs flera gånger enskilt och tillsammans. 
Helgesson (2006) förklarar att fabricering handlar om att det resultat som 
sammanställs inte är verklighetsförankrat och förfalskning innebär att omskrivning av 
resultatet görs för att det ska passa in i den egna studien. Gällande litteraturöversikter 
finns det risker som är viktiga att vara medveten om. Dessa risker definieras som 
begränsad kunskap gällande såväl engelska som metodologiska kunskaper. Denna 
begränsning anses kunna bidra till feltolkningar av artiklarna vilket kan leda till att 
orättvisa slutsatser dras (Kjellström, 2012). Detta har beaktats under arbetets gång för 
att undvika feltolkningar av artiklarna. Risken för missförstånd har minimerats genom 
att artiklarna lästes ett flertal gånger samt att det funnits en diskussion kring 
innehållets otydligheter som upptäckts under arbetets gång. 

Resultat 

Litteraturöversikten visar att när en sjukdom som MS drabbar en familjemedlem 
förändras vardagen och även de närstående behöver anpassa sig till den nya 
situationen. I samband med detta upplevde närstående vikten av acceptans för sin 
anhörigas sjukdom och de hinder som en kronisk progressiv sjukdom som MS kan 
bidra med i det vardagliga livet (Esmail, Munro & Gibson, 2007; Hughes, Locock & 
Ziebland, 2013).  
 

Förändrade relationer 

En förändrad parrelation  
Många gifta par upplevde att äktenskapet blivit starkare efter omständigheterna kring 
MS-diagnosen. Acceptans, positiv attityd, förmåga att visa uppskattning, tillit, 
äktenskapslöften och livsutsikter var motivationsfaktorer för att uppleva glädje 
(Liedström, Isaksson & Ahlström, 2010; Mutch, 2010). Vissa närstående upplevde sig 
ha samma känslor för sina anhöriga och såg fortfarande personen de var tillsammans 
med och inte sjukdomen (Bogosian, Moss-Morris, Yardley & Dennison, 2009; Mutch, 
2010). Andra uppgav sig jämföra med hur det brukade vara och hur relationen kunde 
sett ut om den anhörige inte insjuknat i MS (Rollero, 2016). Närstående kunde känna 
skuld över tankar kring skilsmässa då de tänkte på hur det skulle kunna påverka den 
anhöriga om tillståndet skulle förvärras (Liedström et al. 2010). Närstående 
rapporterade även svårigheter i att hantera förändrade åsikter och beteenden hos sina 
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anhöriga som resulterat i förändringar i relationen (Bogosian et al. 2009; Bowen, 
Maclehose & Beaumont, 2009). Frustration upplevdes när anhöriga upprätthöll en 
fasad på bekostnad av sin hälsa om att allt var normalt. Närstående uttryckte då en 
sorg över att den anhörige upplevdes förneka sin sjukdom (Esmail et al. 2007).  
 
Manliga närstående, vilka hade en intim relation med en anhörig som drabbats av MS 
upplevde att leva med en anhörig med MS hade påverkat relationen till det bättre. 
Förmågan att diskutera, förstå och visa uppskattning för varandra upplevdes som 
viktigare än sex. De närstående upplevde dock att kvinnliga anhöriga hade ett större 
känslomässigt behov av sex för att känna sig älskade (Esmail et al. 2007). Dock kunde 
själva sexakten ske mer sällan på grund av symtom såsom trötthet hos den anhörige 
(Esmail et al. 2007; Rollero, 2016). Kvinnliga närstående upplevde att kärlek och 
emotionell närhet var viktigare än sex. MS påverkade den sexuella relationen negativt 
på grund av nedsatt funktion hos mannen och då även oförmåga att uttrycka 
tillgivenhet. Detta tolkades av den närstående som förlust av attraktion och bidrog till 
ökad frustration. Kvinnliga närstående var dock mer måna om att hålla den sexuella 
relationen vid liv för att bibehålla mannens självförtroende. För att möta behov hos 
närstående och anhörig använde sig vissa av intima hjälpmedel för att kompensera den 
funktion som försämrats. Den kvinnliga närstående upplevde skuld vid nekande till 
sex då stress relaterat till rollen som vårdare kunde bidra till minskad sexlust (Esmail, 
Huang, Lee & Maruska, 2010). 

Betydelsen av en välfungerande kommunikation  
God kommunikation upplevdes vara nyckeln till en fungerande relation men kunde av 
närstående upplevas som svår att uppnå (Chen & Habermann, 2013; Esmail et al. 
2010). Svårigheter upplevdes i att förstå sjukdomen och dess symtom, vilket då kunde 
skapa spänning i relationen mellan närstående och anhörig (Golla, Mammeas, 
Galushko, Pfaff & Voltz, 2015). Närstående kunde ibland uppleva frustration på grund 
av att kommunikationen känts påtvingad (Esmail et al. 2007). Vissa närstående 
upplevde sig själva vara oförberedda på de kognitiva förändringar som sjukdomen 
kunde åstadkomma, så som förändrade tankemönster, förändrat minne samt att den 
anhörigas verbala förmåga försämras (Rollero, 2016). Upplevelsen av frustration 
kunde infinna sig hos de närstående då den anhöriga inte längre hade möjlighet att 
uttrycka sig verbalt i samma utsträckning som tidigare (Mutch, 2010). En del 
närstående upplevde att MS-diagnosen resulterat i en god kontakt till sina anhöriga 
samt att förståelse var en viktig faktor i att stärka relationen (Esmail et al. 2007). De 
närstående upplevde att ärlighet var en viktig faktor. Ärligheten upprätthölls dock inte 
helt då den närstående kunde välja att filtrera och manipulera samtalen i syfte att 
skydda sina anhöriga (Bogosian et al. 2009; Bowen et al. 2009; Esmail et al. 2010). 

Förändrade familjeroller 

Omfördelning av ansvar 
Närstående upplevde att det var viktigt att acceptera sin anhöriges sjukdom och dennes 
behov för att upprätthålla relationen. Den närstående upplevde mer ansvar gällande 
vardagssysslor för att stödja och hjälpa sin anhörige så mycket som möjligt. 
Närstående tog i många fall över sysslorna i hemmet, såsom att handla och laga mat, 
städa och tvätta, då den anhörige var sämre (Bogosian et al. 2009; Esmail et al. 2007; 
Liedström et al. 2010; Rollero, 2016). Andra upplevde att det var viktigt att inkludera 
den anhörige i vardagssysslorna och respektera behovet av att delta även om det kunde 
ta längre tid. Närstående upplevde att det kunde vara svårt att identifiera när den 
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anhörige var i behov av hjälp eller när det var dags att ta ett steg tillbaka. De flesta 
närstående beundrade sina anhörigas sätt att hantera situationen som de befann sig i 
(Boland, Levack, Hudson & Bell, 2012; Hughes et al. 2013). För att upprätthålla 
situationen i hemmet blev närstående familjeförsörjaren, vilket kunde bidra till 
upplevelser av ekonomisk oro samt finansiella bekymmer hos den närstående 
(Bogosian et al. 2009; Esmail et al. 2010; Heward, Gough & Molineux, 2011; Liedström 
et al. 2010). 

Identitetsförändring  
Närstående upplevde att det var viktigt med en identitetsförändring oavsett om det 
handlade om att behålla sin identitet eller om att anta nya identiteter på grund av 
förändrade omständigheter. Vissa uttryckte svårigheter i att hitta sin identitet när 
deras anhöriga drabbats av MS, då detta ledde till att nya roller i familjen uppstått 
(Heward et al. 2011). De traditionella rollerna i förhållandet blev mer otydliga. För 
vissa ansågs inte detta som viktigt utan det sågs som en del i att hantera situationen. 
(Esmail et al. 2007). Svårigheter i att finna sin identitet kunde visa sig i emotionella 
konsekvenser. Om rollen som vårdare antogs på en balanserad nivå tillsammans med 
rollen som familjens försörjare och ledare, upplevdes annars komplicerade situationer 
lättare att hantera. För andra var omformning av identiteten det enda sättet för dem 
att hantera förändringarna (Heward et al. 2011). 
 
Närstående upplevde att när den anhöriges hälsa försämrades, blev rollen som 
närstående vårdare intensifierad, vilket upplevdes som en utmaning i att hitta sin 
identitet och sedan anpassa sig till den (Heward et al. 2011). Vissa hade inget emot att 
ta rollen som närstående vårdare men de tyckte de förtjänade mer uppskattning och 
respekt för det (Hughes et al. 2013). Andra upplevde det som en plikt att ta hand om 
sin anhörige och att engagemanget mot varandra var avgörande för relationen (Mutch, 
2010). Flera närstående försökte underlätta sjukdomens påverkan på vardagen för sina 
anhöriga för att de skulle känna sig mindre stressade (Bogosian et al. 2009). 
Närstående ville hjälpa sina anhöriga men upplevde själva stress till följd av att de 
upplevde höga förväntningar som gjorde att de närstående kände sig pressade (Hughes 
et al. 2013). Närstående kunde tycka att det var fysiskt krävande att deras anhöriga var 
i behov av ständig assistans och de upplevde att det var ett heltidsjobb att vara vårdare 
(Rollero, 2016). De upplevde att de blev mer vårdare än närstående (Bowen et al. 2009; 
Rollero 2016). Vissa identifierade sig motvilligt som vårdgivare. De upplevde att 
vårdrollen inte var självvald och helt plötsligt fanns det påtvingade måsten med en 
ständig oro (Hughes et al. 2013). Andra kunde uppleva en identitetsförändring som 
gjorde att de kände sig som en extra förälder till sin anhörige på grund av omvårdnad 
som matning och tvättning av den anhörige (Mutch, 2010). Några identifierade sig fullt 
ut som vårdare med stolthet. De såg det som en del av relationen att ta hand om sina 
anhöriga, vilket bidrog till ökat självförtroende (Hughes et al. 2013; Liedström et al. 
2010).  

Förändrade behov 

Behov av information 
Närstående upplevde behov av stöd och även information från hälso- och sjukvården 
(Bowen et al. 2009; Golla et al. 2015). Närstående upplevde sig vara en börda för 
vården och kände sig exkluderade från vårdprocessen (Golla et al. 2015). 
Vårdpersonalen tycktes inte ha tillräckligt med kunskap samt att de inte tog 
närståendes upplevelser på allvar (Bogosian et al. 2009; Golla et al. 2015). Närstående 
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upplevde att de fått ofullständig förståelse för sjukdomen vilket bidrog till att de inte 
var beredda på försämringen (Bowen et al. 2009). Behovet av information motiverade 
vissa närstående till informationssökning på egen hand (Liedström et al. 2010). 
Information och medvetenhet var för många ett verktyg som gjort att situationen 
upplevts mer hanterbar (Bogosian et al. 2009). Det har även varit ett sätt att få klarhet 
i situationen samt genererat upplevelsen av att känna kontroll (Heward et al. 2011). 
Många upplevde det svårare att hantera de känslomässiga reaktionerna hos den MS-
drabbade anhöriga, i jämförelse med de fysiska begränsningarna (Bogosian et al. 2009; 
Esmail et al. 2007). Dem kände att de inte kunde hjälpa sin anhörige utan att de endast 
kunde finnas där och stötta emotionellt (Bogosian et al. 2009). Öppenheten gentemot 
andra upplevdes leda till ökad förståelse (Bogosian et al. 2009). Samtal gällande 
situationen tillsammans med vänner kunde även ge den närstående kraft att orka 
(Bogosian et al. 2009; Liedström et al. 2010). Vissa närstående upplevde starkt stöd 
strax efter diagnosen, något som därefter ofta uteblev (Rollero, 2016). Närstående 
upplevde att andra inte förstod vilket ledde till missförstånd och frustration (Masoudi, 
Khayeri, Rabiei & Zarea, 2016). Oförståelse från omgivningen gjorde bland annat att 
de närstående upplevde sig isolerade tillsammans med sin anhörige (Bogosian et al. 
2009). De kunde känna sig hämmade i sociala sammanhang på grund av svårigheterna 
i att ta med sin anhörige (Esmail et al. 2010; Rollero, 2016). Närstående upplevde att 
den anhörige ville dölja sina funktionshinder, vilket gjorde att sjukdomen många 
gånger hölls inom familjen (Bogosian et al. 2009). 

Oro för framtiden 
Hos närstående fanns en ständig oro inför framtiden då ovissheten upplevdes 
skrämmande med tanke på de försämringar som ett progressivt tillstånd medför 
(Bogosian et al. 2009; Mutch, 2010). Oron över att inte kunna hantera kommande 
situationer var ständigt närvarande (Bowen et al. 2009; Rollero, 2016). Känslan av att 
inte våga planera något infann sig hos de närstående, vilket gjorde att de upplevde att 
det inte fanns något att se fram emot (Bogosian et al. 2009). Att planera inför 
framtiden upplevdes som stressigt och meningslöst hos vissa. Många upplevde ett 
behov av att leva i nuet och koncentrera sig på det, då tidigare planer fått utebli på 
grund av oväntad försämring hos den anhörige (Boland et al. 2012; Liedström et al. 
2010). Utebliven planering för en eventuell förändring grundade sig även i att 
närstående upplevde att den anhörige inte ville diskutera det. Närstående kände sig då 
påstridig och många valde därför att avvakta tills den anhörige kände sig redo att prata, 
även om det låg i närståendes intresse att planera inför kommande försämring (Chen 
& Habermann, 2013). Många närstående upplevde att det krävdes planering för att få 
vardagen att fungera. Schemaläggning förekom gällande såväl sjukhusbesök, 
hembesök som vardagssysslor (Mutch, 2010). Stor frustration upplevdes hos 
närstående gällande planering och medföljande prioriteringar till följd av den 
anhöriges funktionshinder (Bogosian et al. 2009; Mutch, 2010). Närstående uttryckte 
önskan om att främja förutsättningarna för att anhörig själv skulle kunna planera 
framtiden innan förmågan att förmedla sig försämras. Det kunde för vissa handla om 
en strukturerad planering och för andra kunde det handla om att medvetandegöra sina 
anhöriga om att deras önskningar kommer att efterlevas (Chen & Habermann, 2013).  

Behov av egentid 
Ett behov av egentid uttrycktes av närstående samt en önskan om att kunna gå ut med 
vänner för att tänka på annat (Hughes et al. 2013). Även olika fritidsaktiviteter kunde 
hjälpa vissa att slappna av (Bogosian et al. 2009). Många närstående upplevde dock att 
det inte fanns utrymme för egentid samt svårigheter i att koppla av om de var iväg från 
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sin anhörige. Upplevelsen av skuld och skam kunde uppstå samt rädslan för att något 
skulle hända den anhörige under tiden som de var hemifrån (Bogosian et al. 2009; 
Esmail et al. 2010; Mutch, 2010; Rollero, 2016). Flera upplevde att de gick miste om 
sina personliga intressen och att de behövde offra sitt eget liv och sin frihet och att de 
på grund av detta förlorat flera av sina vänner (Esmail et al. 2010; Liedström et al. 
2010; Rollero, 2016). Närstående upplevde att den anhöriges diagnos medfört att de 
tvingats omvärdera sina förväntningar på livet (Chen & Habermann, 2013). Vissa 
närstående upplevde även att de blev så pass upptagna av sin anhörigas behov att de 
satte sin egna hälsa sekundärt (Bogosian et al. 2009; Bowen et al. 2009). 

Metoddiskussion 

Metoden diskuterades utifrån de fyra begreppen trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet. Samtliga begrepp indikerar på god vetenskaplig 
kvalitet inom forskningsarbeten med kvalitativ design (Wallengren & Henricsson, 
2012). Trovärdighet kan ses som ett övergripande mål för kvalitativ forskning. Det 
handlar om att få fram ett trovärdigt resultat som är metodiskt redovisat. Exempelvis 
kan val av inklusions- och exklusionskriterier öka ett arbetes trovärdighet. Pålitlighet 
handlar om hur förförståelsen och tidigare erfarenheter kan ha påverkat analysarbetet. 
Bekräftelsebarheten är ett begrepp som har gemensamma faktorer med trovärdighet 
och pålitlighet. Exempelvis belyses hur förförståelse kan ha påverkat arbetet. I denna 
översikt stärks bekräftelsebarheten av att medbedömare tagit del av arbetet. 
Överförbarheten handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 
grupper (Wallengren & Henricsson, 2012). En litteraturöversikt genomfördes. Arbetet 
utgick från artiklar som var genomförda med kvalitativ metod. Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011) beskriver att arbeten skrivna med en kvalitativ metod syftar till att 
granska upplevelser och uppfattningar hos individer. Därför ansågs detta som mest 
relevant för litteraturöversikten då syftet var att belysa personers upplevelser. En 
induktiv ansats valdes till översikten eftersom textens innehåll granskades med ett 
öppet sinne. En deduktiv ansats används istället då texten granskas utifrån en bestämd 
teori (Henricsson, 2012). De kvalitativa metoderna som användes i artiklarna kunde 
skilja sig åt. Intervjuerna i studierna genomfördes med semistrukturerade eller 
ostrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjumetoden utgår från 
förberedda öppna frågor som anpassas utefter intervjuns gång. Den ostrukturerade 
intervjun, där färre frågor finns förberedda, ger deltagaren möjlighet att ge mer 
detaljerade beskrivningar och berättelser (Danielsson, 2012). I fem artiklar 
inkluderades både den närståendes och den anhöriges upplevelser. De närståendes 
upplevelser var separerade från de anhörigas upplevelser och kunde därför enkelt 
urskiljas och användas i resultatet. Att artiklarna inte använde sig av samma metod har 
eventuellt kunnat påverka resultatets trovärdighet då studier som använt sig av samma 
metod ökar litteraturöversiktens trovärdighet (Henricsson, 2012). De artiklar som till 
en början ansågs vara svårtolkade men som sedan valdes att tas med var två artiklar 
som utgick från ett parperspektiv. Dessa artiklar granskades flera gånger enskilt och 
sedan tillsammans för att endast de delar som var belysta utifrån närståendes 
upplevelser skulle användas till litteraturöversiktens resultat. 
 
Totalt tretton vetenskapliga artiklar kom att användas i litteraturöversikten. Tolv 
stycken hade kvalitativ metod och en hade mixad metod. Den artikel som använt sig av 
mixad metod granskades noggrant för att endast delar från den kvalitativa metoden 
skulle användas. Då artikeln var tydligt uppdelad i olika delar och svar på öppna frågor 
tydligt gick att urskilja ansågs det inte som ett problem att andra delar av artikeln var 
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utformade utefter kvantitativ metod. Fördelen med en mixad metod är att det finns en 
stark trovärdighet då syftet är att det optimala svaret på forskningsfrågan lyfts fram. 
Svagheten kan vara att metoden kräver mycket resurser och kunskap eftersom 
metoden anses avancerad (Borglin, 2012). För denna översikt skulle det kunna ses som 
en svaghet att använda en artikel med mixad metod då eventuell betydelsefull 
information från den kvantitativa delen utesluts. Alla artiklarna berörde den 
närståendes upplevelser vilket ansågs vara en styrka då detta svarade på det valda 
syftet för denna litteraturöversikt. Att materialet studerades flera gånger ökar 
trovärdigheten (Wallengren & Henricsson, 2012). Enligt Willman et al. (2011) är det 
även till fördel för trovärdigheten att fler artiklar visar på liknande resultat, vilket 
stämde överens med materialet som användes i litteraturöversiktens resultat. 
Resultatet delades in i kategorier och underkategorier som diskuterades med 
utomstående personer. Detta är något som stärker kvalitén på arbetet. Trovärdighet 
och pålitlighet stärks även då medbedömare har tagit del av arbetet (Wallengren & 
Henricsson, 2012). 
 
Sökningen gjordes i två databaser. Båda databaserna, Cinahl och Medline, ansågs vara 
lämpade då de innehåller artiklar om omvårdnad (Willman et al. 2011). Sökningar i 
fler databaser än en, kombinerat med relevant trunkering och booleska operatörer 
ökade arbetets trovärdighet (Henricsson & Billhult, 2012). De booleska operatörerna 
som användes var AND och OR. AND specificerar sökningen medan OR expanderar 
den. För att utöka sökningen ytterligare användes trunkering. Sökordens ändelser 
byttes mot en asterisk (*) vilket bidrog till ett ökat antal träffar (Willman et al. 2011). 
Willman et al. (2011) menar också att kombinationen av flera sökord är viktig för att få 
fram tillräckligt med relevanta vetenskapliga artiklar. Sökorden anpassades till 
respektive databas. Antalet sökord blev totalt nitton stycken. Fler sökord stärker 
chanserna att hitta artiklar som svarar mot syftet, vilket ansågs påverka 
tillförlitligheten till det positiva. För att stärka bekräftelsebarheten i arbetet 
redogjordes vilka begränsningar som använts. Sökningarna begränsades till att 
artiklarna skulle vara max 10 år gamla, detta är även något som styrker trovärdigheten 
eftersom forskningen anses vara aktuell. Språket begränsades till engelska, detta kan 
öka risken för missförstånd då det kan finnas vissa kunskapsbrister angående det 
engelska språket eftersom detta inte är modersmålet (Wallengren & Henricsson, 
2012). Översättningar av svårtolkade meningar eller ord gjordes med hjälp av 
uppslagsverk. Eventuella feltolkningar skulle kunna ske vilket i sin tur skulle kunna 
påverka resultatet. Eftersom detta fanns i medvetande under hela arbetets gång, 
diskuterades och analyserades artiklarna gemensamt efter att ha lästs enskilt. Tre 
manuella sökningar genomfördes utifrån referenslistor i de valda artiklarna då titlarna 
på dessa ansågs relevanta för litteraturöversiktens resultat. Två av dessa ansågs svara 
på syftet och uppfyllde kvalitetskraven och kunde därför inkluderas i resultatet. 
 
I översikten gjordes ingen geografisk begränsning. Artiklarna som användes var 
genomförda i flera olika länder, vilket bidrog till en geografisk bredd i resultatet. Trots 
detta gick fler av artiklarna som inkluderades i resultatet i samma riktning.  
Överförbarheten till andra länder bör kunna tolkas som relativt hög då närståendes 
upplevelser liknade varandra. Andra länder bör på så sätt kunna dra nytta av 
litteraturöversiktens resultat. Resultatet skulle dock kunnat påverkas av den 
geografiska bredden på grund av att sjukvårdssystemet skiljer sig länder emellan 
(Sveriges kommuner och landsting, 2015). Den geografiska bredden ansågs ändå som 
positiv för resultatet då detta gav tillgång till fler artiklar än om sökningarna hade 
begränsats till exempelvis Europa. 
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För att säkra kvalitéten på valda artiklar granskades materialet med hjälp av 
Hälsohögskolan i Jönköpings kvalitetsgranskningsprotokoll för artiklar med kvalitativ 
metod. Bedömning och sammanställning gjordes gemensamt efter att artiklarna först 
granskats enskilt. Willman et al. (2011) beskriver att om flera individers enskilda 
tolkningar sammanställs styrker detta både trovärdighet och tillförlitlighet. Varje 
artikel granskades och alla artiklar som kom att användas i resultatet uppfyllde fyra av 
fyra kriterier i del ett samt sex av åtta kriterier i del två (bilaga 3). Då kriteriet om etiska 
aspekter inte uppfylldes i två av artiklarna, gjordes en vidare granskning av den 
tidskrift som publicerat artikeln. Artiklarna visade sig då vara godkända av en etisk 
kommitté och valdes därför att ändå tas med i arbetet. Då höga krav sattes på kvalitén 
medförde detta att färre artiklar godkändes än om kraven hade varit lägre satta. Detta 
är något som ökar trovärdigheten på arbetet. 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en anhörig med multipel 
skleros utifrån ett närståendeperspektiv. I resultatdiskussionen kommer områdena 
behov av information, identitetsförändring och en förändrad parrelation diskuteras 
vidare. 
 
Resultatet visade att närstående till anhöriga med MS upplevde att de inte fått 
tillräckligt med information och stöd från vårdpersonal. Bristande kunskap hos 
vårdpersonal bidrog till bristande information till närstående och okunskap om 
sjukdomen. Resultatet visade att närstående upplevde att de exkluderats från 
vårdprocessen och att deras upplevelser inte togs på allvar från vårdens sida. Svensk 
sjuksköterskeförening (2016b) belyser vikten av att involvera de närstående i vården. 
Enligt sjuksköterskans kärnkompetens ska sjuksköterskan i mötet med närstående och 
anhöriga vara lyhörd och visa respekt för individuella behov och önskningar. Det finns 
krav på att sjuksköterskan ska besitta kunskap som gör det möjligt att etablera en 
tillförlitlig relation till närstående och anhöriga (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
När närstående påverkas av anhörigas ohälsa är det viktigt att se närståendes behov av 
information och stöttning för att involvera dem i vårdprocessen (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2015). Den familjefokuserade omvårdnaden lägger fokus vid 
att forma en vård som kopplar samman resurser från de olika individerna som ses som 
närstående till den MS-drabbade anhörige. När vården utgår ifrån det 
familjefokuserade förhållningssättet så bjuder detta in de närstående till att vara en del 
i vårdprocessen och därmed ges även närstående möjlighet att påverka livssituationen 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Forskning utförd i USA visade att möten med 
vården med syfte att förbereda patient och närstående för övergången till att leva med 
kronisk sjukdom enbart förbättrat patientens situation. Närstående upplevde att 
vården inte tillmötesgått närståendes behov av att få information och kunskap kring 
att vårda en kronisk sjuk anhörig (Mazanec et al. 2017). Dock påvisade forskning gjord 
i Sverige av Ivarsson, Klefsgård och Nilsson (2011) att möten i grupp stöttat både 
patient och närstående där vårdpersonal upplevts lättillgänglig till att svara på frågor. 
Ur ett samhällsperspektiv kan skillnaden bero på att sjukvårdsystemen skiljer sig åt 
länder emellan. USA har i grunden en privat finansiering av sjukvård vilket skiljer sig 
från hur det är i exempelvis Sverige, där vården bygger på en offentlig 
skattefinansiering (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). Socialstyrelsen (2012) 
menar att det finns en bristande medvetenhet gällande socialtjänstens befogenhet i att 
stötta och avlasta närstående som vårdar en anhörig. Samt en omedvetenhet i vem som 
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bör kontaktas inom hälso- och sjukvården vid önskan om stöd eller råd 
(Socialstyrelsen, 2012). En familjefokuserad omvårdnad är viktig för att närståendes 
behov av information och stöd ska tillmötesgås. Resultatet visade att information och 
medvetenhet genererade i känslan av kontroll samt att det var ett verktyg för att 
situationen skulle upplevas mer hanterbar. 
 
Resultatet visade att närstående inte längre upplevde sig som närstående då vårdrollen 
tog över på grund av krävande omvårdnad. Enligt Corry och While (2009) föredrar 
MS-drabbade personer att bli vårdade av en närstående i jämförelse med vårdpersonal. 
Viljan hos anhörig att bli vårdad av närstående uppmärksammas även av andra 
forskare. Solomi och Casiday (2016) belyste att en del närstående avstod att ta emot 
hjälp av samhällets resurser för att undvika att ha andra människor i hemmet. 
Resultatet visade att de närstående kunde uppleva att den anhörige levde i förnekelse 
gällande sin sjukdomsbild. Detta i linje med en isländsk studie där erfarenheter hos 
vårdgivare där ensamstående föräldrar diagnostiserats med MS studerats 
(Bjorgvinsdottir & Hallsdorsdottir, 2014). Förnekelsen kunde bidra till att närstående 
antog ett större ansvar gällande omvårdnaden för den MS-drabbade anhörige eftersom 
denne förnekade att det fanns ett behov av stöd eller hjälp (Bjorgvinsdottir & 
Hallsdorsdottir, 2014). I resultatet beskrivs det hur en påtvingad roll som vårdare 
kunde resultera i att omvårdnaden av sin anhörige upplevdes som ett jobb med hög 
press och ständig oro. Andra närstående upplevde den vårdande rollen som en del av 
relationen och definierade sig självsäkert som en stolt vårdare till sin anhörig. 
Sjuksköterskan ska ha kunskap i att kunna ge närstående samt anhöriga verktyg till att 
stärka möjligheten till egenvård. Även pedagogisk kunskap hos sjuksköterskan krävs 
för att då kunna möta individuella behov hos närstående och anhöriga (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Socialstyrelsen (2012) betonar att en närstående med en 
anhörig som krävde omfattande omvårdnad rapporterade att de ansåg sig belastas med 
ett alldeles för stort ansvar. Resultatet visade hur närstående satte sin egen hälsa som 
sekundär till följd av fokus på den anhöriges behov. Socialstyrelsen (2012) belyser att 
om den närstående ger omfattande omvårdnad regelbundet upplevs ett sämre 
välbefinnande hos närstående. Att bibehålla ett liv med aktiviteter och vänner har av 
andra beskrivits som mycket viktigt för närstående (Solomi & Casiday, 2016). 
Möjligheten till tid för sig själv uppmärksammas även av Buchanan och Huang (2012) 
som en viktig aspekt för att bevara hälsa och välbefinnande hos närstående vårdare.  
 
Det framkom i litteraturöversiktens resultat att en god kommunikation och kontakt till 
varandra gav en intimitet och detta ansågs viktigare i relationen än den sexuella 
kontakten. Resultatet belyste att hanterandet av förändringar som att försöka förstå 
sin partner och kommunicera med varandra bidrog till en starkare och närmare 
relation. Brotman et al. (2016) menar att förtroende, kommunikation, lust och 
förståelse i att mötas efter varandras behov är faktorer som kan bidra till ett hälsosamt 
sexuellt alternativt intimt förhållande. Enligt Folkhälsomyndigheten (2012) innebär 
sexualitet och sexuell hälsa inte frånvaro av sjukdom utan uppfyllda behov av intimitet, 
samhörighet, lust, känslor, kärlek och respekt till andra. I resultatet belystes skillnader 
mellan män och kvinnor, där kvinnliga närstående var mer angelägna om att försöka 
hålla den sexuella kontakten vid liv. Angelägenheten grundade sig i att bevara 
mannens självförtroende samt i att stärka bekräftelsen av att själva känna sig 
åtråvärda. 
 
Brotman et al. (2016) har i en studie om kvinnliga närståendes erfarenheter av att prata 
om sexualitet och intimitet rapporterat att sjukvårdspersonal ansåg att sex och 
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intimitet var viktiga aspekter att diskutera med närstående men att detta prioriteras 
bort på grund av att det ansågs finnas viktigare faktorer att diskutera. Frågor om sex 
och eventuella problem bör inkluderas i vården, vilket är bekräftat av både patienter 
och vårdpersonal. Dock ignoreras detta i stor utsträckning och det upplevs även finnas 
bristfällig kunskap i sexologi hos personalen. I mötet med sjukvårdspersonal bör 
exempel på hjälpmedel diskuteras vid sexuella funktionsnedsättningar 
(Folkhälsomyndigheten, 2012). Att ta hjälp från vårdpersonal ansågs av Solomi och 
Casiday (2016) kunna vara en viktig del i att få mer kvalitetstid tillsammans. 

Kliniska implikationer  

I sjuksköterskeprofessionen ingår det att på ett adekvat sätt kunna tillfredsställa de 
behov som finns hos patient och närstående. För att göra detta på bästa sätt bör 
sjuksköterskan utgå från en familjefokuserad omvårdnad. På detta sätt involveras 
närståendes behov i vården. Resultatet förväntas kunna bidra till kunskap om att 
involvera, ge information och stöd åt närstående samt utgå från ett 
närståendeperspektiv. Då sjuksköterskans förståelse ökar, och kunskap finns om de 
förändringar i relationen som kan uppkomma i samband med sjukdomen, kan en 
familjefokuserad omvårdnad bidra till att patient med familj bemöts på ett bra sätt där 
allas upplevelser och behov involveras i vårdprocessen. Då denna litteraturöversikt har 
sammanställt vilka förändringar som kan ske i det vardagliga livet och vilket behov av 
stöd som finns när MS drabbar en anhörig, anses den kunna vara ett hjälpmedel för 
hur vårdpersonal i framtiden ska kunna tillgodose de behov som närstående 
efterfrågar. Sjuksköterskan behöver uppmärksamma närståendes upplevelser för att 
kunna bidra med hjälp till den stöttning som kan behövas. Den kliniska omvårdnaden 
bör genomföras utifrån en individuell personcentrerad vård med uppmärksamhet på 
särdragen i varje unik familjesituation för att bygga en stabil grund med fungerande 
stödfunktioner. 

Slutsatser 

Resultatet gav de tre huvudkategorierna förändrade relationer, förändrade 
familjeroller och förändrade behov. De områden som sedan valdes att diskuteras 
vidare vad behov av information, identitetsförändring och en förändrad parrelation. 
Resultatet visade att närstående till MS-drabbade personer upplevde att de fått 
otillräcklig information från hälso- och sjukvårdspersonal. Det är viktigt att 
uppmärksamma upplevelsen hos den närstående för att underlätta situationen hos den 
drabbade familjen. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan kunskap om sjukdomen, 
kunskap om vilket stöd som finns och efterfrågas samt utveckling i 
informationsöverföring bidra till att närstående vårdare känner sig mer trygga och 
bekväma i sina roller. Detta är viktigt då vården idag inte har tillräckligt med resurser 
och samhället blir beroende av att närstående vårdar sina anhöriga. 
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Bilagor 

Bilaga 1 sökmatris 

Databas Söktermer Begränsningar  Träffar Titelgranskning Lästa 
abstrakt 

Lästa i 
sin 
helhet 

Kvalitetsgranskade Valda 
till 
arbetet 

Cinahl 
29/9 

S1: experience* 
or perspective* 
or view* or 
perception* or 
attitude* or 
feeling* or 
emotion* 

Peer Reviewed  
Published Date: 
20070101- 

279 573      

 S2: (MH 
”Multiple 
sclerosis”)  

 10 612      

 S3: family 
member* or 
relative* or 
carer* or 
caregiver* or 
sibling* or 
parent* or 
couple* 
spouse* or 
wife* or wives* 
or husband* 

 148 308      

 S4: S1 AND S2  743      



 

 
 

 S4 AND S3  139 139 36 24 11 6 

Medline 
10/12 

S1: (MH 
”Multiple 
sclerosis”) 

 46 064      

 S2: (MH 
”Caregiver”) 

 28 436      

 S3:  Published Date: 
20070101- 

10 109 691      

 S1 AND S2 
AND S3 

 104 104 39 18 6 4 

 
  



 

 
 

Bilaga 2 artikelmatris 

Författare/ år/land Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet & 

kommentarer 
Bogosian, A., Moss-
Morris, R., Yardley, L., & 
Dennison, L. /2009/ 
Storbrittanien 

Att utforska och 
beskriva 
erfarenheter 
från partners till 
människor som 
befinner sig i 
tidiga stadier av 
MS. 

Kvalitativ med 
induktiv ansats 

 

N:15 
Män: 10 
Kvinnor: 5 

Oro över framtiden och oförståelse från 
omgivning som ledde till social isolering. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
 

Boland, P., Levack, W., 
Hudson, S., & Bell, E. 
/2012/ Storbrittanien 

Att undersöka 
hur människor 
klarar sig som 
ett par när 
någon har 
multipel skleros 

Kvalitativ med  
tolknings- 
teoretiskt 
perspektiv 

N: 14 
Män: 7 
Kvinnor: 7 

Hanterandet av sjukdomen och 
planeringen för den gemensamma 
framtiden som par. 
 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Bowen, C., Maclehose, A., 
& Beaumont, J.G. 
/2009/Storbrittanien 

Att utforska 
familjeförhållan
den och 
stödbehov när 
man anpassar 
sig till 
släktingars 
avancerade 
multipel skleros 

Kvalitativ med 
grounded 
theory 

N: 25 
Män:10 
Kvinnor: 15 

Närstående behöver information och 
stöd vid förändringar i relationer, roller 
och ansvar. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Kvalitetssäkringsbe
grepp beskrivs ej  
 

Chen, H., & Habermann, 
B. /2013/ USA 

Att undersöka 
hur par som 
lever med 
multipel skleros 
hanterar och 
planerar 
hälsoförändring
ar 

Kvalitativ 
beskrivande 

N: 20 
Män: 10 
Kvinnor: 10 

Kvaliteten på kommunikationen mellan 
partners kan påverka processen om 
information angående hälsovårdsbeslut. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
 
 



 

 
 

Esmail, S., Huang, J., 
Lee, I., & Maruska, T. 
/2010/ Kanada 

Att förstå 
effekten av 
multipel skleros 
på pars sexuella 
relationer när 
den manliga 
partnerns blev 
diagnostiserad 
med multipel 
skleros 

Kvalitativ med 
fenomenologis
k design 

N: 8 
Män: 4 
Kvinnor: 4 

Sjukvården bör underlätta öppen 
kommunikation, erkänna varje partners 
intimitet samt hjälpa båda parter att 
skapa meningsfulla roller. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 6/8 
 
Etiskt 
förhållningssätt 
och 
kvalitetssäkringsbe
grepp beskrivs ej. 

Esmail, S., Munro, B., & 
Gibson, N. /2007/ 
Kanada 

Att förstå levda 
erfarenheter hos 
par där kvinnan 
var 
diagnostiserad 
med multipel 
skleros under 
relationen 

Kvalitativ med 
fenomenologis
k design 

N: 12 
Män: 6 
Kvinnor: 6 

Deltagarna identifierade fördelarna med 
kommunikation för att klara av 
effekterna av MS. Manliga partners 
upplevde sig ha liten inverkan på 
kvinnans sexualitet. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 6/8 
 
Etiskt 
förhållningssätt 
och 
kvalitetsäkringsbeg
repp i diskussion 
beskrivs ej 

Golla, H., Mammeas, S., 
Galushko, M., Pfaff, H., & 
Voltz, R. /2015/ Tyskland 

Att få en insikt i 
ej bemötta 
subjektiva behov 
hos vårdgivare 
till svårt 
drabbade MS 
patienter. 

Kvalitativ 
tvärsnittsstudi
e 

N: 12 
Män: 5 
Kvinnor: 7 
 

Vårdgivare grupperade vårdtagaren 
behov och egna där de ej fokuserade på 
egna önskningar. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Heward, K., Gough, B., & 
Molineux, M. /2011/ 
Storbrittanien 

Att undersöka 
påverkan av att 
leva med 
multipel skleros 
för partners och 
familj 

Kvalitativ med 
grounded 
theory 

N: 9 Hur partners identiteter påverkas av att 
ha en central roll i vården, inklusive hur 
tidigare identiteter upprätthålls och nya 
utformas.    

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8  

Hughes, N., Locock, L., & 
Ziebland, S. /2013/ 
Storbrittanien 

Att utforska hur 
familjemedlem
mar och vänner 

Kvalitativ  N: 48 
Män: 19 
Kvinnor: 29 

Partners upplevdes obekväma i sin roll 
som anhörigvårdare i jämförelse till de 
som hade en annan relation till den som 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 



 

 
 

tolkar etiketten 
”vårdare” 

de vårdare. Exempel på annan relation 
var syskon och ex-partner.  

Kvalitativ metod 
beskrivs ej 

Liedström, E., Isaksson, 
A. K., & Ahlström, G. 
/2010/ Sverige 

Att beskriva 
livskvalitén hos 
närstående till 
partners med 
multipel skleros 

Mixad metod N: 44 
Män: 20 
Kvinnor: 24 

MS påverkar hela familjen och 
närstående lever i ovisshet om framtiden 
och bör få stöd i detta av vården. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Kvalitativ metod 
beskrivs ej 

Masoudi, R., Khayeri, F., 
Rabiei, L., & Zarea, K. 
/2016/ Iran 

Att undersöka 
erfarenheterna 
av närstående 
som vårdgivare 
till person med 
multipel skleros, 
om 
stigmatisering i 
iranska 
hälsovårdssam
manhang 

Kvalitativ 
beskrivande 
undersöknings
metod 

N: 14 
Män: 7 
Kvinnor: 7 
 

Skam, rädsla för förlöjligande av andra, 
ignorerad av familj och döljande av 
sjukdom framkom i resultatet. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Kvalitetssäkringsbe
grepp beskrivs ej 

Mutch, K. /2010/ 
Storbrittanien 

Att förstå 
erfarenheten av 
partners roll 
som de upplevde 
det och att 
utforska vilka 
strategier 
partners 
använder sig av 
för att hantera 
sin 
omvårdnadsroll 

Kvalitativ N: 8 
Män: 4 
Kvinnor: 4 

Oro, planerande, frustration, 
engagemang till äktenskap och coping 
strategier var identifierade. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 6/8 
 
Kvalitativ metod 
och 
kvalitetssäkringsbe
grepp beskrivs ej 

Rollero, C. /2016/ Italien Att utforska 
erfarenheten 
hos manliga 
vårdgivare som 
lever med en 

Kvalitativ med 
grounded 
theory 

N: 24 
Män: 24 
Kvinnor: 0 

Vårdandet som heltidsjobb, sociala 
förändringar och könsnormers centrala 
roll i äktenskapet. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Kvalitetssäkringsbe
grepp beskrivs ej 



 

 
 

partner med 
multipel skleros 

 



 

 
 

 

Bilaga 3 kvalitetsgranskningsprotokoll 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 
 

Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja  Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja  Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja Nej  
 
Är urvalet beskrivet?   Ja  Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 
II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja  Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?  Ja  Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja  Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/   Ja  Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 

diskussionen?   Ja  Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    

    Ja  Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?   Ja  Nej 

 
 



 

 
 

Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 


