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Abstract 
Background Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome is a neurologic disease. 
Between 0,1-2,6% of the world’s population is estimated to have ME/CFS. Even though a lot 
of people are affected there is a lack of knowledge about the disease. Its symptomatology affects 
the whole body and is severely debilitating. It’s at utmost importance that this subject is studied 
so that nurses can get an increased knowledge about ME/CFS. 
Aim The aim was to highlight people's experiences of living with ME/CFS. 
Method A literature-based study based on analysis of ten qualitative scientific studies was 
performed.  
Results Four main themes and fourteen subthemes were revealed. The main themes were about 
changing living conditions, lack of knowledge, changes in the body and existential changes. 
Changes were a major part of the result and people with ME / CFS experienced that the changes 
could be both positive and negative. The results showed that there is a knowledge gap regarding 
ME / CFS, which has serious consequences for people with the diagnosis. 
Conclusion The conclusion of the study was that knowledge, information and support is 
important for people with ME / CFS. By working person-centered, the nurse can help people 
with ME / CFS feel better. 
 
Keywords Experience, Knowledge, Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome, 
Patient, Person-centered care. 
  



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Denna studie redogjorde för personers erfarenheter av att leva med Myalgisk 
Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome. Sjukdomen är neurologisk och något botemedel 
eller effektiv behandling finns ännu inte att tillgå. Mellan 0,1–2,6% av världens befolkning 
beräknas vara drabbade och endast ett fåtal av dessa erhåller en korrekt diagnos. Studien utgick 
från tio artiklar som söktes fram i vetenskapliga databaser. Delarna i artiklarna som tydliggjorde 
personers erfarenheter av att leva med ME/CFS lyftes fram till analys. Resultatet av analysen 
sammanställdes och åskådliggjordes i form av teman och underteman. De teman som framkom 
var: Ändrade livsvillkor, Okunskapen tar överhanden, Förändringar i kroppen och Existentiella 
förändringar. Resultatet visade att det finns en stor kunskapslucka gällande ME/CFS vilket har 
konsekvenser för personer med diagnosen, både i och utanför vården. Detta hade som följd att 
personerna upplevde sig förbisedda och misstrodda vilket påverkade deras syn på sig själva. 
Diagnosen ME/CFS medför förändringar i livet som påverkar hela personen, inte bara 
kroppsligt utan även gällande identiteten och deras känsla av tillhörighet. För att hantera dessa 
förändringar var det nödvändigt med anpassningar av olika slag. Sammanfattningsvis visar 
denna studie ett behov av ytterligare forskning då en ökad kunskap och förståelse om ME/CFS 
är väsentlig för att möta dessa personers behov på rätt sätt.  
  



 

 

Innehåll 

Inledning ................................................................................................................................... 1 

Bakgrund ................................................................................................................................... 1 

Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome ........................................................... 1 

Diagnos, prognos, behandling ................................................................................................ 2 

Fatigue .................................................................................................................................... 2 

Ansträngningsutlöst symtomförvärring, ett unikt kardinalsymtom ....................................... 3 

Lidande ................................................................................................................................... 3 

Personcentrerad vård .............................................................................................................. 3 

Sjuksköterskans roll och ansvar ............................................................................................. 4 

Problemformulering ................................................................................................................. 4 

Syfte ........................................................................................................................................... 5 

Metod ......................................................................................................................................... 5 

Litteratursökning .................................................................................................................... 5 

Urval ....................................................................................................................................... 5 

Analys ..................................................................................................................................... 6 

Resultat ...................................................................................................................................... 7 

Ändrade livsvillkor ................................................................................................................. 7 

Anpassa sin vardag ............................................................................................................. 7 

Förlora delar av sig själv .................................................................................................... 8 

Begränsas i det dagliga livet ............................................................................................... 8 

Att vara en börda ................................................................................................................ 8 

Känsla av utanförskap ........................................................................................................ 8 

Okunskapen tar överhanden ................................................................................................... 9 

En ständig kamp mot misstro ............................................................................................. 9 

Möter bristande kunskap i vården ...................................................................................... 9 

Avsaknad av respekt i mötet ............................................................................................ 10 



 

 

Förändringar i kroppen ......................................................................................................... 10 

Kroppen fungerar inte som den ska .................................................................................. 10 

Återhämtningen uteblir .................................................................................................... 11 

Känslan av att bli straffad ................................................................................................. 11 

Existentiella förändringar ..................................................................................................... 11 

Ifrågasätter tillvaron ......................................................................................................... 12 

En ny identitet .................................................................................................................. 12 

Ljusglimtar i mörkret ....................................................................................................... 12 

Diskussion ............................................................................................................................... 13 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 13 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 15 

Ändrade livsvillkor ........................................................................................................... 15 

Okunskapen tar överhanden ............................................................................................. 16 

Förändringar i kroppen ..................................................................................................... 17 

Existentiella förändringar ................................................................................................. 17 

Slutsatser ................................................................................................................................. 18 

Praktiska implikationer ......................................................................................................... 19 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans kompetensområde ........ 19 

Referenser ............................................................................................................................... 20 

 
Bilagor 
Bilaga I – Tabell med sökhistorik 
Bilaga II – Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Bilaga III – Översikt över analyserade artiklar 



 

1 
 

Inledning 
Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome är en neurologisk sjukdom (World Health 
Organization [WHO], 2016). Internationellt beräknas prevalensen för Myalgisk 
Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome hos befolkningen i världen variera mellan 0,1–
2,6%, beroende på vilka kriterier som används (Julin, 2016). Myalgisk Encefalomyelit/Chronic 
Fatigue Syndrome kan drabba både barn och vuxna, sjukdomen debuterar oftast i 20–40 
årsåldern och är vanligare hos kvinnor. Vad som orsakar sjukdomen är fortfarande oklart (Julin, 
2016). Enligt Anderson, Jason, Hlavaty, Porter och Cudia (2011) anser ofta vårdpersonal att 
Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome är psykosomatisk och att sjukdomen 
trivialiseras, vissa anser till och med att den inte existerar. Kunskapsbrist angående diagnosen 
är vida utbrett och Anderson et al. (2011) beskriver att personer med sjukdomen då kan bli 
felbehandlade. Socioekonomiska beräkningar på vad sjukdomen årligen kostar i Sverige saknas 
men används samma beräkningsmetod som i USA uppskattas summan till 2–2,7 miljarder 
kronor per år (Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, 2013). 
Sjuksköterskor kan möta personer med Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome 
inom många olika verksamheter och behöver därför kunskap för att kunna möta deras behov. 
Därför är det angeläget att undersöka hur det är att leva med Myalgisk Encefalomyelit/Chronic 
Fatigue Syndrome, vilket denna studie fokuserar. 

Bakgrund 

Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome 
Myalgisk betyder muskelsmärta och Encefalomyelit är inflammation i hjärna och ryggmärg. 
Chronic Fatigue Syndrome står för kroniskt trötthetssyndrom. Fortsättningsvis används den 
vedertagna förkortningen ME/CFS. ME/CFS är en allvarlig, funktionsnedsättande och komplex 
sjukdom som drabbar hela kroppen och som kännetecknas av uttalad mental och fysisk trötthet, 
sömnstörningar, kognitiv påverkan, symtom från autonoma nervsystemet, smärta och symtom 
liknande influensa (Anderson et al., 2011). Utmärkande för sjukdomen är att personer med 
ME/CFS lider av en extrem trötthet och utmattning som inte förbättras vid vila (Center for 
Disease Control and Prevention [CDC], 2017a). Att drabbas av ME/CFS leder till sociala och 
ekonomiska begränsningar som följd av nedsatt fysisk och kognitiv förmåga. Detta medför att 
personer med ME/CFS inte längre orkar eller kan arbeta som tidigare, även relationer, 
aktiviteter och det sociala livet påverkas (Anderson et al., 2011). ME/CFS har funnits som 
begrepp i närmare 70 år och har sin bakgrund i flera epidemiska utbrott som skedde under 1900-
talet. Det var en poliomyelit-liknande sjukdom, med flera symtom som liknar ME/CFS, där inte 
någon orsak till sjukdomen kunde hittas som gjorde att begreppet myntades (Julin, 2016). 
Namnet Myalgisk Encefalomyelit har debatterats då det inte kunnat påvisas att det faktiskt 
föreligger en inflammation i nervsystemet. År 2015 kom en rapport som 
hälsovårdsmyndigheten i USA begärt fram där det finns ett nytt namnförslag och även nya 
kriterier för sjukdomen. Dessa används inte kliniskt ännu (Julin, 2016). Institute of Medicine 
[IOM] (2015) föreslår att ME/CFS ska byta namn till Systemic Exertion Intolerance Disease 
(SEID), detta anser de bättre beskriver kärnan i sjukdomen. 
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Diagnos, prognos, behandling  
För att ställa diagnosen ME/CFS används framför allt de så kallade Kanada-kriterierna (Julin, 
2016). Kriterierna utformades år 2003 och är både snävare och mer homogena än andra äldre 
kriterier. De fyra mest framträdande kriterierna för att kunna diagnostiseras med ME/CFS är 
fatigue, ansträngningsutlöst försämring, sömnstörningar och smärta. Innan diagnosen ME/CFS 
kan sättas är det grundläggande att utesluta andra behandlingsbara hälsotillstånd. Symtomen 
ska ha funnits i minst sex månader för vuxna och tre månader när det gäller barn (Carruthers et 
al., 2003). Att få sin diagnos upplevs både som en börda och som en lättnad. Trots känslan av 
lättnad upplevs ofta svårigheter i att ta emot och erkänna sjukdomen. När läkaren kommit fram 
till diagnosen accepteras sjukdomen lättare än om patienten själv kommit fram till sin diagnos. 
Personer med ME/CFS upplever sig stämplade snarare än att ha fått en legitim diagnos. I 
slutändan upplevs det dock av de flesta som positivt att få sin diagnos (Anderson et al., 2011). 
Något botemedel för ME/CFS finns ännu inte. Sjukdomen är kronisk men en viss förbättring 
kan ses hos många personer. Cirka 10% med diagnosen ME/CFS tillfrisknar helt. Barn och 
ungdomar har bättre förutsättningar att tillfriskna än vuxna (Julin, 2016). Varken farmakologisk 
eller icke-farmakologisk behandling av ME/CFS finns. Att träna sig frisk går inte utan tvärtom, 
personer med ME/CFS bör inte överanstränga sig varken fysiskt, kognitivt eller känslomässigt 
(IOM, 2015; Julin, 2016). Då det inte finns någon botande behandling är symtomlindring 
viktigt. Vanliga symtom såsom sömnsvårigheter, nedstämdhet och smärta kan lindras av 
läkemedel. Kognitiv beteendeterapi kan användas för att hjälpa de sjukdomsdrabbade att få en 
insikt i sin sjukdom och i hanterandet av sjukdomen i sin vardag. Sjukgymnastik, kurator eller 
arbetsterapi kan vara till hjälp för att hitta strategier, stöd och hjälpmedel för att hantera sin 
sjukdom (Julin, 2016). En av de viktigaste strategierna är att hantera och balansera sin 
energinivå. ME/CFS varierar för varje person och det är därmed upp till den enskilde individen 
att hitta sin balans mellan vila och aktivitet. Detta är viktigt för att personerna ska kunna hantera 
och reducera sina symtom som ofta är relaterade till energinivån (Anderson et al., 2011). 

Fatigue   
Fatigue är engelska och betyder extrem trötthet/utmattning (“Fatigue”, u.å.), definitionen av 
begreppet trötthet och hur termen ska användas är emellertid oklar (Ream & Richardson, 1996). 
Det finns många sorters trötthet exempelvis psykisk, fysisk och mental trötthet. Den allmänna 
trötthet som framträder på kvällen efter en lång dag fylld av sysselsättning är vanligast. 
Upplevelsen av att vara trött kan inte mätas då det är en subjektiv upplevelse (Johansson & 
Rönnbäck, 2014). I det svenska språket finns inget bra ord som redogör för vad fatigue är och 
som särskiljer innebörden av fatigue från vad som menas med vanlig trötthet. Hjärntrötthet och 
mental trötthet är två ord som används synonymt för att försöka skildra innebörden av ordet 
fatigue (Johansson & Rönnbäck, 2014). Vid akuta och kroniska tillstånd är trötthet ett vanligt 
symtom (Ream et al., 1996). Det är vanligt att drabbas av mental trötthet vid sjukdom eller 
skada som sitter i nervsystemet. Hjärnan hos en frisk person arbetar energisnålt och effektivt 
medan den hos en person med någon form av påverkan i hjärnan kräver mer energi vilket 
resulterar i att en energibrist uppstår (Johansson & Rönnbäck, 2014). Så tidigt som i slutet av 
1800-talet gjordes forskning om hjärntrötthet, denna forskning handlade i stor omfattning om 
den naturliga mentala trötthet som uppstår efter aktivitet hos friska människor. Forskningen 
visade att mental trötthet hörde samman med nervsystemet och hjärnan. Relevansen av ökad 
kunskap och medvetenhet om mental trötthet poängterade forskare redan i början av 1900-talet 
(Johansson & Rönnbäck, 2014). Ream et al. (1996) föreslår en definition av fatigue inom 
omvårdnad som ett subjektivt, obehagligt symptom som innefattar kroppens alla känslor. 
Fatigue sträcker sig från trötthet till utmattning och skapar ett övergripande tillstånd som 
påverkar personens förmåga att fungera till fullo.   
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Hjärntrötthet innebär en extrem energilöshet i varierande styrka som är närvarande hos 
personen hela tiden (Johansson & Rönnbäck, 2014). Karakteristiska drag för hjärntrötthet är 
bland annat snabb förlust av energi, onormalt lång återhämtningstid, sämre 
koncentrationsförmåga, minnessvårigheter och sömnproblem. Tillfällen där hjärntröttheten ofta 
visar sig är vid situationer med många intryck och som är krävande mentalt för 
personen.  Hjärntröttheten varierar mellan olika dagar och ofta sker en försämring ju längre 
dagen har gått. Att inte ta hänsyn till hjärntröttheten i tid kan leda till att en närmast total och 
fullständig trötthet kan inträda, risken finns också att en längre återhämtningsperiod än normalt 
då behövs. Över tid kan detta innebära en risk för försämring av sitt tillstånd (Johansson & 
Rönnbäck, 2014). 

Ansträngningsutlöst symtomförvärring, ett unikt kardinalsymtom 
Försämring av symtom efter ansträngning, oavsett om försämringen är av fysisk eller kognitiv 
karaktär, som inte fanns innan sjukdomsdebuten beskrivs som ansträngningsutlöst 
symtomförvärring (Center for Disease Control and Prevention [CDC], 2017b). Detta anses vara 
ett kardinalsymtom vid ME/CFS (International association for Chronic Fatigue 
Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis [IACFS/ME], 2014). VanNess, Stevens, Bateman, 
Stiles och Snell (2010) konstaterar i genomgången av forskningsläget att ansträngningsutlöst 
symtomförvärring förefaller vara unikt för ME/CFS.  Resultatet av den ansträngningsutlösta 
symtomförvärringen blir en onormalt lång återhämtningstid, ibland upp till veckor även efter 
en mindre fysisk eller kognitiv aktivitet (IACFS/ME, 2014). Det kan ta upp till 5 dagar eller 
mer för personer med ME/CFS att återhämta sig efter en ansträngning medan det tar mindre än 
2 dagar för friska personer att återhämta sig från samma ansträngning (VanNess et al., 2010).  

Lidande 
Begreppet lidande kan ses ur flera olika dimensioner, enligt Eriksson (1994). Dessa är 
sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är den personliga upplevelsen 
av lidandet som uppstår i samband med sjukdom och behandling. Lidandet innefattar inte bara 
kroppslig smärta utan även ett själsligt lidande. Hela människan och människans tillvaro 
påverkas av sjukdom, vilket kan orsaka ett livslidande som medför ett hot mot allt vad det 
innebär att existera. Att lida är en del av att vara människa och ingår i det mänskliga livet. 
Vårdlidandet är en personlig uppfattning som uppstår i mötet med vården eller vid brist av vård, 
utgångspunkten för att lindra lidandet som uppstår vid dessa tillfällen är att arbeta 
personcentrerat och ge den vård varje patient behöver (Eriksson, 1994). ME/CFS innebär en 
stor påfrestning för personen och genom stöd från vårdpersonal, självkännedom och fysiskt 
anpassad aktivitet så kan en positiv följd av sjukdomen ses (Larun & Malterud, 2010). 
Sjuksköterskans roll i vårdandet innebär att lindra det lidande som finns och det är viktigt i 
mötet med personen att se dess egna unika förutsättningar för att kunna ge en bra och 
personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a).  

Personcentrerad vård 
Kärnan i att arbeta personcentrerat utgår från att se hela personen. Respekt och bekräftelse av 
patientens subjektiva syn på sin sjukdom och ohälsa används för att försöka främja hälsa med 
utgångspunkt i den enskilde personens perspektiv. Ohälsa och sjukdom påverkar inte bara 
personen själv utan även det sociala nätverk som personen ingår i. Personcentrerad vård innebär 
att se patienten som en person beroende av den omgivning personen lever i. Detta innefattar 
både personens sociala sammanhang, livskamrat, närstående och andra viktiga personer 
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(Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). I Patientlagen (SFS 2014:821) anges angående 
patientens delaktighet i sin vård, att vården ska genomföras i samråd med patienten och åtgärder 
ska utgå från individuella förutsättningar och önskemål. Centrum för personcentrerad vård 
(2017) tydliggör att ett partnerskap mellan patient/närstående och vårdpersonal är kärnan i 
personcentrerad vård. Genom att arbeta personcentrerat kan nyttjandet av samhällets resurser 
användas effektivare samtidigt som patienterna upplever sig tryggare och risken för 
komplikationer minskar. De två centralaste delarna i personcentrerad vård förutom 
partnerskapet är att lyssna på patienten och dokumentation. Genom patientens berättelse finns 
det förutsättningar för att ge en personcentrerad vård. Dokumentationen är en annan central del 
och ska ses som ett levande dokument som följer patienten genom hela vårdkedjan (Centrum 
för personcentrerad vård, 2017).  

Sjuksköterskans roll och ansvar 
Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa samt att lindra lidande (International Council of Nurses [ICN], 2012). Vård på 
lika villkor är ett av målen med hälso- och sjukvården och här har sjuksköterskan en skyldighet 
i att verka för att bidra till en god vård. Genom att respektera patientens autonomi, integritet 
men även att tillgodose behovet av kontinuitet, säkerhet och trygghet i vården faller under 
sjuksköterskans ansvar (SFS 2017:30). Att våga möta lidande och skapa en vårdkultur där 
patienten upplever sig sedd är viktig för att kunna lindra lidande (Eriksson, 1994). 
Sjuksköterskan har ett ansvar att arbeta evidensbaserat, personcentrerat och att hålla sig 
uppdaterad inom forskning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans 
yrkesutövande ska stämma överens med vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 2010:659). 
Enligt IACFS/ME (2014) är det relevant att vårdpersonal ger patienten utbildning om 
sjukdomen, ger råd kring aktivitet, diet och ger symtomlindring med hjälp av icke-
farmakologiska såväl som med farmakologiska alternativ. Även uppföljningar för övervakande 
av nytillkomna symtom eller möjliga tecken på andra sjukdomar är väsentligt (IACFS/ME, 
2014). Flera av dessa åtgärder faller under sjuksköterskans ansvarsområde och kan utföras 
individuellt eller tillsammans med andra yrkesgrupper såsom arbetsterapeuter och dietister med 
mål att tillgodose patientens grundläggande behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig för alla som har ett behov av vård. Patienten har 
rätt att få professionell vård av bra kvalitet, där delaktighet i utformningen och i val av 
hjälpmedel är en rättighet (SFS 2014:821). Kunskapen om ME/CFS bland sjuksköterskor är 
bristfällig och ett ökat behov av vidareutbildning tillsammans med vägledning är nödvändig 
(Chew-Graham, Dixon, Shaw, Smyth, Lovell & Peters, 2009). 

Problemformulering 
ME/CFS är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av långvarig fysisk och psykisk trötthet 
tillsammans med en rad andra symtom. Sjukdomen varierar i allvarlighetsgrad men för de flesta 
är den gravt funktionsnedsättande, vilket resulterar i svårigheter för personer med ME/CFS att 
hantera vardagen. ME/CFS innebär lidande för personer drabbade av sjukdomen och i 
sjuksköterskans profession ingår att lindra lidande. Tidigare forskning pekar på att 0,1–2,6% 
av världens befolkning kan vara drabbade av ME/CFS. Hittills är bara en bråkdel av dessa 
diagnostiserade på grund av den bristande kunskapen om sjukdomen vilket leder till att 
mörkertalet är stort. Feldiagnosticering, felbehandlingar och felaktiga råd från hälso- och 
sjukvårdspersonal leder till att personer med ME/CFS kan försämras och detta resulterar i ett 
ökat lidande. Forskningen kring ME/CFS är bristfällig, detta leder i sin tur till att kunskapen 
om sjukdomen inte bara i samhället utan även inom vården och bland sjuksköterskor är 
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otillräcklig. Genom att åskådliggöra personer med ME/CFS`s erfarenheter kan en ökad 
förståelse, kunskap och medvetenhet kring denna svåra och ofta osynliga sjukdom skapas. 
Sjuksköterskor kan med hjälp av denna studie få den ökade kunskap och förståelse som behövs 
för att ge personer med ME/CFS bästa möjliga omvårdnad. 

Syfte 
Syftet var att belysa personers erfarenheter av hur det är att leva med ME/CFS. 

Metod 
En metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning 
beskriven av Friberg (2017a) har valts för denna litteraturbaserade studie. Kvalitativ forskning 
skapar ökad förståelse för ett fenomen och syftet är att redogöra för människors subjektiva 
upplevelser eller erfarenheter. Genom att analysera kvalitativa artiklar, som var för sig är en 
helhet, kan en ny helhet utvecklas, som i sin tur kan användas praktiskt och bidra till att förnya 
och förbättra omvårdnadsarbetet (Friberg, 2017a). 

Litteratursökning 
Datainsamlingen genomfördes systematiskt i CINAHL med sökorden: Fatigue Syndrome, 
Chronic, Patient* och Experience*. Genom att använda sig av trunkering på sökorden Patient* 
och Experience*, kommer sökningar som innehåller böjningar av dessa ord med (Östlundh, 
2017). För att få fram ett bra urval av artiklar behöver olika sökord och synonymer sättas 
samman, detta görs genom att använda sig av boolesk sökteknik (Östlundh, 2017). Sökorden 
kopplades ihop med AND. Avgränsningar gjordes slutligen med Peer Review, engelskt språk 
och 2008–2017. Från den systematiska sökningen i CINAHL valdes sju artiklar ut. Systematisk 
sökning gjordes även i PsycInfo med sökorden: Myalgic Encephalomyelitis och Patient* 
Experience*, sökorden kopplades med AND och avgränsningar enligt ovan gjordes, där valdes 
en artikel ut. Ytterligare en systematisk sökning genomfördes, denna gång i databasen PubMed. 
Sökorden Fatigue Syndrome, Chronic och Patient* Experience* sattes samman med AND samt 
avgränsades genom abstrakt, 10 år tillbaka i tiden och engelskt språk, en artikel valdes ut från 
den sökningen. Översikt av de systematiska sökningarna presenteras i tabell (Bilaga I). 
Slutligen gjordes en osystematisk sökning av den sista artikeln. Artikeln hittades genom 
referenslistan på ett tidigare examensarbete om ME/CFS och söktes därefter fram via titeln i 
Google Scholar. Därefter lästes abstraktet och sedan hela artikeln. 

Urval 
Till analysen söktes 10 vetenskapliga artiklar fram som svarade mot syftet med studien. 
Artiklarnas kvalitet granskades enligt granskningsmall från Högskolan Väst som utformats från 
förlaga av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (Bilaga II). Granskningsmallen ger olika 
grader av kvalité där grad 1 är den högsta. De tio valda artiklarna var alla grad 1. 
Inklusionskriterier är personer med ME/CFS erfarenheter, oavsett ålder och tid sedan 
insjuknandet. Exklusionskriterier var personer med andra sjukdomar där fatigue är ett 
framträdande symtom då dessa kan komplicera bilden, kvantitativa artiklar, artiklar äldre än tio 
år, andra perspektiv än personer med ME/CFS. Artiklarnas innehåll sammanfattas i en 
artikelöversikt (Bilaga III). 
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Analys 
Analysen genomfördes efter Fribergs (2017a) 5-stegsmodell. Analysprocessen utgjordes av 
fem steg med mål att skapa ny evidens som kan appliceras inom sjuksköterskans 
kompetensområde, omvårdnad. Första steget syftar till att skapa en förståelse för artiklarna och 
dess data. Detta görs genom att läsa igenom artiklarna flera gånger. Det andra steget innebär att 
identifiera nyckelfynd i studiernas resultat. Steg tre går ut på att skapa en sammanställning av 
varje studies resultat. Fjärde steget handlar om att särskilja de olika studiernas resultat för att 
finna skillnader och likheter. Steg fem innebär att utforma en tydlig beskrivning av de nya 
teman och underteman som framkommit. Att analysera innebär att gå från helhet till delar för 
att sedan skapa en ny helhet, ny evidens (Friberg, 2017a). 
 
Inledningsvis lästes artiklarna igenom flera gånger för att skapa en förståelse för texten och dess 
innehåll. För att förenkla bearbetningen av artiklarna numrerades de från 1–10. Vidare lästes 
resultaten till varje artikel ytterligare gånger för att identifiera nyckelfynd som svarade mot 
syftet till denna studie. Antalet artiklar delades lika mellan författarna som markerade de delar 
som identifierades med överstryckningspenna, därefter skiftades artiklar varpå den andre 
författaren sedan läste igenom och gjorde eventuella ytterligare markeringar. Markerade 
textstycken fördes över till ett eget dokument där varje stycke märktes upp med vilken artikel 
och vilken sida ur artikeln texten var tagen. Detta för att senare lätt kunna gå tillbaka till artikeln 
och läsa i de fall sammanhanget till texten behövdes för en ökad förståelse. En sammanställning 
av markerade textstycken skapades för att få en överblick över varje studies resultat. Texten 
som förts över till det nya dokumentet lästes gemensamt igenom på nytt och delades därefter 
upp i mindre enheter för att skilja de olika nyckelfynden åt. Även dessa mindre enheter märktes 
med numret på både artikeln och sidan det var taget från för att lättare kunna återgå till källan 
vid behov. När dokumentet var klart skrevs det ut och de olika enheterna klipptes isär. 
Urklippen lästes igenom och delades in i grupper efter likheter och skillnader. De olika 
grupperna gicks sedan igenom på nytt och sorterades ytterligare en eller flera gånger till. 
Grupperingar både lades till och togs bort under processens gång. När bearbetningen var klar 
gicks de olika grupperna igenom var för sig och blev underteman. Undertemana bearbetades 
och omformulerades vid flertalet tillfällen under arbetets gång genom diskussioner författarna 
emellan, fram till essensen i temat identifierades. En kort sammanfattning över vad varje 
undertema handlade om skrevs. Processen fortsatte sedan genom att det därefter bildades 
övergripande teman till de tidigare framtagna underteman. Slutligen utformades en tydlig 
presentation av resultatet genom en beskrivning av teman. Under hela processen var syftet i 
fokus för att skapa anknytning mellan syfte och resultatet. 
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Resultat 
Analysen av datamaterialet resulterade i fyra teman och fjorton underteman. 
Tabell 1. Översikt över teman och underteman.                                

Teman Underteman 

Ändrade livsvillkor Anpassa sin vardag 
Förlora delar av sig själv 
Begränsas i det dagliga livet 
Att vara en börda 
Känsla av utanförskap 
 

Okunskapen tar överhanden En ständig kamp mot misstro 
Möter bristande kunskap i vården 
Avsaknad av respekt i mötet 
 

Förändringar i kroppen Kroppen fungerar inte som den ska 
Återhämtningen uteblir 
Känslan av att bli straffad 
 

Existentiella förändringar Ifrågasätter tillvaron 
En ny identitet 
Ljusglimtar i mörkret 

Ändrade livsvillkor 
Temat handlar om ofrånkomliga förändringar till följd av sjukdomen där förlusten av sitt 
tidigare liv framkom tydligt. Detta innefattar följande underteman: Anpassa sin vardag, Förlora 
delar av sig själv, Begränsas i det dagliga livet, Att vara en börda och Känsla av utanförskap.  

Anpassa sin vardag 
Personerna kände att det var nödvändigt med anpassningar för att kunna hantera den nya vardag 
som uppstått i samband med att ha fått ME/CFS, detta gjordes genom flera livsstilsförändringar. 
Kostomläggning upplevdes ha en positiv effekt på energinivån i kroppen men påverkade även 
hjärnfunktionerna till det bättre och hade en gynnsam inverkan på sömnen (Gotts, Newton, Ellis 
& Deary, 2016). En viktig del i hanterandet av ME/CFS var anpassningar kring sömnen vilket 
gjorde att personerna upplevde en förbättrad sömnkvalitet och därmed fick bättre 
förutsättningar för att hantera sin vardag (Gotts et al., 2016). Anpassningar på arbetsplatsen 
upplevdes av personerna som extra svåra att genomföra på grund av motsträviga arbetsgivare 
(Ryckeghem, Delesie, Tobback, Lievens, Vogelaers & Mariman, 2016). För att inte 
personernas symtom skulle förvärras var det viktigt att de inte gjorde helt slut på den energi de 
hade (Hareide, Finset & Wyller, 2011). Vid ME/CFS ansågs det viktigt att balansera sin 
aktivitetsnivå och genom att lyssna på kroppens signaler gjorde personerna nödvändiga 
anpassningar (Winger, Ekstedt, Wyller & Helseth, 2013). Det visade sig att anpassningar gav 
personerna en möjlighet att hantera sin sjukdom och optimera sitt tillstånd (Gotts et al., 2016).  
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Förlora delar av sig själv 
Förlust eller minskning av kroppens fysiska, psykiska och kognitiva resurser påverkade 
personer med ME/CFS tillvaro genom att hindra dem i vardagen, detta visade sig genom 
upplevelser av försämrad livskvalitet. Den försämrade funktionsförmågan som ME/CFS 
innebar skilde sig märkbart mot innan de blev sjuka (Hareide et al., 2011), nu fanns en kroppslig 
begränsning som inte upplevdes innan (Winger et al., 2013). Förlust av kroppsliga och 
kognitiva förmågor påverkade arbetslivet men även det dagliga livet och det sociala umgänget 
(Gotts et al., 2016). Att få ME/CFS skapade en känsla av förlust. Denna förlust bestod i saknad 
av arbetskollegor, kompisar, hälsa och frihet men även i form av att känna sig avskilda från sina 
tidigare liv och i en saknad av att njuta av livet som vanligt (Winger et al., 2013). Det var vanligt 
att jämföra sitt nuvarande liv mot sitt tidigare liv (Arroll & Howard, 2013). De kämpade med 
tankar om att sakna sitt tidigare liv, tankar om att vara annorlunda och att bli bortglömd av 
vänner (Winger et al., 2013). Det fanns en saknad i att inte längre kunna göra saker som tidigare 
varit möjliga (Hareide et al., 2011). Inskränkningarna på livet och självkänslan som det innebar 
att ha ME/CFS ledde många gånger till en omdefiniering av jaget som svar på de förändringar 
hos personerna som blev en naturlig följd av de reducerade förmågor de upplevde (Arroll et al., 
2013). 

Begränsas i det dagliga livet 
Fatigue hade som följd att personerna kände sig begränsade (Hareide et al., 2011). De upplevde 
att de inte längre kunde göra saker i samma utsträckning som tidigare (Arroll & Senior, 2008). 
ME/CFS gjorde att personerna kände sig begränsade då de inte längre orkade delta i 
meningsfulla aktiviteter på samma sätt som tidigare (Arroll et al., 2013). Detta medförde att 
inskränkningar uppstod i personernas liv och det blev svårt att ingå i ett större sammanhang 
(Lian & Fagerjord, 2016). Att vara diagnostiseras med ME/CFS innebar att dåliga dagar kunde 
komma utan förvarning då sjukdomen fluktuerade, även då de upplevde bra dagar kände de sig 
ändå inte helt återställda (Stormorken, Jason & Kirkevold, 2015). Känslan av minskad frihet 
framkom vilket ledde till ytterligare begränsningar. De gjorde försök att tänja på gränserna och 
göra mer än vad de orkade, då straffade det sig med att de förlorade lite till av den lilla frihet 
de hade (Lian et al., 2016). Den extrema kraftlöshet som personerna kunde uppleva gjorde att 
de kände sig begränsade i det dagliga livet. Personerna upplevde svårigheter med kognitiva 
funktioner så som att komma ihåg saker, att kunna koncentrera sig och hantera information. De 
blev även begränsade när det gällde att följa med i samtal, se på film och läsa böcker. Personerna 
kände sig tomma, trasiga och blev trötta av minsta lilla aktivitet (Stormorken et al., 2015). 

Att vara en börda 
Att ha ME/CFS väckte många tankar och känslor hos personerna (Winger et al., 2013). Känslan 
av att vara en börda framkom och kunde yttra sig i en känsla av att vara en dålig partner/förälder 
men även genom att personerna själva upplevde sig som en belastning då de inte längre kunde 
ingå på samma villkor i den sociala vardag de tidigare hade haft (Lian et al., 2016). Känslan av 
att vara en börda för familjen orsakade plågsamma tankar som osäkerhet, ensamhet, ledsamhet 
och skuld (Winger et al., 2013). Att de inte kunde bidra ekonomiskt på samma sätt som tidigare, 
gjorde också att personerna upplevde sig som en belastning (Stormorken et al., 2015).  

Känsla av utanförskap 
Känslan av att tillhöra eller att ingå i vardagen var något många saknade (Lian et al., 2016). När 
inte längre regelbundenheten i att kunna delta i sociala sammanhang fanns så skapade detta en 
känsla av att vara osynlig och socialt isolerad. Upplevelsen av att förlora kontakt med vänner 
förstärktes ytterligare av den redan existerande känslan av att vara annorlunda och ensam 
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(Winger et al., 2013). Att leva med ME/CFS skapade en distans mellan personerna och deras 
familjer (Lian et al., 2016). Även det sociala umgänget påverkades och personerna upplevde 
sig vara bortglömda och detta skapade en känsla av utanförskap. Att befinna sig i ett liv som 
“stannat upp” men samtidigt se andra gå vidare var svårt för personerna, ibland upplevde de 
känslan av att världen går vidare utan dem (Winger et al., 2013). Familjen och vänner visade 
sig ha en viktig roll för att en känsla av tillhörighet skulle infinna sig. Att vistas bland människor 
som hade förståelse för ME/CFS och de begränsningar som det medför främjade känslan av att 
känna tillhörighet (Lian et al., 2016). TV, radio och internet skapade en möjlighet att kunna 
följa världen utanför som åskådare när sjukdomen begränsade personen till att inte kunna 
närvara fysiskt (Lian et al., 2016). 

Okunskapen tar överhanden 
Teman handlar om hur den allmänna bristen på kunskap gav en upplevelse av att behöva kämpa 
för att bli tagen på allvar och dåligt bemötande var vanligt. Underteman som framkom var: En 
ständig kamp mot misstro, Möter bristande kunskap i vården och Avsaknad av respekt i mötet. 

En ständig kamp mot misstro 
Personer med ME/CFS upplevde att de inte blev tagna på allvar inom hälso- och sjukvården 
gällande sin sjukdom. De upplevde att de behövde kämpa för att bli trodda och för att få den 
hjälp de behövde och hade rätt till (Lian & Robson, 2017). Upplevelser av att familjen var de 
enda som trodde på personerna framkom tydligt (Winger et al., 2013). Att inte bli trodd på fick 
dem att känna sig ignorerade och illa behandlade (Brooks, King & Wearden, 2014). En önskan 
framkom om att ME/CFS skulle vara en sjukdom som accepterades inom hälso- och sjukvården 
för att personerna inte längre skulle mötas av misstro. Att ständigt kämpa, inte bli tagna på 
allvar och att mötas av skepticism inom hälso- och sjukvården var vanligt (Lian et al., 2017). 
Att få förståelse visade sig vara viktigt för personer med ME/CFS (Lian et al., 2016), att inte få 
det förstärkte en känsla av att vara ensam och hjälplös (Lian et al., 2017). Personerna upplevde 
även att hälso- och sjukvården många gånger såg ME/CFS som en sjukdom som inte existerade 
(Lian et al., 2017). Att ha en sjukdom som inte syns på utsidan gjorde det svårt för personerna 
att förklara för andra vad deras sjukdom innebar för dem och hur det var att leva med ME/CFS 
(Winger et al., 2013).  

Möter bristande kunskap i vården 
Personer med ME/CFS upplevde att det värsta med att ha sjukdomen var känslan av att ingen 
kände till den (Winger et al., 2013). Bristande kunskap och information inom vården ansågs 
påverka vården som personerna erhöll. Några personer ville använda sin kunskap som de fått 
om ME/CFS för att hjälpa andra då de nu hade en insikt i hur vissa saker hjälpt dem (Hareide 
et al., 2011). Många upplevde dock att de inte kunde få ett grepp om sjukdomen och vad som 
orsakat den. Personerna upplevde också att hälso- och sjukvården inte hade kunskap eller 
förståelse kring ME/CFS (Arroll et al., 2008). Personerna upplevde att okunskapen var stor och 
de ansåg att vårdpersonal inte medgav sin kunskapsbrist om sjukdomen, detta var extra tydligt 
inom primärvården (Lian et al., 2017). Personerna upplevde att utomstående inte hade förståelse 
för sjukdomen och att de hade svårt att förklara ME/CFS för dem (Brooks et al., 2014).  Hälso- 
och sjukvården rekommenderade personerna att fortsätta att vara aktiva, att de inte skulle vara 
lata och sade att ingen hade blivit frisk av att inte göra något (Lian et al., 2017). Många upplevde 
att de blev sjukare när de tvingade sig själva att vara aktiva (Stormorken et al., 2015). Bristen 
på information och den bristande kunskap inom hälso- och sjukvården resulterade i att många 
av personerna fortsatte att träna vilket ledde till överansträngning och detta avspeglades i deras 
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nuvarande tillstånd (Hareide et al., 2011). Personernas upplevelse var att de själva var ansvariga 
för att hjälpa sig själva på grund av bristande hjälp och felaktiga råd från hälso- och sjukvården 
(Brooks et al., 2014). Personerna kände att de själva var tvungna att ta reda på vad det innebar 
att ha ME/CFS och ibland resulterade även denna brist på kunskap i att personernas tillstånd 
försämrades (Arroll et al., 2008). Personerna upplevde att kunskapsbristen ledde till att tiden 
fram till diagnossättande blev fördröjd (Hareide et al., 2011). Bristande förtroende för hälso- 
och sjukvårdspersonal hade en klar inverkan på hur personerna hanterade sitt tillstånd (Brooks 
et al., 2014). Att erhålla information från hälso- och sjukvården var av betydelse för personer 
med ME/CFS för att kunna förstå sin diagnos och hantera att gå vidare. Den information 
personerna nu erhöll ansågs vara bristfällig. Det visade sig även vara viktigt att omgivningen 
fick denna information för att förståelsen och trovärdigheten skulle öka för personer med 
ME/CFS (Ryckeghem et al., 2016).  

Avsaknad av respekt i mötet 
Inställningen till ME/CFS hos vårdpersonal beskrevs som undermålig. Möten med hälso- och 
sjukvårdspersonal upplevdes ofta som negativa där erfarenheter av dålig attityd hos personalen 
gjorde att personerna kände sig illa behandlade (Lian et al., 2017). Många upplevde mötet med 
vårdpersonal som en negativ händelse (Hareide et al., 2011). I mötet med hälso- och 
sjukvårdspersonal framkom upplevelsen av att vårdpersonal sågs som ovilliga till samverkan i 
vården av den sjuke. Detta resulterade i bristande förtroende för vården. Många upplevde 
känslor som att bli avvisad, inte trodd på, att inte få den vård de hade rätt till (Lian et al., 2017). 
Att prata om sjukdomen med utomstående var svårt och många hade en förenklad och officiell 
version som de använde sig av när de berättade om sin diagnos (Hareide et al., 2011). Det hände 
att ungdomar blev kallade för saker eller stämplade på grund av deras sjukdom istället för att 
behandlas som en person med en sjukdom, detta gav en känsla av obehag (Winger et al., 2013). 

Förändringar i kroppen 
Temat handlar om påverkan på kroppen i form av upplevda försämringar. Detta innefattar 
följande underteman: Kroppen fungerar inte som den ska, Återhämtningen uteblir och Känslan 
av att bli straffad. 

Kroppen fungerar inte som den ska 
Symtomen som personerna upplevde var i många fall svårt funktionsnedsättande. Symtomen 
inkluderade fysiska, kognitiva, neurologiska samt emotionella yttringar och upplevdes variera 
i svårighetsgrad samt fluktuera under sjukdomens gång. Influensaliknande symtom upplevdes 
som vanliga och dessa var bland annat halsont, muskel- och ledsmärtor samt feberkänslor 
(Arroll et al., 2008; Stormorken et al., 2015). Att uppleva temperaturskiftningar, 
värmevallningar och kallsvettningar var också vanligt (Gotts et al., 2016; Stormorken et al., 
2015). Muskel- och ledsmärta framkom som ett stort problem för personer med ME/CFS (Arroll 
et al., 2008). Flera personer beskriver svårigheter med hörsel och syn. De beskrev en oförmåga 
att filtrera ljud och upplevde att deras öron fungerade som satelliter som fångade upp alla ljud. 
Synen förändrades också och personerna upplevde svårigheter att se, värk i ögonen och svårt 
att fokusera blicken (Stormorken et al., 2015). Flera personer upplevde kognitiv fatigue som 
beskrevs som en hjärndimma, att ha svårt att minnas, förvirring och att hjärnan inte fungerade. 
De upplevde även emotionell fatigue där de beskrev det som att ha kort stubin och att befinna 
sig i ett mörkt moln (Stormorken et al., 2015). Fatigue upplevdes som svår brist på energi som 
inte gick att få tillbaka (Stormorken et al., 2015) och ansågs vara ett av de svåraste och det mest 
funktionsnedsättande symtomen (Arroll et al., 2008). Personerna beskrev även hur de 
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kollapsade eller kraschade. Symtomen blev värre tills de kollapsade och då beskrev de en känsla 
av att fullständigt förlora kontroll över tiden och att kroppen stängde ner (Stormorken et al., 
2015). 

Återhämtningen uteblir 
Flera personer ansåg att trots sömn kände de sig inte återhämtade och utvilade (Gotts et al., 
2016). Svårigheter att vakna var en framträdande känsla. Vissa personer upplevde att de 
behövde ligga kvar och vila innan de kunde stiga upp (Gotts et al., 2016). Andra ansåg sig inte 
ha behovet av att ligga kvar men upplevde en ökad fatigue på morgonen och att det därmed tog 
längre tid att vakna (Stormorken et al., 2015). Störd eller utebliven sömn upplevdes påverka 
personernas livskvalitet och deras övergripande upplevelse av att leva med ME/CFS. Flera 
personer ansåg att deras sömnproblem påverkade hela deras erfarenhet av att leva med ME/CFS 
(Gotts et al., 2016). Sömnstörningarna påverkade det sociala livet, skola och jobb. Personer 
med ME/CFS drog paralleller mellan den dåliga nattsömnen till symtomförvärring och deras 
försämrade funktion dagtid. Avbruten sömn berodde enligt personerna framför allt på smärta 
och livliga drömmar. Sömnstörningarna varierade över tid och störningarna upplevdes som 
värst i början av sjukdomsförloppet. Förbättringar skedde över åren med hjälp av strategier och 
bra sömnhygien (Gotts et al., 2016). Tröttheten gjorde att personerna upplevde att deras känslor 
blev nyckfulla och kraftigare (Stormorken et al., 2015). Många upplevde att tupplurar krävdes 
för att klara av dagen. Vissa personer var också medvetna om att tupplurar under dagen kunde 
störa nattsömnen och gjorde därför ett medvetet val att undvika dessa (Gotts et al., 2016). Vila 
ansågs vara fördelaktigt, framförallt i svårare perioder av sjukdomen (Hareide et al., 2011). 
Ibland kände vissa personer ett omedelbart behov av att lägga sig ner och vila för att inte 
förvärra symtomen eller för att inte må sämre (Stormorken et al., 2015).  Flera personer beskrev 
olika strategier för att hantera sina sömnproblem och att det i flera fall hjälpte. Strategierna 
bestod bland annat av att vara noga med sömnhygienen, använda sig av avslappningsövningar 
och viss ökad aktivitet under dagen (Gotts et al., 2016).  

Känslan av att bli straffad 
Känslan av att bli straffad uppkom på grund av den ansträngningsutlösta symtomförvärringen 
som personer med ME/CFS upplevde (Hareide et al., 2011; Lian et al., 2017; Stormorken et al., 
2015). Utlösande faktorer kunde vara kognitiva, fysiska eller emotionella (Arroll et al., 2008; 
Stormorken et al., 2015). Återhämtningen efter ansträngningen var längre än vanligt och 
personerna riskerade att bli sämre på lång sikt (Hareide et al., 2011; Lian et al., 2017; 
Stormorken et al., 2015). Personer med ME/CFS var oftast medvetna om att symtomen 
förvärrades vid ansträngning av något slag (Arroll et al., 2008; Hareide et al., 2011; Stormorken 
et al., 2015). Flera personer upplevde att de gick över gränsen, även om de var medvetna om 
försämringen som därmed skulle inträffa. En del personer hade svårt att orka göra många saker 
samtidigt eller att göra flera olika saker på en och samma dag. Att se på tv, läsa, sitta vid datorn 
eller att vistas i stora folkmassor var aktiviteter som kunde utlösa ansträngningsutlöst 
symtomförvärring. Alla personer med ME/CFS hade vid något tillfälle upplevt 
ansträngningsutlöst symtomförvärring och beskrev det som en helkroppsupplevelse och känslor 
av att vara mycket sjuk (Stormorken et al., 2015). 

Existentiella förändringar 
Temat Existentiella förändringar handlar om känslor inför sin framtid. Detta innefattar 
undertemana Ifrågasätter tillvaron, En ny identitet och Ljusglimtar i mörkret. 
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Ifrågasätter tillvaron 
Existentiella funderingar beskrevs såsom meningen med sjukdomen och blandade känslor för 
diagnosen. Meningen med livet ifrågasattes i samband med begränsningar av personernas 
vardag och isoleringen de kände (Lian et al., 2016; Winger et al., 2013). Känslor av tvivel inför 
om det var värt att fortsätta leva samt vad de skulle göra nu beskrevs av en mindre grupp 
personer (Arroll et al., 2013; Lian et al., 2016). Flera personer kände blandade känslor inför 
diagnosen och sjukdomen (Ryckeghem et al., 2016). En framträdande känsla var skuldkänslor 
för insjuknandet (Lian et al., 2017). Meningen med att få sjukdomen ME/CFS ansågs vara 
viktigt att förstå (Arroll et al., 2008; Brooks et al., 2014; Hareide et al., 2011). 

En ny identitet 
Personer med ME/CFS beskrev att livet förändrats men också att de själva hade förändrats som 
personer. De upplevde en personlig utveckling, en ny identitet, ett sant jag och att utomstående 
såg dem som förändrade. Att gå från frisk till sjuk hade påverkat personerna genom flera 
förändringar som i slutändan hade en inverkan på deras identitet (Arroll et al., 2008). Identiteten 
förändrades och personerna kände sig inte längre som sig själva (Arroll et al., 2013; Brooks et 
al., 2014; Winger et al., 2013). Behovet av att ändra på sig själv uppstod för många på grund 
av försämrad fysisk funktion. Många kände dock att de inte ville ändra på sig, utan gå tillbaka 
till sitt tidigare jag. De ansåg att deras tidigare jag var en person som var mer engagerad och 
som fungerade bättre (Arroll et al., 2013). Förändringen i jaget kunde också visa sig vara positiv 
genom att personerna upplevde sig ha fått bättre självförtroende och att ha hittat ett nytt sant 
jag (Winger et al., 2013). Den nya identiteten eller det nya sanna jaget som uppstod mottogs 
dock av vissa som negativt, en förändring de inte ville genomgå (Arroll et al., 2013). Sociala 
relationer som etablerades innan sjukdomens början ansågs vara av vikt då dessa bekräftade 
personen och visade en större förståelse då de kände till personens tidigare jag (Brooks et al., 
2014). Flera personer med ME/CFS beskrev också hur de upplevt personlig utveckling, hur de 
brutit ner sitt gamla jag och byggt upp ett nytt jag som då kunde vara positivare och känna 
glädje igen (Arroll et al., 2013). 

Ljusglimtar i mörkret  
Personer med ME/CFS upplevde känslor av hopp och tänkte på framtiden trots den svåra och 
många gånger ovissa situationen de befann sig i. Hoppet framkom tydligt genom att personerna 
hittade glädjeämnen trots sin sjukdom (Arroll et al., 2013; Winger et al., 2013) och genom 
relationer till närstående (Lian et al., 2016; Winger et al., 2013). En känsla av frihet uppstod i 
samband med aktiviteter de tyckte om och fick personerna att glömma sjukdomen och dess 
funktionsnedsättningar för en stund. Känslan att göra något för sig själv och ta hand om sig 
gjorde att personerna kände glädje och därmed kunde känna hopp över sin situation (Winger et 
al., 2013). Tillsammans och i samspelet med närstående påmindes personerna om varför de inte 
gav upp och detta kunde få dem att glömma bort sin sjukdom för en stund (Lian et al., 2016). 
Hopp om att en dag bli frisk var närvarande hos många, då visades även en önskan om att kunna 
återgå till sitt tidigare liv (Hareide et al., 2011; Stormorken et al., 2015; Winger et al., 2013). 
Framtiden sågs på med både optimistiska och pessimistiska ögon. Många personer med 
ME/CFS kunde se en ljus framtid med eller utan sjukdom och var därmed optimistiska (Hareide 
et al., 2011; Winger et al., 2013). Andra var pessimistiska och ifrågasatte framtiden på grund 
av att de inte visste vem de då skulle vara (Arroll et al., 2013). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Metoden att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning 
valdes för studien då en kvalitativ ansats ansågs bäst lämpad för att få fram personernas 
erfarenheter (Friberg, 2017a). Från början avsågs att göra en litteraturöversikt då det 
inledningsvis visade på sparsam forskning kring ämnet. En litteraturöversikt syftar till att 
utforska kunskapsläget inom ett visst område och det är möjligt att använda sig av både 
kvalitativ och kvantitativ forskning (Friberg, 2017b). Litteratursökningen visade dock att det 
fanns tillräckligt med artiklar för att genomföra en studie med kvalitativ ansats. Valet att enbart 
använda kvalitativa artiklar har sin grund i att kvantitativa studier inriktar sig på mätningar av 
olika slag och att se korrelationen mellan olika ting (Segesten, 2017a) vilket inte är lika relevant 
när det är erfarenheter som efterfrågas i denna studie. Kvalitativa artiklar granskades, 
analyserades och sammanställdes till ett resultat som sedan kan omvandlas till praktiska 
handlingar i omvårdnadsarbetet (Segesten, 2017b). 
  
Att söka litteratur och hitta väsentlig fakta är tidskrävande då det finns en mångfald av 
information. Kunskap om olika söktekniker är därför nödvändig (Östlundh, 2017). 
Litteratursökningen skedde via vetenskapliga databaser. Ett systematiskt tillvägagångssätt 
användes för att få med så mycket relevant data som möjligt men också för att utesluta irrelevant 
data. Används inte ett systematiskt tillvägagångssätt riskerar sökningen att hamna utanför 
syftets ram. Sökningarna dokumenterades för att få en översikt av den information som sökts 
fram och för att andra skulle kunna följa tillvägagångssättet och själva kunna göra om 
sökningen (Friberg, 2017c). Det är viktigt att använda sig av relevanta informationskällor för 
att hitta material som är av betydelse (Östlundh, 2017). Sökningar gjordes i CINAHL, PubMed 
och PsycInfo som alla är erkända databaser och relevanta ur ett omvårdnadsperspektiv (Polit & 
Beck, 2017). Vid sökningarna användes orden Fatigue Syndrome, Chronic, Patient* 
Experience* och Myalgic Encephalomyelitis. Dessa sökord ansågs vara relevanta samt svara 
mot denna studies syfte. Vidare gjordes en osystematisk sökning i Google Scholar för att berika 
materialet ytterligare. 
Urvalet av artiklar till resultatet gjordes genom Peer Review, engelskt språk, 10 år tillbaka i 
tiden och personer med ME/CFS erfarenheter. Peer Review innebar att artiklarna var oberoende 
kvalitetsgranskade av en eller flera utomstående forskare (Polit & Beck, 2017). Peer Review 
kunde genomföras som single blinded, double blinded eller Open Peer Review. Single blinded 
innebar att författarna inte visste vem som skulle granska artikeln eller att granskarna inte visste 
vilka författarna till artikeln var. Med double blinded menas att författare var ovetande om vem 
som granskade artikeln och den som granskade visste inte vilka som skrivit artikeln. Single och 
double blinded ansågs vara önskvärda metoder då detta tyder på trovärdiga artiklar. Open Peer 
Review innebar att både granskare samt författare var medvetna om varandra, artikeln kan då 
bedömas vara av sämre kvalitet (Polit & Beck, 2017). En av artiklarna till resultatet var Open 
Peer Review men bedömdes dock vara av god kvalitet på grund av att en av författarna var en 
mycket känd omvårdnadsforskare. Att välja endast engelskspråkiga artiklar hade sin grund i att 
vetenskapliga artiklar till största delen är skrivna på engelska (Östlundh, 2017) samt att 
engelska språket tillsammans med svenska är det som behärskas av författarna till denna studie. 
Dock var engelska ett andraspråk och därmed kan det ha skett misstolkningar. Vetenskapligt 
material är en färskvara (Östlundh, 2017) och därmed anses tidsbegränsningen på 10 år tillbaka 
i tiden relevant. Resultatet blev därmed aktuellt. 
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Inklusionskriterie för denna studie var personer med ME/CFS, oavsett hur länge de varit sjuka 
och vilken ålder personerna hade. Exklusionskriterier var de artiklar som belyste 
sjuksköterskans, annan vårdpersonal eller anhörigas perspektiv. Det var även artiklar som 
behandlade fatigue men i samband med andra sjukdomar, kvantitativa artiklar och artiklar äldre 
än tio år. Då syftet var brett och ämnet bristfälligt beforskat ansågs det inte kunna göras snävare 
inklusions- och exklusionskriterier för då hade datan inte blivit tillräcklig för en god analys. 
Till en början var syftet att belysa personers upplevelser men efter att ha granskat tillgänglig 
forskning inom ämnet bestämdes det att använda erfarenheter för att få tillräckligt med data. 
Valet att granska personers erfarenheter istället för till exempel sjuksköterskans eller anhörigas 
berodde till stor del på att intresset för ämnet fokuserade på personer med sjukdomen på grund 
av personliga skäl för en av författarna samt återigen tillgången till data. Urvalet av artiklar 
gjordes efter innehåll, ej efter geografisk utgångspunkt, dock så visade det sig att det slutgiltiga 
materialet uteslutande kom från nordvästra Europa. Detta ansågs kunna bero på att dessa länder 
är höginkomstländer och att forskningen samt informationen kring ME/CFS därmed är möjlig 
i högre grad. 
  
Artiklarna som slutligen valdes för analys genomgick en granskning med hjälp av 
granskningsmall utformad av Högskolan Väst från förlaga av Willman et al. (2011). 
Användandet av granskningsmall visade att artiklarna som användes till resultatet hade hög 
trovärdighet (Polit & Beck, 2017) och detta i sin tur ökade denna studies tillförlitlighet. Vald 
litteratur bedömdes vara av högsta gradens kvalitet vilket också eftersträvades för att ge ökad 
evidens till resultatet. Enligt Östlundh (2017) anses det viktigt att använda sig av 
kvalitetsgranskade källor. 
  
Analysen genomfördes efter de fem stegen i att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund 
i kvalitativ forskning (Friberg, 2017a). Varje steg genomfördes med sin grund i Fribergs metod 
gällande analys av kvalitativ forskning (2017a). Artiklarna numrerades för att förenkla 
bearbetningen. De grupper som framkom föll naturligt in i grupperingar som skapade teman 
och underteman. Bildandet av teman var en process som tog lång tid och temana ändrades flera 
gånger tills konsensus nåddes. Två underteman var dock svåra att placera in under huvudteman 
och diskuterades många gånger innan de hamnade under rätt tema. 
  
För att inte kränka mänskliga rättigheter har forskningsetiska riktlinjer utvecklats för att skydda 
personer som deltar i studier (Polit & Beck, 2017). I alla artiklar utom en har författarna 
redogjort för godkännande av en etisk kommitté. Det är forskarens ansvar att föra etiska 
resonemang (Polit & Beck, 2017). I artikeln som inte redogjort för ett etiskt godkännande har 
författarna skickat ut informationsblad och samtyckesblankett till deltagarna. Intervjuerna har 
skett över telefon och deltagarna har alla haft en pseudonym och det är därför troligt att 
artikelförfattarna har haft ett etiskt resonemang, varvid artikelns kvalitet ansågs tillräcklig. Vi 
valde att inte översätta artiklarna från engelska till svenska för att inte riskera att förvanska 
innehållet i artiklarna. Uppstod problem med att förstå innebörden av ett ord eller stycke så har 
texten slagits upp i ordbok och även diskuterats författarna emellan. 
  
Trovärdighet handlar om sanningshalten i resultatet samt hur forskarens förförståelse satt sin 
prägel på arbetet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Under analysarbetet har materialet, 
som svarar på studiens syfte, bearbetats av två författare och diskuterats för att undvika 
misstolkningar. Förförståelsen har varit olika för författarna, en författare är nära anhörig till en 
person med ME/CFS och har därmed viss förförståelse, detta har författaren försökt sätta åt 
sidan för att ta sig an materialet utan förutfattade meningar. Variationer ökar en studies giltighet, 
denna studie har variationer gällande kön, ålder och hur långt och svårt sjukdomsförlopp 
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deltagarna haft. Giltigheten kring en studie handlar också om sanningshalten i ett resultat, detta 
kan ses genom noggrann beskrivning av urval och analysarbete (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Urval och analys i denna studie har begrundats och beskrivits noga för att 
öka giltigheten.  En noggrann beskrivning av analysarbetet i denna studie stärker även 
tillförlitligheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Ställningstaganden har under hela 
processens gång verifierats och diskuterats av båda författarna. Ökad tillförlitlighet ses också 
genom att det varit två författare under hela analysarbetet som diskuterat och åskådliggjort 
variationerna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Polit och Beck (2017) beskriver att 
delaktighet är när studiens resultat handlar om det som deltagarna säger och inte blivit 
förvanskat av författarna under studiens gång. Även här ses fördelen med två författare då 
diskussion kring vad materialet verkligen visar har kunnat ske genom hela processen. 
Överförbarhet handlar enligt Polit och Beck (2017) om hur väl resultatet kan överföras till andra 
situationer eller grupper. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är det upp till läsaren 
att avgöra huruvida ett resultat verkligen är överbart eller ej. Viss överförbarhet av denna 
studies resultat till andra grupper med fatigue som huvudsymtom anses kunna göras. 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa personers erfarenheter av att leva med ME/CFS. 
Resultatet visar på en stor kunskapsbrist gällande ME/CFS. Bristen på kunskap påverkar hur 
personer med ME/CFS uppfattas och hur de själva upplever sin sjukdom. Teman som framkom 
och diskuteras är: Ändrade livsvillkor, Okunskapen tar överhanden, Förändringar i kroppen 
och Existentiella förändringar. 

Ändrade livsvillkor 

Resultatet visar att personer med ME/CFS upplevde det nödvändigt med anpassningar av 
livssituationen för att hantera de nya förutsättningar som diagnosen medförde. Förändringar i 
kosten visade sig vara av betydelse både för att optimera energin, sömnen och 
hjärnfunktionerna. För att inte förvärra symtomen som ME/CFS medför var det viktigt att 
försöka eftersträva en balans i energiförbrukningen, för att på så sätt försöka hantera och 
optimera sin situation. Sjuksköterskans kompetensområde innefattar ett helhetsperspektiv 
gällande patienten och dennes situation men även att besitta kunskap om komplexa problem 
och behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor kan i samverkan med 
patienten optimera förutsättningarna för den enskilde individen, detta kan innefatta att ge råd 
om sömn och nutrition. Det framkom att försämrad kroppsfunktion gjorde att personerna 
upplevde sig begränsade och kände minskad livskvalitet vilket skapade ett lidande för 
personerna. Detta kan relateras till Eriksson (1994) som betonar att lidande inte nödvändigtvis 
behöver vara kroppsligt utan även kan vara själsligt som följd av de känslor som kan uppstå i 
samband med sjukdom. Även upplevelser av att vara en belastning som ett resultat av att ha 
ME/CFS kunde ses som ett själsligt lidande. Eriksson (1994) menar att själsligt och andligt 
lidande är en del av sjukdomslidandet och kan orsakas av känslan av att vara en belastning. 
Sjuksköterskan kan lindra lidande genom flera olika åtgärder där att vara aktivt närvarande, 
skapa en förtroendefull relation och ge adekvat stöd till personen är tre viktiga aspekter. 
Resultatet visade att fatigue hade en betydande roll i upplevelsen av att vara begränsad. 
Begränsningarna visade sig såväl i arbetslivet som i det sociala. Att inte kunna arbeta som 
tidigare eller att inte längre fungera som vanligt i vardagen gjorde att personerna hade en känsla 
av förlust och upplevde sig isolerade från det tidigare sociala liv som de var vana vid. ME/CFS 
är en sjukdom där styrkan på symtomen växlar från dag till dag, detta gjorde att personerna 
aldrig riktigt visste hur den kommande dagen skulle te sig. Minskad energi ledde till att 
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personerna inte längre orkade delta i sociala sammanhang på samma sätt som tidigare. Ett 
socialt samspel visade sig vara viktigt. Jelbert, Stedmon och Stephens (2010) studie fann att 
många upplevde det extra viktigt med stöd från föräldrar samt vänner och att detta hjälpte dem 
i hanterandet av ME/CFS. Resultatet visar, vilket också Olson, Zimka och Stein (2015) 
konstaterar, att olika strategier användes för att försöka upprätthålla så mycket som möjligt av 
det sociala sammanhang personerna tidigare var vana vid. Dock var detta svårt då de fysiska 
och kognitiva inskränkningarna varierade i stor omfattning. Anpassningar i hemmet med avsikt 
att underlätta för personerna och att hjälpa dem att hushålla med sin energi är aspekter som 
sjuksköterskan kan hjälpa till med genom exempelvis omvårdnadsplaner och initiering av 
vårdplanering.  

Okunskapen tar överhanden 
Resultatet visar att personer med ME/CFS upplevde att de ständigt var tvungna att föra en kamp 
inom hälso- och sjukvården för att bli trodda på och tagna på allvar. Anledningen till detta 
ansågs vara den kunskapsbrist som finns om ME/CFS. Även närstående till personer med 
ME/CFS kände en oro över den bristande kunskap om sjukdomen som fanns. 
  
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska sjuksköterskans arbete stämma överens med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan ska ge patienten kompetent och 
omsorgsfull vård samt möta patienten respektfullt och med omtanke. Förståelse var viktigt för 
personer med ME/CFS. En av sjuksköterskans viktiga uppgifter är att genom personcentrerat 
arbetssätt skapa förståelse för hur patienten upplever sin situation och samtidigt få denne att 
känna sig förstådd. Att ha en sjukdom som inte syns på utsidan och som inte är helt accepterad 
inom hälso- och sjukvården gjorde det svårt för personerna att förklara sin sjukdom för andra. 
Jelbert et al. (2010), betonar att det är avgörande att få en legitim diagnos på sin sjukdom, för 
att lättare kunna ta till sig och acceptera sin diagnos. Detta minskar även den misstro som finns 
i samhället samt skapar en förståelse kring ME/CFS. De positiva aspekterna kring att få en 
legitim diagnos visar sig även i denna studies resultat. Alla har rätt att få en diagnos och den 
vård de behöver (SFS 2014:821). Resultatet visar att personer med ME/CFS upplever möten 
med vården negativt, detta på grund av brist på samarbete samt dåligt bemötande från 
vårdpersonalens sida, vilket leder till minskat förtroende. IOM (2015) skriver att ME/CFS kan 
påverka personens förmåga att leva ett normalt liv och att en stor del vårdpersonal saknar 
tillräckliga kunskaper om sjukdomen, detta medför att många patienter fått olämplig behandling 
och ibland varit tvungna att kämpa i flera år innan de fått en diagnos. IOM (2015) har författat 
en rapport där de kartlagt sjukdomen och de rön som framkom ledde till ett förslag på nya 
kriterier för ME/CFS. Kriterierna för diagnossättning förutspås komma att leda till att det blir 
lättare för läkare att sätta en diagnos. Underlättandet av diagnossättning anses vara positiv för 
personer med ME/CFS då detta minskar risken för felbehandling och därmed försämring av 
sjukdomen för dessa personer. Rapporten syftar även till att öka förståelsen om ME/CFS hos 
både hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten. IOM (2015) föreslår dessutom att 
sjukdomens namn ändras till SEID som står för systemic exertion intolerance disease vilket 
bättre beskriver sjukdomens kärna och dess egenskaper. Risken med ett namnbyte kan vara att 
förvirring kring sjukdomen kan uppstå samt att trovärdigheten för den i samhället minskar. 
Bristen på kunskap och förståelse kring ME/CFS visades tydligt i resultatet. Sjuksköterskor 
behöver och skall alltid utveckla sin kunskap (SFS 2010:659) vilket blir extra tydligt gällande 
sjukdomen ME/CFS. Pågående omfattande forskning om ME/CFS leder till att sjuksköterskor 
behöver vara uppmärksamma på kunskapsläget för att alltid kunna ge patienten den bästa 
vården. 
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Förändringar i kroppen 
Personer med ME/CFS upplever att livskvaliteten påverkas avsevärt till följd av de förändringar 
som sker i kroppen. Av resultatet framgår att sömnstörningar, svåra symtom och straffdagar 
efter ansträngning förekommer och påverkar personer med ME/CFS dagligen. De upplever 
lidande när kroppen inte längre fungerar som den ska, en känsla av att straffas för sina 
ansträngningar och en återhämtning som aldrig kommer. Eriksson (1994) beskriver 
sjukdomslidande som ett lidande som upplevs i samband med sjukdom och behandling. 
Sjukdomslidande delas upp i två kategorier, kroppslig smärta och själsligt/andligt lidande. Det 
är ett lidande som sjuksköterskan kan hjälpa till att mildra genom omvårdnadsåtgärder såsom 
farmakologisk och icke-farmakologisk smärtlindring samt som stöd till personen.  
  
Resultatet visar att personer med ME/CFS bland annat upplever svåra smärtor, fatigue och 
försämrade hjärnfunktioner vilket Jelbert et al. (2010) också menar är framträdande symtom 
vid ME/CFS. Sjuksköterskan kan hjälpa personer med ME/CFS genom att försöka minska 
symtomen med hjälp av omvårdnadsåtgärder såsom råd om balans mellan vila och aktivitet och 
kontakt med rätt yrkesgrupper för hjälp med kost och hjälpmedel. På så sätt kan sjuksköterskan 
förenkla för patienten och därmed lindra lidandet. Det framgår av resultatet att sömnstörningar 
är en annan viktig del som personer med ME/CFS anser påverkar hela deras 
sjukdomsuppfattning, vilket försämrar livskvaliteten avsevärt. Det framkommer också att 
strategier, sömnhygien och meditation används för att förbättra sömnkvaliteten, detta har dock 
varit självlärt hos personerna och då tagit lång tid att fundera ut. Detta är onödigt då 
sjuksköterskan med kunskap och utbildning kring sömn kan hjälpa dessa personer i ett tidigare 
skede. Sjuksköterskan fungerar ofta som en länk i vården mellan olika yrkeskategorier och 
patienten. Sjuksköterskan kan utöver omvårdnadsåtgärder hjälpa personer med ME/CFS att 
komma i kontakt med rätt vårdpersonal som i sin tur kan hjälpa till med farmakologiska medel 
och hjälpmedel såsom tyngdtäcke eller avslappningsövningar. Enligt Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskan arbeta för en fungerande samverkan runt 
patienten. Resultatet visar att ansträngningsutlöst symtomförvärring innebär att personer med 
ME/CFS känner sig straffade när de anstränger sig för mycket, vilket Olson et al. (2015) även 
beskriver. Trots detta väljer många att utsätta sig för ansträngningar, där de medvetet går över 
gränsen. Detta anses ske för att kunna känna kontroll och frihet över sina aktiviteter. När 
personerna gått över gränsen kommer sedan straffet som ofta innebär att de blir mycket sjuka 
och att det tar lång tid att återhämta sig. Även här kan sjuksköterskan med sin kunskap utbilda 
personer med ME/CFS, hur de ska hålla aktiviteten och vilan i balans. Resultatet visar att gå 
över gränsen för många gånger kan leda till permanent försämring. Vid många 
utmattningssjukdomar eller sjukdomar med fatigue som största symtom kan träning vara 
läkande men vid ME/CFS ger träning en direkt motsats. Träning kan alltså förlänga och försvåra 
sjukdomsförloppet. Detta bör all vårdpersonal vara medvetna om, och utbilda personer 
diagnosticerade med ME/CFS kring detta. Resultatet visar att vårdpersonal har pressat personer 
med ME/CFS att träna för att bli bättre varav personerna då blivit kraftigt försämrade. Att 
bedriva säker vård är en kompetens som sjuksköterskan ska ha och det innebär att inte utsätta 
patienter för risker (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är alltså viktigt att sjuksköterskan 
har kunskap om ME/CFS för att minska lidandet för personer med ME/CFS. 

Existentiella förändringar 
Resultatet visar att personer med ME/CFS upplever känslor av tvivel och rädsla men även hopp 
och glädje. ME/CFS är en sjukdom som varierar i intensitet och grad från person till person 
men också under sjukdomsförloppet, vilket gör att känslorna kring sjukdomen också förändras. 
I resultatet framkom att många personer med ME/CFS känner hopp, glädje och tro på framtiden. 
I Jelbert et al. (2010) studie om ME/CFS visar det däremot att alla de unga deltagarna kände att 
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de kommer att vara sjuka för resten av livet och hade då också förlorat allt hopp för framtiden. 
Deltagarna i den studien ansågs vara friska från ME/CFS vid genomförandet av studien och 
detta kan vara anledningen till att de såg tillbaka på tiden som mörk och minns de dåliga tiderna 
tydligast (Jelbert et al., 2015). Att resultatet i denna studien visar något annat beror således 
antagligen på att personerna fortfarande är sjuka och behöver försöka se ljust på framtiden. I 
resultatet kan det tydligt ses hur viktigt det är med goda relationer till närstående och hur dessa 
fungerar som ett stöd. Sjuksköterskan är i sitt arbete med patienter ofta ett stort stöd och kan 
därmed vara ovärderliga för personer med ME/CFS. Svensk sjuksköterskeförening (2017) 
anger i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska att en förutsättning för god 
omvårdnad är att skapa en förtroendefull relation till patienten. De beskriver också att det är 
viktigt att se patienten ur ett helhetsperspektiv för att kunna hjälpa patienten. Personer med 
ME/CFS är i behov av hjälp på alla plan eftersom sjukdomen påverkar hela kroppen och hela 
deras varande. Närstående är viktiga för alla med ohälsa eller sjukdomar och det är 
sjuksköterskans uppgift att arbeta personcentrerat vilket då också inkluderar närstående. 
Tillsammans med det sociala sammanhanget är det närstående som gör patienten till den hen är 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). I resultatet framkom att många personer med ME/CFS 
undrar vad som är meningen med att få ME/CFS, vad som är meningen med livet och 
ifrågasättande av hela deras tillvaro. Några personer funderade på om livet fortfarande var värt 
att leva. Sjuksköterskans roll och ansvar som stöd till dessa personer kan vara en utmaning då 
det är svårt och krävande. Det som sjuksköterskan kan göra är att finnas där som stöd men också 
arbeta aktivt med att symtomlindra. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) anger att all vård ska 
ske i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och sjuksköterskan har också 
enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016c) ett ansvar att arbeta evidensbaserat vilket i sin tur 
betyder att sjuksköterskan måste utveckla sina kunskaper ständigt. Kunskaper om ME/CFS 
utvecklas kontinuerligt och de senaste åren har det hänt mycket inom området. Symtomlindring 
är ständigt föränderligt för personer med ME/CFS och sjuksköterskan måste arbeta 
personcentrerat för att varje person och dess förutsättningar är unika. 

Slutsatser 
Denna studie har bidragit med personers erfarenheter av att leva med ME/CFS. Personer med 
ME/CFS erfar förändringar i sina liv efter att ha diagnostiserats med sjukdomen, detta visade 
sig som temat Ändrade livsvillkor En stor brist på kunskap om ME/CFS ses genom hela studien 
och detta formade temat Okunskapen tar överhanden. Kroppen förändras också vilket kan vara 
svårt att acceptera samt leda till svåra funktionsnedsättningar vilket utvecklades till temat 
Förändringar i kroppen. Personer med ME/CFS lägger stor vikt vid meningen med livet och 
vad meningen med att få sjukdomen är. Personlig utveckling och förändringar i identiteten tas 
emot med blandade känslor av personer med ME/CFS, detta blev temat Existentiella 
förändringar. Slutsatsen som kan dras av denna studie är att personer med ME/CFS behöver 
mer stöd och kunskap från vården för att må bättre. Det är en sjukdom som påverkar hela 
personen och dess omgivning, ett personcentrerat arbetssätt är avgörande för att stödja dessa 
personer på rätt sätt. Att få känna sig lyssnad på och visas respekt är grunden i ett bra möte vid 
all vård. Personer med ME/CFS ser sig själva som åskådare till livet, att världen fortsätter utan 
dem. En viktig uppgift för sjuksköterskan men även för alla medmänniskor är att få ökad 
kunskap och förståelse för sjukdomen vilket i sin tur kan leda till att personer med ME/CFS kan 
inkluderas på sina egna villkor.  
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Praktiska implikationer 
Med tanke på resultatet bör hälso- och sjukvårdspersonal beakta vikten av kunskap, stöd och 
information kring ME/CFS. Denna studie belyser personer med ME/CFS vardag och 
sjuksköterskan kan med den informationen se var behovet av omvårdnad ligger. Den ökade 
förståelsen för personer med ME/CFS som denna studien ger är av värde för all vårdpersonal 
som möter dessa personer. Med den ökade kunskapen kan sjuksköterskan skapa bättre 
förutsättningar i mötet och vara till ett bättre stöd och skapa en förtroendefull och respektfull 
relation till patienten. Viktigt är också att utveckla sina kunskaper om ME/CFS och följa med i 
forskningen då detta är en diagnos där kunskaperna utvecklas nu och de närmsta åren. En ökad 
kunskap om sjukdomen sett ur ett samhällsperspektiv är betydelsefullt då det skulle innebära 
att personer snabbare fick en korrekt diagnos och adekvat vård. Detta skulle kunna bidra till att 
utanförskapet många upplever skulle kunna reduceras.  

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
Då ME/CFS är en osynlig och underdiagnostiserad sjukdom anses det viktigt att information 
om sjukdomen blir en del i grundutbildningen för sjuksköterskor. Sjuksköterskan kan möta 
personer med ME/CFS överallt i vården och därför anses det vara till stor nytta för 
grundutbildade sjuksköterskor att inhämta kunskap om sjukdomen. Ytterligare forskning kring 
omvårdnadsåtgärder som kan lindra det lidande som personer med ME/CFS upplever anses 
vara nödvändig.  Vidare finns ett behov av ytterligare forskning gällande balans runt vila och 
aktivitet då ansträngningsutlöst symtomförvärring är ett kardinalsymtom för ME/CFS. Vikten 
av fortsatt forskning kring ME/CFS är avgörande då forskningen i nuläget är undermålig. 
Författarnas egen kunskap kring ME/CFS är god men på grund av vad som framkom i resultatet 
känns det viktigt att utöka kunskapen kring balansen av vila och aktivitet samt att fortsätta följa 
ny forskning inom området.  
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  Bilaga I 

 

Tabell med sökhistorik 
Databas/datum 
CINAHL 
180312 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 
till 
resultatet 

1 (MH ”Fatigue 
Syndrome, 
Chronic”) 

1,909         

2 Patient* 
experience* 

99,012 
  
 

  
  

      

3 S1 AND S2 104         

Avgränsningar: Peer Review,  
2008–2018, 
English 

50 50 29 18  7 

 

Databas/datum 
PubMed 
180326 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 
till 
resultatet 

1 ” Fatigue 
Syndrome, 
Chronic” 
[Mesh] 

5,032     

2 Patient* 
Experience* 

240,228 
 

 
 

   

3 (” Fatigue 
Syndrome, 
Chronic” 
[Mesh]) 
AND 
Patient* 
Experience* 

108     

Avgränsningar: Abstract, 
published in 
the last 10 
years, 
English 

52 52 16 4 1 

 
 



   

 

 
Databas/datum 
PsycINFO 
180326 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 
till 
resultatet 

1 Myalgic 
Encephalomyelitis 

209         

2 Patient* 
Experience* 

 
102,050 

  
  

      

3 S1 AND S2 23         

Avgränsningar: 
 

Peer Review, 
English, 
2008–2017 

20 20 14 1  1 
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  Bilaga III 

 
 

Översikt av analyserade artiklar 
Författare 
Årtal land 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskning 

Författare: 
Hareide, L., 
Finset, A., 
& Bruun 
Wyller, V. 
  
Årtal: 
2011 
  
Land: 
Norge 

Problem: 
Forskning gällande 
ME/CFS finns mest 
inom den vuxna 
populationen. Då 
förståelsen av unga 
personers 
erfarenheter av att 
leva med ME/CFS är 
skral finns det ett 
behov av forskning 
inom denna 
population. 
Nationella riktlinjer 
för unga patienter 
med ME/CFS och 
befintlig litteratur har 
betonat behovet av 
mer forskning. 
 
Syfte: 
Pilotstudie med syfte 
att undersöka 
erfarenheter hos unga 
personer med 
ME/CFS gällande 
deras 
sjukdomsuppfattning 
och 
hanteringsstrategier.   

Ansats: 
Kvalitativ ansats. 
  
Metod: 
Semistrukturerade, 
djupgående 
individuella 
intervjuer. Inleddes 
med öppen fråga 
följd av ytterligare 
kompletterande 
öppna frågor. En 
intervjuguide 
utvecklades utifrån 
litteratur inom detta 
område samt 
empirisk forskning 
gjord på vuxna. 
Intervjun utformades 
genom att man 
försökte nå en 
balans mellan de 
teman som tidigare 
var känt och som 
författarna tyckte var 
viktiga men även 
med en öppenhet för 
aspekter som de inte 
beaktat men som 
deltagarna belyser. 
Frågorna var 
relaterade till hur 
deltagarna upplevde 
sin 
sjukdomsutveckling, 
hur de förklarade sin 
sjukdom och hur de 
hanterade den. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades och 
lästes därefter 
igenom flertalet 
gånger. Analysen av 
materialet 
genomfördes 
tematiskt. 

Urval: 
Deltagarna 
rekryterades 
från ett sjukhus 
i Norge med 
inriktning på 
ungdomar med 
ME/CFS. 
  
Studiegrupp: 
10 deltagare 
medverkade.  5 
killar och 5 
tjejer. 
Deltagarna var 
mellan 12–17 
år. 9 av 
deltagarna 
uppfyllde 
kriterierna för 
ME/CFS enligt 
Fukuda 
kriterierna, de 
var ännu inte 
diagnostiserade 
med ME/CFS. 
Den 10:e 
deltagaren 
uteslöts vid ett 
senare skede på 
grund av 
depression.  

Resultat: 
Studien visar på 
skillnader i ungdomars 
hanterande av sin 
diagnos mot vad vuxna i 
tidigare studier visar. 
Ungdomar har en mer 
varierad och följsam 
acceptans till diagnosen 
och hanterandet av 
sjukdomen.  Sjukdomen 
sågs som somatisk och 
7 stycken upplevde att 
infektion var utlösande 
faktor. Två tidigare ej 
uppkomna teman kunde 
ses:  Negativa möten 
med vårdpersonal och 
hopp, mening och 
lärande ur ett 
psykologiskt 
hanteringsperspektiv. 
Deltagarna uttryckte 
optimism trots att de 
upplevde en kraftigt 
minskad aktivitet till 
följd av utmattning. 
Symtomen sågs som ett 
hindrande till en 
normalt fungerade 
vardag. Skola, socialt 
liv, kognitiv försämring 
och fysik aktivitet 
påverkades. 
Funktionsförlusten var 
tydlig mot innan 
sjukdomsdebut. 
Alla upplevde att de levt 
en lång period utan 
ordentlig diagnos och 
behandling. 

Grad I 

 
  



 

 
 

Författare 
Årtal land 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets- 
granskning 

Författare: 
Arroll, M 
A., & 
Senior, V. 
  
Årtal: 
2008 
  
Land: 
England 

Problem: 
ME/CFS påverkar stora 
delar av personens liv 
och symtomen är fysiska 
känslor. Tidigare 
kvalitativ forskning har 
fokuserat på deltagarnas 
tro på orsaken till 
symtomen/sjukdomen. 
Att förstå processen som 
leder till att personen 
upplever sina symtom 
som ett tecken på en 
bakomliggande sjukdom 
är viktig i förståelsen 
om hur ME/CFS 
utvecklas och har inte 
tidigare forskats på. 
  
Syfte: 
Att undersöka personers 
erfarenheter av att leva 
med ME/CFS. 

Ansats:  
Kvalitativ ansats. 
  
Metod: 
Halvstrukturerade 
telefonintervjuer 
genomfördes och 
transkriberades, 
analyserades med 
tolkande 
fenomenologisk 
analys, (IPA) där 
målet är att 
beskriva 
deltagarnas 
upplevelse av sin 
sociala värld. 
  

Urval: 
Deltagarna 
rekryterades från 2 
lokala ME/CFS 
stödgrupper genom 
att annonsera i 
föreningarnas 
nyhetsbrev. 10 
deltagare 
kontaktade då 
forskarna. 2 valdes 
senare bort på grund 
av dålig 
inspelningskvalitét. 
  
Studiegrupp: 
8 deltagare 
medverkade i 
studien, 2 män och 
5 kvinnor. 
Deltagarnas ålder 
var 35–67 år. 
Deltagarna hade levt 
med ME/CFS 
mellan 6–53 år. 

Resultat: 
Resultatet visar 
hur personer 
uppfattar sina 
många olika 
kroppsliga 
symtom på 
ME/CFS och att 
dessa påverkas av 
olika faktorer. 
Studien visar att 
symtom och 
sjukdomens 
utveckling 
påverkar både det 
dagliga livet och 
arbetslivet. 
Förekomsten av 
information 
utifrån, diagnos 
och behandling 
spelade alla en 
stor roll i 
igenkännandet av 
personens 
symtom vid 
ME/CFS. 
  

Grad I 

 

  



 

 
 

Författare 
Årtal land 

Problem och 
syfte 

Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskning 

Författare:  
Lian, O S., 
& Fagerjord 
Lorem, G. 
  
Årtal: 
2016 
  
Land: 
Norge 

Problem: 
Hälsa förstås 
bäst när vi inte 
längre upplever 
hälsa likadant är 
det med 
erfarenheter av 
att vara delaktig 
och känslan av 
tillhörighet. 
Erfarenheter av 
att inte känna sig 
delaktig kan 
tillföra 
kunskaper om 
vad tillhörighet 
innebär, hur den 
skapas, 
upprätthålls och 
förändras. 
  
Syfte: 
Att få kunskap 
om hur ME/CFS 
påverkar 
människors 
känsla av att vara 
delaktig och 
känslan av 
tillhörighet/ inte 
tillhöra. 
  

Ansats: Kvalitativ 
ansats. 
  
Metod: 
Breda frågor 
formulerades för att 
uppmuntra deltagarna 
till att ge sin syn på 
sjukdomen. Varje 
deltagare ombads att 
skapa en 
självbiografisk historia 
i kombination av text 
och fotografier. 
Texten översattes 
sedan från norska till 
engelska. För att inte 
tappa viktiga detaljer 
och nyanser 
kontrollerades den 
översatta texten 
regelbundet mot 
originalet. Teman 
hittades och data 
sorterades och 
klassificerades under 
dessa. Analysen 
genomfördes 
tematiskt. 

Urval: 
Studien är en del i en 
större studie på 6 år 
med syfte att utforska 
erfarenheter hos 
människor med 
ME/CFS genom att 
samla bred data. En 
referensgrupp är 
ansluten till det större 
projektet för att ge råd 
till forskarna. 
Personer med 
ME/CFS bjöds in att 
delta i studien efter 
förslag från 
referensgruppen. 
  
Studiegrupp: 
4 män och 6 kvinnor 
med ME/CFS 
boendes i Norge i 
åldrarna 20–60 år 
ingick i studien. 
Dessa hade haft sina 
symtom i minst 6 
månader. 
  

Resultat: 
Fyra dominerande 
teman hittades. 
Varav tre är knutna 
till att inte känna 
tillhörighet, dessa 
var: Att vara 
avskild, Att vara 
en åskådare, att 
vara fången. Ett 
tema handlade om 
att känna 
tillhörighet.   

Grad I 

 
Författare 
Årtal land 

Problem och 
syfte 

Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets- 
granskning 

Författare: 
Gotts, Z M., 
Newton, J L., 
Ellis, J G., & 
Deary, V. 
  
Årtal: 
2016 
  
Land: 
Storbritannien 

Problem: 
Sömnproblem är 
vanliga vid 
ME/CFS och är 
ett av de 
vanligaste 
symtomen som 
klagas på, trots 
detta har tidigare 
kvalitativ 
forskning varit 
bristande. 
  
Syfte: 
Att utforska den 
roll som sömn 
har vid ME/CFS, 
ur patientens 
perspektiv. 
  

Ansats: 
Kvalitativ ansats. 
  
Metod: 
Semistrukturerade 
intervjuer via telefon 
eller på vald plats 
med personer som 
har ME/CFS. Data 
transkriberades och 
analyserades 
tematiskt. 
  
  

Urval: 
Deltagarna 
rekryterades från 
en specialiserad 
ME/CFS 
mottagning i 
norra England. 
Deltagarna 
uppfyllde Fukuda 
kriterierna. 
Patienter med 
medicin som 
påverkade 
sömnen 
exkluderades. 
  
Studiegrupp: 
11 deltagare, 2 
män och 9 
kvinnor.   
  

Resultat: 
Tre övergripande teman 
framkom. 
Sömnstörningar, 
effekten av sömn och 
dess inverkan på den 
dagliga funktionen och 
försök att hantera sömn. 
Alla deltagarna 
upplevde 
sömnstörningar och att 
dessa påverkade deras 
dagliga liv. 
Sömnstörningarna 
yttrade sig på olika sätt 
hos deltagarna. 
  

Grad I 



 

 
 

 

 

  

Författare 
Årtal land 

 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskning 

Författare: 
Winger, A., 
Ekstedt, M., 
Wyller, V. B., & 
Helseth, S. 
 
Årtal:  
2013 
 
Land: 
Norge 
 

Problem:  
Begränsad 
kunskap finns av 
tonåringars 
erfarenheter av 
att leva med 
ME/CFS. 
Funktionsnivån 
hos dessa 
personer varierar, 
även deras 
möjlighet till 
socialt liv, då de 
ej kan närvara i 
skola, arbete eller 
fritidsaktiviteter. 
 
Syfte: 
Undersöka 
erfarenheterna av 
att leva med 
ME/CFS under 
tonåren. 
 

Ansats: 
Kvalitativ ansats. 
 
Metod: 
Djupgående 
intervjuer gjordes 
under ett års tid. 
En 
fenomenologisk 
hermeneutisk syn 
användes vid 
analysen. 

Urval: 
Rekryteringen 
gjordes nationellt 
från 
sjukhusavdelningar 
och vårdcentraler. 
Behandlande 
läkare informerade 
om studien och 
skrev ansökan. 
Både tonåringen 
och 
vårdnadshavare 
gav sitt 
medgivande. 
Tonåringarna var 
mellan 12–18 år 
gamla. 
 
Studiegrupp: 
18 tonåringar, 6 
killar och 12 tjejer 
deltog. En manlig 
deltagare uteslöts 
vid ett senare 
skede på grund av 
tveksamheter kring 
diagnosen. 
 

Resultat:  
I resultatet 
framgick att 
tonåringarna 
saknar social 
interaktion med 
vänner, de 
upplever känslor 
såsom ensamhet, 
ledsamhet och 
skuld. 
Sjukdomen var 
många gånger 
missförstådd och 
detta orsakade 
deltagarna 
känslomässig 
smärta och 
utanförskap. 
Vissa deltagare 
visade på 
positiva aspekter, 
såsom nytt 
perspektiv på 
livet och 
personlig 
utveckling. 
Tonåringarna var 
positiva till 
framtiden trots 
osäkerheten 
kring sjukdomen 
och dess 
progress. 
 

Grad 1 



 

 
 

Författare 
Årtal land 

 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskning 

Författare: 
Brooks, J., King, 
N., & Wearden, 
A. 
 
Årtal: 
2014 
 
Land: 
Storbritannien 
 

Problem:  
Personer med 
ME/CFS 
upplever ofta 
misstro och 
bristande empati 
från andra vilket 
leder till ett 
socialt 
utanförskap. 
Relationen med 
livskamraten blir 
betydande för 
det sociala livet 
och 
livskamratens 
inställning till 
sjukdomen är 
avgörande. 
 
Syfte: 
På djupet 
utforska 
patienter med 
ME/CFS’s och 
deras anhörigas 
uppfattningar 
och erfarenheter. 
 

Ansats: 
Kvalitativ ansats. 
 
Metod: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
utarbetade efter 
Common-Sense 
Model användes.  
Vid analysen 
användes 
förklarande 
fenomenologisk 
analysmetod. 

Urval:  
Patienter som 
uppfyller 
diagnoskriterierna 
för ME/CFS 
rekryterades från 
ett sjukhus i norra 
England där de 
fick olika 
behandlingar för 
att försöka öka 
funktionsförmågan 
gradvis. 
Patienterna fick 
nominera den 
närmaste vuxna 
familjemedlemmen 
att delta i studien 
med dem.  
 
Studiegrupp: 
Två stycken 
manliga patienter 
deltog tillsammans 
med deras fruar. 
Deltagarna var 
medelålders. 
 

Resultat:  
Resultatet visar att 
när sjukvården inte 
kan svara på frågor 
kring sjukdomen 
blir livskamraten en 
alternativ 
informationskälla 
och ett stöd. 
Upplevelserna av 
sjukvården skiljer 
mellan de två paren 
där det första paret 
anser att de fått 
nödvändig hjälp och 
stöttning och det 
andra paret anser att 
de inte fått det samt 
att sjukvården varit 
opersonlig och haft 
en hierarki, vilket 
lett till att de känt 
sig åsidosatta. Det 
andra paret har 
inget förtroende för 
vården och följer 
därför ingen 
behandling eller 
program, i vissa fall 
kan då livskamraten 
ta på sig rollen som 
den som ska 
bota/hjälpa 
patienten. Detta kan 
leda till negativa 
upplevelser för båda 
parter. Resultatet 
visar också en ny 
identitet för den 
som är drabbad av 
ME/CFS. Patienten 
samt dennes 
livskamrat skiljer på 
personen som är 
frisk och personen 
som nu är sjuk. Det 
finns en ”sann” 
identitet. Känsla av 
stigma kring 
sjukdomen och 
utanförskap är 
dominerande inslag 
i intervjuerna. 
 

Grad 1 

 
  



 

 
 

Författare 
Årtal land 

 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskning 

Författare: 
Lian, O. S., & 
Robson, C. 
 
Årtal: 
2017 
 
Land: 
Norge 
 

Problem:  
Medicinskt 
oförklarbara 
fysiska symtom 
leder ofta till 
konflikt mellan 
patient och 
behandlande 
läkare. ME/CFS 
är en sjukdom 
som kantas av 
medicinsk 
osäkerhet vilket i 
sin tur leder till 
svårigheter 
gällande 
samarbetet. 
 
Syfte: 
Undersöka 
dynamiken i 
mötet, 
genomsyrat av 
medicinsk 
osäkerhet, i 
vården, upplevt 
av personer med 
ME/CFS. 
 

Ansats: 
Kvalitativ ansats. 
 
Metod: 
Datainsamlingen 
skedde genom 
frågeformulär via 
email.  Vid 
analysen 
användes en 
tematisk 
analysmetod. 

Urval:  
811 
frågeformulär 
skickades till 
medlemmar i en 
norsk ME-
förening med 
känd email-
adress. 488 
svarade varav 22 
uteslöts på grund 
av ofullständiga 
svar. Av de 466 
återstående, 
ingick 256 
deltagare som 
svarat på den 
öppna frågan i 
formuläret i 
studien. 
Deltagare under 
16 år fick ej 
delta. 
 
Studiegrupp: 
256 deltagare. 
230 var kvinnor 
och 26 män. 
Medelåldern var 
47 år. 
 

Resultat:  
Resultatet visar 
att deltagarna 
blev mötta av 
misstro, brist på 
klinisk 
undersökning, 
felaktig 
rådgivning och 
psykologiska 
förklaringar. 
Deltagarna var 
missnöjda med 
vården och 
främsta 
anledningen var 
läkarnas brist på 
erkännande av 
patientens 
erfarenheter, 
kunskap och 
autonomi. 
Deltagarna 
upplevde att de 
befann sig i en 
maktstrid med 
läkare och 
vården. 

Grad 1 

 

  



 

 
 

 
Författare 
Årtal land 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskning 

Författare: 
Arroll, M 
A., & 
Howard, A. 
  
Årtal: 
2012 
  
Land: 
England  

Problem: 
Kroniska sjukdomar 
som ME/CFS påverkar 
hela personen och dess 
livsvärld. Tidigare 
forskning om 
posttraumatisk tillväxt 
och ME/CFS finns 
inte.   
  
Syfte: 
Undersöka 
förändringar i den 
personliga identiteten 
och i jaget genom 
erfarenheter av 
ME/CFS men även att 
undersöka möjligheten 
av om 
sjukdomsupplevelse 
kan leda till 
posttraumatisk tillväxt. 

Ansats: 
Kvalitativ ansats. 
  
Metod: 
Individuella 
halvstrukturerade 
intervjuer som 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant. Vid 
analysen användes 
en tolkande, 
fenomenologisk 
analysmetod 

Urval: 
Deltagarna 
rekryterades från 
ME/CFS 
stödgrupper i 
södra London 
och genom 
kontakter från en 
av författarna till 
artikeln. Alla 
deltagare 
uppfyllde 
kriterierna för 
ME/CFS.  
 
Studiegrupp: 
7 kvinnor och 3 
män med 
medelåldern 39,5 
år deltog i 
studien. 
Deltagarna hade 
haft sjukdomen i 
genomsnitt 7,5 
år.   

Resultat: 
Alla deltagarna 
jämförde sina liv 
före och efter 
diagnossättning av 
ME/CFS. 
Begränsningar som 
sjukdomen vållade 
skapade en känsla av 
förlust hos 
deltagarna. Fyra 
övergripande teman 
baserade på 
begreppet förändring 
och möjlighet till 
positiv tillväxt 
gällande identitet 
och jaget framkom.   

Grad 1 

 

  

Författare 
Årtal land 

 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskning 

Författare: 
Stormorken, E., 
Jason, L. A., & 
Kirkevold, M. 
 
Årtal: 
2015 
 
Land: 
Norge 
 

Problem:  
Fatigue är ett 
stort problem hos 
personer med 
ME/CFS. 
Kunskapen om 
fatigue vid 
ME/CFS är 
begränsad hos 
sjuksköterskor. 
 
Syfte: 
Beskriva 
dimensionerna, 
specifika 
egenskaper, 
samtidiga 
symtom och 
utlösande 
faktorer av 
fatigue hos 
personer med 
ME/CFS. 
 

Ansats: 
Kvalitativ ansats. 
 
Metod: 
Öppna, 
djupgående 
intervjuer 
utfördes. Dessa 
transkriberades 
och en kvalitativ 
innehållsanalys 
genomfördes. 

Urval:  
Deltagare 
rekryterades från 
en klinik med 
inriktning på 
ME/CFS. 58 
vuxna valdes ut 
och tillfrågades, 
44 svarade. Då 
gruppen var 
heterogen valdes 
en mindre grupp 
ut till studien. 
 
Studiegrupp: 
26 deltagare, 
varav 19 kvinnor 
och 7 män. Det 
var 4 år sedan 
deltagarna 
insjuknade. 

Resultat:  
Resultatet visar att 
deltagarna 
upplevde olika 
grader av fatigue. 
De upplevde 
ansträngningsutlöst 
symtomförvärring 
vid olika typer av 
energikrävande 
aktiviteter. Fatigue 
ansågs komplext 
och påverkade 
deltagarnas dagliga 
liv. 
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studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskning 

Författare: 
Ryckeghem, H., 
Delesie, L., 
Tobback, E., 
Lievens, S., 
Vogelaers, D., & 
Mariman, A. 
 
Årtal: 
2016 
 
Land: 
Belgien 
 

Problem:  
Misstro och 
tvivel hanterar 
personer med 
ME/CFS 
dagligen på 
grund av 
osäkerheten 
kring orsaken 
och 
progressionen av 
sjukdomen. Detta 
kan leda till 
hinder av rätt 
sjukvård och 
patienterna kan 
då få fel råd och 
behandling. 
 
Syfte: 
Undersöka 
erfarenheter och 
förväntningar 
hos personer med 
ME/CFS och 
behandlande 
läkare för att 
utveckla 
sjuksköterskans 
roll vid 
diagnosvården 
för ME/CFS i 
östra och västra 
Belgien. 
 

Ansats: 
Kvalitativ ansats. 
  
Metod: 
Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer 
utfördes med 
patienter och 
behandlande 
läkare. Kvalitativ 
analys 
genomfördes 
med öppen 
undersökande 
tematisk kodning.  

Urval:  
Patienterna 
skulle ha 
diagnosen 
ME/CFS, vara 
över 18 år, gett 
samtycke och 
holländska som 
modersmål för att 
få delta i studien. 
Behandlande 
läkare 
rekryterades från 
hela Belgien där 
de skulle ha gett 
samtycke och ha 
holländska som 
modersmål för att 
delta i studien. 
 
Studiegrupp: 
15 patienter 
varav 14 kvinnor 
och 1 man 
intervjuades. 15 
behandlande 
läkare varav 7 
var kvinnor och 8 
var män 
intervjuades. 
 

Resultat:  
I resultatet 
framgick behovet 
av kunskap, 
utbildning och en 
mellanhand för att 
tillse att relevant 
information gavs 
samt för att bygga 
upp en 
förtroendegivande 
relation.  
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