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Abstrakt 
Motorneuronsjukdom leder till förlamning av alla viljestyrda muskler och slutligen till döden. 
Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att leva med MND. En kvalitativ manifest 
innehållsanalys av åtta studier om upplevelser av att leva med motorneuronsjukdom gjordes. 
Studien resulterade i fem kategorier, strategier för att hantera och kontrollera sjukdomen i det 
dagliga livet. Betydelse av relationer, information och kommunikation. Ett liv i ständig 
osäkerhet och lidande med många förluster. Att befinna sig i dödens väntrum. Att pendla 
mellan hopp och hopplöshet. MND är en sjukdom som skapar lidande med många förluster 
och framtiden innebar död och skapade rädsla. De önskade att få dö i hemmet med sina 
närstående. Strategier användes för att hantera sjukdomen. Närstående gav dem personligt 
stöd och mod att kämpa vidare. Det är viktigt att tillgodose patientens egna önskemål samt att 
uppmärksamma de närstående för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad. För sjuksköterskan 
är det nödvändigt att ha kunskap och vara insatt i patientens sjukdom. Denna litteraturstudie 
ger en ökad förståelse hur det är att leva med en obotlig sjukdom. 
 
Nyckelord: Motorneuronsjukdom, upplevelse, och kvalitativ manifest innehållsanalys.  
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Ett optimalt välbefinnande kan hastigt förändras av sjukdom. Vid sjukdom önskar människan 

att minimera smärta, lindra lidande och minska hotet mot livet samt återställa det som inte 

fungerar till det normala. En av de största utmaningarna för en människa är när sjukdomen 

blir kronisk och brutal. Kroniska sjukdomar påverkar individens vardag och kastar en skugga 

på såväl tankar som handlingar och förstör drömmarna om bot och läkning. Vid en icke 

kronisk sjukdom följs olika steg, först kommer varningssignaler för sjukdomen, därefter 

avslöjar sig sjukdomen, det tredje steget är konvalescens och återhämtning och slutligen 

upplever människan tillfrisknande. Kronisk sjukdom följer inte dessa steg, istället är 

sjukdomskänslan ständig och består av återfall, förvärring och bakslag. Människor med 

kronisk sjukdom blir tvungen att acceptera och anpassa sig till situationen, målen i livet blir 

svåra att nå och det vardagliga livet blir en utmaning. Känslor som karakteriserar sjukdom är, 

beroende av andra, hjälplöshet och obehag (Jackson, 2002).  

 

Personer med kronisk sjukdom tvingas till förändring som påverkar hela familjen och 

avbryter planerna för framtiden. Kronisk sjukdom är en komplex anpassnings process, 

personerna kämpar med sina starka reaktioner av förlust till livet som det var innan 

sjukdomen (Tellford, Kralik & Koch, 2005). Kvinnor som levde med multipel skleros beskrev 

i en studie av Olsson, Lexell och Söderberg (2005) att de var tvingade att planera sin vardag 

för att inte förlora styrka och energi. De upplevde att sjukdomen påverkade deras relationer 

och andra i omgivningen hade svårt att förstå deras tillstånd. De kände en besvikelse över 

dem själv och blev lätt arga, vilket verkade vara relaterat till en önskan att göra saker som inte 

längre var möjliga. Enligt Nordeson, Engström och Norberg (1998) upplever människor som 

lever med neurologiska sjukdomar att funktionsnedsättning och funktionshinder något som 

påverkade hela livet. De upplevde smärta, trötthet samt känslor av sorg och osäkerhet. 

Sjukdomen var energikrävande och överväldigande, vilket gav en känsla av kraftlöshet. Det 

vardagliga livet blev svårt att klara av på grund av dessa omständigheter.  

 

I en producerad skrift av Socialstyrelsen (2009, s. 1-6) beskrivs att sjukdomen har ökat under 

de senaste trettio åren och i Sverige insjuknar omkring 200 personer per år. I en studie av 

Rocha, Reis, Simoes, Fonseca och Ribeiro, (2006) beskrevs att ålder är den viktigaste 

riskfaktorn, de som insjuknar är vanligtvis mellan 50-75 års ålder. Något fler män än kvinnor 

drabbas av sjukdomen och i de flesta fall uppstår sjukdomen sporadiskt men i upp till 10 

procent av fallen är sjukdomen ärftlig. Flera olika nedärvningsmönster är kända en av dem är 

autosomalt dominant nedärvning vilket innebär att om ena föräldern har sjukdomen har 
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dennes barn 50 procents risk att drabbas av MND. Orsaken till varför en människa drabbas av 

MND är okänt. Enligt Oliveira och Pereira, (2009) kommer sjukdomen i det flesta fall 

sporadiskt, men kan också vara av ärtlig typ.  

 

Det finns fyra huvud typer av motorneuronsjukdomar (MND). Amyotrofisk lateralskleros 

(ALS) är den vanligaste. Benämningen ALS används synonymt med MND. Både det övre och 

nedre motorneuronet påverkas i hjärnbarken, ryggmärgen och hjärnstammen. Primär 

lateralskleros är den minst vanliga av MND och drabbar cirka två procent. Progressiv 

muskelatrofi drabbar cirka fem procent. Progressiv bulbärpares där tjugo procent av dem som 

blivit diagnostiserade med PBP senare utvecklar andra symtom av MND (Oliveira & Pereira, 

2009). 

 

I början av sjukdomen kan symtomen komma smygande och patienten kan förbli 

odiagnostiserad upp till tolv månader. Under utredningstiden får patienten träffa en mängd 

specialister och neurologer kan ibland ha svårt att upptäcka MND i ett tidigt stadium. Vid 

misstanke görs en mängd laboratorietester innan diagnosen ställs, för att andra orsaker ska 

uteslutas. Diagnosen fastställs genom att det nedre motorneuronet visar på försämring och 

fysiologiska, neurologiska tecken associerade med försämring av övre motoroneuronet samt  

att patienten får genomgå en klinisk undersökning (Oliveira & Pereira, 2009). Vanligt 

förekommande symtom är kraftlöshet och trötthet samt ökad salivation vilket kan medföra att 

personerna börjar dregla. Salivationen uppkommer på grund av muskelsvaghet i ansiktet och 

sväljsvårigheter. Andra symtom som kan uppkomma är bronkial sekretion, smärta, 

förstoppning, halsbränna, sömnstörningar och kramper (Corcia & Meininger, 2008). 

 

Enligt Blatzheim (2008) kan sjukdomen indelas i sex olika steg: Det första steget 

kännetecknas av begränsad muskelsvaghet och dålig uthållighet men personen är fortfarande 

oberoende. I det andra steget visar personen måttlig svaghet i kroppen. Det tredje steget visar 

på svår svaghet men personen kan fortfarande gå, men kan behöva hjälp att ta sig upp från 

sittande position. I det här är stadiet behövs anpassad utrustning på grund av begränsningarna. 

I det fjärde stadiet har benen svår svaghet, medan armarna visar måttlig svaghet. I det femte 

steget har personens uthållighet och rörlighet försämrats och en tilltagande svaghet upplevs. I 

det sjätte stadiet behöver personen maximal hjälp och är nu sängliggande och talet är 

påverkat. Inom tre till fem år från de första symtomen kan personen förlora förmågan att 
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svälja, prata, äta, röra sig och andas, därför har patienten en mycket begränsad tid att göra alla 

aktiviteter som planerats.  

 

Blatzheim, (2008) beskriver även vad det innebär för de anhöriga som lever med en partner 

som har sjukdomen MND att väldigt mycket tid går åt att vårda den sjuke och gör att den 

egna tiden blir åsidosatt och att ansvaret blir överbelastande. Detta kan påverka den 

närståendes känslor och relation till den sjuke. Den närstående kan också ha frågor rörande 

vården som de ger till den sjuke till exempel vad som ska göras och om de kan göra mer. Det 

ökade ansvaret kan göra att de närstående och den sjuke känner sig stressad, detta påverkar de 

närstående psykosocialt. De svåra frågorna som de möter påverkar de anhörigas livskvalitet 

och hälsa negativt. 

 

Det är viktigt för sjuksköterskor att förstå helheten i med att drabbas av en kronisk sjukdom, 

det är många faktorer som påverkar den sjukes livsvärld. Eftersom MND ökar i befolkningen, 

anser vi att det är viktigt att uppmärksamma den drabbades upplevelser av att leva med 

sjukdomen, detta för att öka förståelsen och på så sätt kunna tillgodose personens individuella 

behov. Syftet är att beskriva upplevelser av att leva med motorneuronsjukdom. 

 

Metod 

En kvalitativ metod har använts i denna litteraturstudie och kvalitativa vetenskapliga artiklar 

har använts. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 3) används en kvalitativ ansats för att 

utforska beteenden, känslor, upplevelser och perspektiv i individens livsvärld.  

 

Litteratursökning 

Databaser som använts var PubMed, Cinahl, PsychInfo. Sökning av artiklar utgick från vissa 

sökord samt inklusions kriterier. Sökord som användes var motor neurone disease, 

amyotrophic lateral sclerosis, experience, experiences, life change events, interviews och 

palliative care. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara på engelska och att de skulle 

vara förhandsgranskade. För att kombinera sökorden och få så relevanta träffar som möjligt 

användes den booleska termen AND. Booleska sökoperatorer kan innehålla orden OR, AND 

eller NOT (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 66). Av de funna artiklarna i 

litteratursökningen lästes titlar, abstrakt och resulterade i att tolv studier motsvarade 

inklusionskriterierna. 
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Tabell 1Översikt av litteratursökning 
 
Syfte: upplevelser av att leva med motorneuron sjukdom. 
 
PubMed 2010 09 05 
 
Sökn    *)  Söktermer              Antal träffar   Kvalitetsgranskade         Antal valda 
1             MSH  Motor neurone disease     21568     
 
2             MSH  Life change events           14711   
 
3  1 and 2                       13                      2    1 
 
4             MSH  Palliative care                 25497   
 
5             MSH  Interviews                        36023   
 
6  1 and 4                     141  
 
7  1 and 4 and 5                         6                      2   2
    
CINAHL 2010 09 05 
9            FT    Amyotrophic lateral sclerosis  1091   
 
10          FT    Experience                             59090   
 
11                   9 and 10                         33                     3                                                      1 
 
12          FT    Experiences                            11522  
 
13                   9 and 12                          15                    2                                                      1 
 
14          FT     Motor neurone disease                  61 
 
15                    14 and 12                             8                   3                                                     3 
 
    

*MSH – MeSH termer i databasen PubMed, FT – CINAHL fritext 

 

Kvalitetsgranskning 

De artiklar som kvalitetsgranskades gjordes med hjälp av protokollet som finns i Willman et 

al. (2006, s. 156-157). Det som granskades gällande kvaliteten var om problemformuleringen 

var tydligt avgränsad, patientkarakteristiska, kontext, etiskt resonemang, urval, metod, 

giltighet, kommunicerbarhet och huvudfynd. Därefter graderades artiklarna som hög, medel 

eller låg kvalitet. Detta för att säkerställa att artiklarna var av god kvalitet. Poängsättning 

gjordes med en poäng för varje positivt svar och noll poäng för varje negativt eller inadekvat 

svar. Slutligen räknades poängen om till procent, hög kvalitet 80-100 procent, medel kvalitet 

70-79 procent och låg kvalitet 60-69 procent (Willman et al. 2006, s. 94-95). Efter 

kvalitetsgranskningen återstod åtta studier. 
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Dataanalys 
I denna litteraturstudie genomfördes analysen med manifest kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats. Downe- Wamboldt, (1992) menar att kvalitativ innehålls analys används för 

att skapa förståelse och kunskap för fenomenet som ska studeras. En manifest kvalitativ 

innehållsanalys betyder att endast det synliga och uppenbara i innehållet beskrivs. Elo och 

Kyngäs, (2007) beskriver att en induktiv innehållsanalys används i studier när kunskapen om 

fenomenet är bristande eller otillräcklig.  

 

Analysen genomfördes enligt Burnards (1991) steg 1-14. Artiklarnas resultat lästes igenom 

flera gånger för att skapa en helhetsbild och markeringar i marginalen gjordes för att få en 

beskrivning av hela innehållet i texten. Därefter togs textenheter ut som svarade mot syftet, 

dessa översattes till svenska och kodades för att lättare kunna återfinna dessa i 

ursprungstexten. De 266 textenheterna kondenserades i två steg och kategoriserade utifrån 

innehåll så att de textenheter som hade liknande innehåll sammanfördes till en gemensam 

kategori. Kategoriseringen gjordes i tre steg och resulterade i fem kategorier. När resultatet 

skrevs gick författarna kontinuerligt tillbaka till originaltexten för att kontrollera att inget 

tolkats eller missats. 

 

Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=8)   

Författare,  
År,  
Land 

Deltagare Typ av  
studie 

Metod 
Datains. 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Bolmsjö,  
(2001).  
Sverige 

6 kvinnor 
2 män med 
sjukdomen 

Kvalitativ Semistrukturerade 
Intervjuer/ 
hermeneutisk  
analys 

Resultatet presenterades 
i fem huvudkategorier 
rörande, mening och 
skuld, relationer,  
diagnos och  
information, fysisk 
oförmåga samt dö med  
värdighet och respekt. 

Hög 

Bolmsjö &  
Hermrén, 
(2001). 
Sverige 

6 kvinnor och 
2 män med  
sjukdomen. 
4 närstående 
kvinnor och 4 
närstående  
män 
 

Kvalitativ Semistrukturerade 
intervjuer. Textanalys. 

De anhöriga hade större  
behov av information 
och att anförtro sig än  
patienterna. Anhöriga 
tänkte inte på framtiden 
och hos patienterna  
skapades rädsla vid 
tanken på framtiden. 

Hög 

Brown &  
Addington- 
Hall, 
(2007). 
England 

9 män och 4 
kvinnor med  
sjukdomen 

Kvalitativ Narrativ 
Intervjustudie/ 
innehållsanalys  

Resultatet presenterades i  
fyra kategorier, 
upprätthålla, uthärda,  
bevara och bryta ihop. 
 

Hög 
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Författare,  
År,  
Land 

Deltagare Typ av  
studie 

Metod 
Datains. 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Hughes et al. 
(2004). 
England 

6 män och 
3 kvinnor 
med  
sjukdomen. 
1 närstående  
man och 4  
närstående 
kvinnor. 

Kvalitativ Semistrukturerade 
intervjuer/ 
kvalitativ  
innehållsanalys. 

Resultatet presenterades i tre 
kategorier. Effekter av MND i 
människors liv, upplevelser av 
tjänster, förslag till förändring. 

Hög 

King et al. 
(2008). 
Australien 

17 män och 
8 
kvinnor med 
sjukdomen 

Kvalitativ Djupintervjuer/ 
Grounded theory 
 

Deltagarna följde sju steg: 
Uppfatta,Reagera Bedöma 
Anpassa,,Justera till och möta 
förändring, känna välbefinnande  

Hög 

      

Locock et al. 
(2009). 
England/USA 

35 patienter 
med 
sjukdomen 
och 11 
närstående 

Kvalitativ Narrativ 
intervjustudie. 
Tematisk analys 
 

Resultatet presenterades 
i fyra kategorier, biografiskt  
avskiljande, splittring, 
återställande och rekonstruktion 
samt biografiskt 
flöde/kontinuitet. 

Hög 

McNaughton  
et al. 
(2001). 
USA 

3 män och 2 
kvinnor med 
sjukdomen 

Kvalitativ Fallstudie metodik  
Fokus grupp via 
Internet. 
Tematisk analys. 

Fem huvudteman med subteman 
under varje. Huvudteman var, 
fördelar av anställning och 
anledning till att vara anställd. 
Negativ påverkan av anställning. 
Hinder och stöd för anställning. 

Medel 

Vitale, A., &  
Genge, A.  
(2007). 
Canada 
 

9 män och 
4 kvinnor 
med 
sjukdomen. 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 

Intervjuer 
Fenomenologisk  
Analys.   
 

Resultatet presenterades i två 
kategorier, de som främjar hopp 
och det som hindrar hopp. 

Hög 

 

Resultat 

Analysen av studierna resulterade i fem kategorier (tabell 3), som presenteras nedan.  

Tabell 3. Kategorinamn: (n=5) 

Kategorier 
Strategier för att hantera och kontrollera sjukdomen i det dagliga livet. 
Betydelse av relationer, information och kommunikation. 
Ett liv i ständig osäkerhet och lidande med många förluster. 
Att befinna sig i dödens väntrum  
Att pendla mellan hopp och hopplöshet. 

 
Strategier för att hantera och kontrollera sjukdomen i det dagliga livet. 

Strategier upplevdes vara direkt kopplade till ökade eller minskade stressnivåer och gav en 

känsla av positivt eller negativt välbefinnande. En strategi som upplevdes minska stress var 

att söka sig till tysta och lugna miljöer, det upplevdes minska muskelryckningar och gav 

deltagarna en känsla av kontroll som gav dem tillfredställelse i livet. När en strategi var 
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ineffektiv upplevde de att sjukdomen var i kontroll och blev de negativt påverkade (King, 

Duke & O´Connor, 2009).  

 

Strategier användes av personerna vid förändringar i det dagliga livet och de försökte hitta sätt 

att anpassa sig till dem. Strategierna kunde vara att anställa ett vårdbiträde eller använda 

tekniska hjälpmedel för att underlätta vardagen. Andra strategier beskrevs som att skratta, 

retas eller använda sig av svart humor, detta motverkade inre negativa känslor och förstörande 

aspekter av sjukdomen (King et al. 2009). Deltagarna beskrev att de var villiga att prova allt 

som eventuellt kunde hjälpa dem med sjukdomen. De beskrev att alternativ behandling 

innefattade att undvika gifter, äta särskild kost, vitaminer och träffa en naturterapeut. Via 

Internet och vänner fick de tips om alternativ behandling, denna typ av behandling upplevdes 

vara en strategi som gav kontroll över sjukdomen, men trots detta fortsatte sjukdomen att 

fortskrida och förblev i kontroll (Brown och Addington-Hall , 2007; King et al. 2009). 

 

En strategi som återkom var att deltagarna ignorerade och undvek tankar kring sjukdomen då 

de inte visste hur de skulle hantera den. Trots att de var medvetna om vad MND innebar valde 

de strategin att fortsätta undvika sjukdomen (Hughes, Sinha, Higginson, Down & Leigh, 

2005; King et al. 2009; Brown & Addington-Hall 2007). De valde att ta tag i problemen när 

de uppstod och beskrev att det var en balansgång mellan att undvika, möta och acceptera 

symtom av sjukdomen. De gjorde detta för att kunna anpassa sig känslomässigt och förbereda 

sig praktiskt samt för att kunna upprätthålla kvarstående fysiska funktioner. De beskrev att det 

var viktigt att acceptera sjukdomen för att få en god livskvalitet (Locock, Ziebland & 

Dumelow, 2009). I King et al. (2009) studie framkom det att deltagarna upplevde att ha 

strategier var ett positivt och aktivt sätt att leva efter, det var viktigt för att skydda 

självkänslan. Det krävdes en stor inre mental styrka för dem att upprätthålla en attityd av 

förnekelse. Förändringar som de gick igenom upplevdes antingen som ett hot, en 

överraskning eller en ny utmaning. Personerna beskrev hur de pendlade mellan olika 

strategier för att hantera förändringarna de ställdes inför.  

 

... it is an instinct to avoid the big picture...in terms of avoiding acceptance.. .these are my 
strategies until things get worse I’ll continue this approach.  (Brown & Addington-Hall, 
2007, s. 206) 
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I studier av Brown och Addington-Hall, 2007; King et al. 2009; Locock et al. 2009 beskrev 

personerna hur viktigt det var att bevara en objektiv hållning trots att symtomen utvecklades 

aggressivt. De ville inte slösa bort sin tid på att göra långsiktiga planer utan de ansåg att varje 

dag var värdefull. I King et al, (2009) beskrev personerna att om de hanterade en förändring 

positivt samt talade uppmuntrande till sig själv, så ökade deras självkänsla och kontrollen 

över sjukdomen främjades. I Vitale och Genge, (2007) beskrev personerna med MND 

upplevde att så länge sjukdomsförloppet gick långsamt så lärde de sig leva med sina förlorade 

funktioner.  

 

I studier av Brown och Addington-Hall, (2007); Locock et al. (2009) beskrev deltagarna att 

det var viktigt att försöka vara tacksam för de saker som de fortfarande kunde. De sökte nya 

aktiviteter när de gamla inte längre var möjliga att utföra, detta gjorde de för att distrahera 

tankarna från sjukdomen. I Hughes et al, (2005) framkom att deltagarna tyckte att det var 

viktigt att försöka hantera sjukdomen trots att den skapade mycket oro för dem. I King et al. 

(2009) uttryckte deltagarna att acceptans av rullstolen i sin egen takt minskade stressnivåerna 

och ökade välbefinnandet. Enligt Brown och Addington-Hall (2007) ansåg deltagarna att det 

var svårt att acceptera rullstolen, men den gav också frihet som möjliggjorde resor och andra 

aktiviteter  

 

Going on holiday was quite hard but we did have the wheelchair, so when I think of it we still 
went to see [all the attractions] and all of that, I can still do all of that, so that’s what I try 
and focus on; the good things and not the bad things. (Brown & Addington-Hall, 2007, s. 
204) 
 

Betydelse av relationer, information och kommunikation. 

I studien av Bolmsjö och Hermerén (2001) beskrev personerna att de inte hade samma behov 

som förr att anförtro sig till någon, de ansåg att det var viktigare för deras partner. De önskade 

även att vardagen skulle vara så vanlig som möjligt för barnens skull. I Bolmsjö (2001) 

beskrev deltagarna att om de förlorade livsgnistan så kunde tankar på barnen få dem att 

kämpa vidare. De önskade att de hunnit göra mer aktiviteter tillsammans med barnen och 

underströk även att deras relationen till partnern var viktig trots att de kände sig som en börda 

för dem. I King et al. (2009) beskrev deltagarna att det var viktigt att dela stunder med nära 

och kära och långsamt möta nya utmaningar samt njuta av tillvaron. 
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The need to confide in someone isn´t that great. It´s there. I´ve got my wife, but we don´t get 
in too deeply about things. The disease mustn´t dominate too much, It´s a conscious decision 
and largely for the the children´s sake. Things should be as normal as possible. It´s a reality 
we still live in.  (Bolmsjö & Hermerén, 2001, s.238). 
 

I studien av Locock et al. (2009) beskrev deltagarna att många relationer hade vuxit sig 

starkare men det fanns en ledsamhet över att inte längre kunna ha fysisk kontakt på samma 

sätt som förut, de upplevde saknad av kärleksfulla handlingar som att kramas med sin partner. 

I Hughes et al. (2005) uttryckte deltagarna att människor runt omkring inte förstod dem, 

därför att deras kropp var förändrad men minnet var oförändrat. I Bolmsjö och Hermerén, 

(2001); Hughes et al. (2005) beskrev deltagarna att sjukdomen gjorde att de blev beroende av 

andra och detta skapade rädsla. De sjuka personerna upplevde att partnern fick göra allt och 

att de inte kunde ge något tillbaka. I McNaughton, Light & Groszyk, (2001) beskrev personer 

med MND att sociala nätverk var något som de upplevde som viktigt. Dessa nätverk gav dem 

personligt stöd, hjälp att hantera sjukdomen och möjligheter till att fortsätta arbeta. I Locock 

et al. (2009) beskrev personerna att hjälp från en vårdare med morgon rutiner gjorde det 

lättare för dem och deras partner i det dagliga livet, men de kände sig som ett barn när de blev 

beroende av vårdpersonal och närstående.  

 

I could not do it without the support I get from a whole lot of friends and relatives who put me 
to bed, feed me, toilet, shower and dress me, and drive me and my 
power wheelchair to work every day. (McNaughton et al. 2001, s. 190) 
 

Deltagarna beskrev att det var frustrerande och det sågs som en utmaning att behöva acceptera 

hjälp och bli vårdad (McNaughton et al. 2001). Deltagarna beskrev att de kände en oro över 

sjukvårdspersonals bristande kunskap och förståelse och hur det påverkar människor med 

sjukdomen, detta ledde till en motvilja att ställa frågor till personalen. De upplevde att läkaren 

gav verbal information baserad på medicin och forskning och berättade det som personerna i 

allmänhet ville höra och gick inte in på detaljer. Det upplevdes vara ett problem att få rätt 

information vid rätt tidpunkt, de fick att själv söka information via internet, broschyrer, 

böcker eller media. Deltagarna ansåg att de fanns ett behov att förbättra kommunikation och 

information mellan sjukvårdspersonal och patienter. De önskade information angående 

behandling, terapi och forskning och tyckte det var intressant att få veta utvecklingen för 

framtiden (Hughes et al. 2005).  

 



11 
 

I en studie av King et al. (2009) beskrev deltagarna att deras självkänsla påverkades negativt 

av förändringar i miljön och oförutsägbara händelser detta och påverkade deras förmåga att gå 

ut. Offentliga platser kunde orsaka besvär som upprördhet och ångest för personerna. 

Deltagarna i studien av Vitale och Genge (2007) beskrev att det upplevdes som en förnekelse 

av hela personen när andra bara såg det fysiska handikappet. 

 

Ett liv i ständig osäkerhet och lidande med många förluster. 

Sjukdomen upplevdes av deltagarna ge upphov till många förluster som orsakade lidande, 

känslor av ilska, chock, frustration. De upplevde förluster som att inte längre kunna köra bil, 

utöva tidigare fritidsintressen eller utföra personlig vård (Locock et al. 2009). I en studie av 

King et al. (2009) beskrev deltagarna att de levde med en ständig osäkerhet om vad som 

skulle förloras härnäst och förändringar i tillvaron till följd av den progressiva sjukdomen 

gjorde att självkänslan och välbefinnandet påverkades negativt. Fysiska förändringar utlöste 

rädsla och skam och när de vardagliga sysslorna påverkades skapades känslor av frustration, 

lidande och förnedring. I studien av Brown och Addington-Hall, (2007) beskrevs att livstiden 

handlade om mer än att bara hantera sjukdomen, verkligheten var att armar och ben inte 

längre fungerade. 

 

I suffer… I feel hurt… humiliated … because I can’t dress myself, do dressing, drying after 
the shower. I can’t explain things, not do…very simple every day things … (King et al. 2009, 
s. 749) 
 

I Brown och Addington-Hall (2007) framkom de att deltagarna hade svårt att vänja sig vid 

och identifiera sig med sjukdomen eftersom det inte fanns någon känd orsak till den. I King et 

al. (2009); McNaughton et al. (2001) uttryckte deltagarna att det var svårt att vänja sig vid 

ökad salivation, dregling och att inte kunna kontrollera känslomässiga reaktioner som skratt, 

gråt och förlorad styrka i händerna. Det upplevdes som kränkande att vara funktionshindrad 

och ha sluddrigt tal. Deltagarna i studien av Locock et al. (2009) beskrev att en negativ 

vändpunkt som var svår att acceptera var när de inte längre kunde gå. Förlust av talet fick 

deltagarna att känna sig frustrerade över att inte kunna uttrycka sig och de kände sig som 

krymplingar.  

 
For many of us, the salivation problem is a real nuisance to put it mildly . . . I think it is such 
a emotional bother to us because it is such a visible sign of something not quite right. 
(McNaughton et al. 2001, s. 189). 
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Hughes et al. (2005) beskrev att deltagarna försökte leva som vanligt men var tvungna att 

lämna sina vänner tidigare än förr till följd av tröttheten, det var något som de vande sig vid. I 

Brown & Addington-Hall. (2007) beskrevs att det bara var att stå ut och acceptera att tillvaron 

inte skulle förändras, de saktade ner och led. I King et al. (2009); Locock et al. (2009) beskrev 

deltagarna starka känslor av förtvivlan när de insåg att de inte skulle få se sina barn växa upp 

eller när det blev uppenbart att förmågor som de förlorat som att gå och tala var förmågor som 

barnbarnen fått. 

 

Motivationen till att fortsätta arbeta, vara produktiv och bidra till arbetsplatsen var viktigt för 

personerna och det skapade normalitet i livet (Locock et al. 2009). I studien av McNaughton 

et al. (2001) upplevde deltagarna att de hade mycket att bidra med och kunde inte acceptera 

att gå i pension och förlora det som de hittills uppnått i arbetslivet. De ansåg att deras 

produktivitet bidrog till att öka deras mentala och fysiska välmående. Arbetet upplevdes vara 

en livsstil som de identifierade sig med och de sociala aspekterna var värdefulla, som att träffa 

vänner och få stimulans. För personer som levde med sjukdomen var stödjande och 

uppskattande miljö samt tillgång till hjälpmedel viktigt på arbetsplatsen, detta gjorde att de 

kunde arbeta längre.  

 
Luckily, I work for a company that believes in supporting the individual who wants to remain 
a contributor to the company as long as possible. My company actually is quite impressed 
with my resolve to continue and is solidy behind me, right up to the CEO. Little do they know 
that I simply have not learned how to quit yet while I can still do a credible job. So , with so 
many people supporting my effort it´s kind of tough not to try. (McNaughton et al. 2001, s. 
183) 
 

Personerna med MND upplevde att det var en ständig utmaning att fortsätta vara arbetsför, de 

kände sig tvingade att bevisa sina förmågor. Deras ansvarsområden och förtroendet från 

arbetsgivaren minskade i takt med deras hälsostatus, detta gav känslor av att inte vara behövd 

och det var en stor sorg att inte klara av jobbet och vara tvungen att sluta (King et al. 2009; 

McNaughton et al. 2001).  I McNaughton et al. (2001) framkom att deltagarna upplevde 

arbetet som negativt när de blev illa behandlade och insåg att arbetsplatsen egentligen var till 

för dem som var friska. Medarbetare betraktade dem ibland som redan döda, detta fick dem 

att fundera över om det var värt att försöka arbeta. Andra negativa företeelser på arbetsplatsen 

var att personer med MND separerades från övrig personal för att inte sänka produktiviteten.  

 
When I was working with ALS, I took no sick days, came in on time, and felt I had to prove 
that I was fit for work. (McNaughton et al. 2001, s. 186)  
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Att befinna sig i dödens väntrum  

I en studie av Bolmsjö och Hermerén (2001) beskrev personerna att tankar om framtiden 

innebar framför allt tankar om döden, dessa tankar skapade rädsla. De var rädda att bli 

liggande på sjukhus och tyna bort och de önskade att den sista tiden skulle gå fort. De 

upplevde att det var viktigt att få behålla sin integritet ända fram till slutet och fortsätta ha en 

nära kontakt med sin familj. I studien av Bolmsjö (2001) beskrevs av deltagarna att värdighet 

inte är knutet till kroppen det är knutet till personens inre. Även om de förändras bör de kunna 

fortsätta leva på det sätt som avspeglar personen de varit och är. Personerna hade en önskade 

att få vara hemma tillsammans med de närmaste och att bara få somna in. 

 

I want peace and quietness with those closest to me. I can´t be more precise today. I want to 
be at home, not lying like a vegetable. I want it to happen quickly. (Bolmsjö, 2001, s. 503). 
 

I en studie av Locock et al. (2009) beskrev deltagarna en irritation när vårdpersonal oväntat 

tog upp prognosen, de var medvetna om att livstiden var på väg att löpa ut och att de inte 

kunde påverka det. Den terminala diagnosen gjorde det svårt att planera och tänka på annat 

och det var svårt att acceptera att bli avstängd från livet. Brown och Addington-Hall (2007) 

beskrev att det fanns en önskan om att dö hellre än att bli återupplivad eftersom de kände att 

de inte var till någon nytta överhuvudtaget. I Bolmsjö (2001) beskrevs att dödshjälp inte är 

tillåtet men deltagarna upplevde att det hade kunnat ge livskvalitet om det hade varit ett val. 

De upplevde att det var viktigt att ha mål för framtiden, som att resa medan möjligheten 

fortfarande fanns och uppnådda mål förmedlade en optimistisk syn på livet. De planerade för 

framtiden eftersom de visste att livstiden var begränsad, som att lämna ekonomiskt stöd till 

barnbarn eller gjorde videodagböcker som bestående minne för barnen och skrev brev till sina 

nära och kära (King et al. 2009; Vitale & Genge, 2007). De upplevde sig tvungna att ge upp 

tidigare personliga och arbetsmässiga planer eller planera in dessa på den korta tid som 

återstod. Framtiden beskrev de som att känna sig inlåst med en massa negativa tankar och en 

ledsamhet över att inte ha en framtid tillsammans som andra par (Brown & Addington-Hall, 

2007; Locock et al. 2009).  

 

Känslor av hopp och hopplöshet. 

Deltagarna beskrev känslor av hopp när de fokuserade på vad som var möjligt istället för vad 

som förlorats, de ville inte ge upp utan fortsätta hitta möjligheter att göra saker och leva i nuet 

(Vitale & Genge, 2007). För att behålla hoppet var delmål viktiga detta kunde vara att göra 
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resor för att distrahera tankarna, de ansåg att  livet inte var över utan till för att njutas och 

varje dag räknades (Locock et al. 2009). Ett annat tillvägagångssätt som gav hopp och hjälpte 

vid förändring var att skriva ordspråk som påminde om att fortsätta kämpa (King et al. 2009).  

 

 I’m a fisherman, and of course one thing you can’t do is get onto a riverbank, but my 
wife piles me in the car, gets the wheelchair out, wheels me over to the bank, parks 
me up, goes back and gets my tackle, helps me set the tackle up, and we spend the 
day fishing. You know, she reads a book and I sink some worms….It’s not giving up, 
it’s doing stuff ( Locock et al. 2009). 
 
Hopp var en produkt av individen och många anknöt det till religion och gudstro, de hoppades 

genom bön på mirakel som att de var fel diagnostiserade eller hopp om bot och behandling för 

sjukdomen. De investerade hopp i vad som väntade efter döden som reinkarnation, 

återförening med gud eller närstående samt att de skulle bidra till ett bättre liv för barn och 

barnbarn. De ansåg att livet skulle ha varit värt att leva om nuvarande förmågor och 

hälsostatus bibehölls, samt att sjukdomen skulle gå långsamt framåt detta skulle ge dem 

livskvalitet och hoppfullhet (Vitale & Genge, 2007). De upplevde att en tro på sig själv och 

sina förmågor för att orka fortsätta framåt var ett värdefullt mål för att behålla hoppet. 

(Locock et al. 2009).  

 

I hope the disease will stop itself or stay as it is… or even maybe regain some small 
strength… or even if the disease would stabilize itself… and I could have many years where I 
would stop deteriorating and I could adapt to living with my current abilities… or have 
access to a future treatment that will stop or slow down the disease (Vitale & Genge, 2007). 
 

I en studie av Vitale och Genge (2007) framkom att deltagarna kände sig som mest 

missmodiga när de kände minst hopp, det kunde vara vid tillfällen när de inte klarade av att 

göra saker som de bedömt som viktigt. De upplevde att sjukdomen framkallade känslor av 

rädsla, hopplöshet, stunder av missmod och övergivenhet. De förlorade hopp när det blev helt 

beroende av andra och blev oförmögna att kommunicera. Det första som rycktes i från dem 

var hoppet eftersom det inte finns något bot eller något att göra, samt att inte ha någon framtid 

tillsammans med familjen och få uppleva barn och barnbarns uppväxt (Locock et al. 2009).   

 

I felt my whole world collapse – in an instant really….To be told, ‘There is no cure. 
There’s nothing that we can do for you.’….It almost feels like initially the very first 
thing that’s ripped away from you is hope…. It’s really about coming to terms with 
the future you won’t have….We won’t claim our pension together. I won’t be there to 
celebrate my son’s first job or give my daughter away (Locock et al. 2009). 
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Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka upplevelser av att leva med motorneruonsjukdom. 

Analysen gav slutligen fem kategorier, Strategier för att hantera och kontrollera sjukdomen i 

det dagliga livet. Betydelse av relationer, information och kommunikation. Ett liv i ständig 

osäkerhet och lidande med många förluster. Att befinna sig i dödens väntrum. Känslor av 

hopp och hopplöshet. 

 

I kategorin, strategier för att hantera och kontrollera sjukdomen i det dagliga livet framkom att 

deltagarna använde olika strategier för att hantera sjukdomen det var ett sätt att skydda 

självkänslan. De fick ständigt kämpa med nya förändringar som sjukdomen innebar. Det 

framkom också att de var viktigt med humor och att skratta för att motverka inre negativa 

känslor. Detta beskrivs på liknande sätt i en studie av Sand, Olsson och Strang. (2009) som 

handlar om coping strategier hos döende cancer patienter, där beskrev deltagarna att de 

skrämmande stunderna kunde mötas med mod, styrka och humor. Vårt resultat visade också 

att när deltagarna inte visste hur de skulle hantera sjukdomen valde de strategin att ignorera 

den och tog tag i problemen när de uppstod. Detta beskrevs vara en balansgång mellan att 

undvika, möta och acceptera sjukdomen. Resultatet beskrev att deltagarna ansåg att det var 

viktigt att vara tacksam och fokusera på förmågor de fortfarande hade kvar. Förnekelse 

beskrevs också i Sand et al, (2009) där det framkom att deltagarna befann sig periodvis i 

förnekande värld, där de kunde låtsas tillhöra den friska majoriteten av människor. I denna 

studie beskrevs även att när sjukdomen hade skadat kroppen, var det fortfarande möjligt att 

hålla sig fast vid funktioner som fortfarande var intakta. Neville (2003) beskrev för att kunna 

hantera osäkerhet i sjukdom försöker människor att reducera osäkerheten genom att lära sig 

olika metoder, så kallade coping-strategier. Vidare beskrevs att brist på information och 

oklarheter i sjukdomen kunde utgöra psykiska stressorer som i sin tur kunde leda till oro, 

depression och minskad självkänsla.  

 

I föreliggande studie framkom betydelsen av relationer, information och kommunikation. 

Relationen till ens partner var viktig, men samtidigt uttryckte de en sorg över förlust av 

förmåga att visa kärleksfulla handlingar. Sjukdomen gjorde att en del förhållanden växte sig 

starkare. Det var viktigt med betydande nätverk dessa gav hjälp att hantera sjukdomen och 

möjligheter till att fortsatt arbete samt personligt stöd men beroendet av andra människor till 

följd av sjukdomen skapade rädsla och var en utmaning. Beroende beskrivs också i en studie 
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om patienter med terminal cancer av Nilmanat et al. (2010) där deltagarna uttryckte en oro 

över förlorade förmågor och att bli beroende av andra. Detta beskrevs skapa ett psykologiskt 

lidande och oron över att vara en börda för andra var som störst i livets slutskede. I Öhman et 

al. (2003) kopplades beroende till förlust av autonomi då deltagarna beskrev att de tvingades 

fråga närstående om hjälp för enkla göromål. I ovanstående studier jämförda med vårt resultat 

kan slutsatsen dras att oavsett vilken sjukdom personerna drabbats av så var upplevelserna 

likvärdiga.  

 

I resultatet framkom att deltagarna upplevde en oro över sjukvårdspersonalens bristande 

kunskap och förståelse och hur detta skulle påverka personer som lever med sjukdomen. De 

upplevde också att det var ett problem att få rätt information vid rätt tidpunkt. De beskrev att 

läkaren bara talade om sjukdomen med fokus på medicin och forskning och gick inte in på 

några detaljer, vilket gjorde att de sökte informationen själv. Toombs (1993, s. 111) beskriver 

att patientens och sjukvårdspersonalens möte är unikt och en ömsesidigt delad värld som är 

förankrad i patientens upplevelse av sjukdom. När patienten söker kontakt med sjukvården 

ligger fokus på den levda kroppens störningar. Patienten kommer också till sjukvården för att 

tala om sjukdomen och förstå den specifika upplevelsen av den. De söker inte enbart efter en 

vetenskaplig förklaring av deras fysiska symtom utan även förståelse för störningar i den 

levda kroppen.  

 

Mot bakgrund av vad Toombs (1993, s. 110-111) beskriver angående den läkande relationen 

så måste sjukvårdspersonalen förstå patientens upplevelse av splittring i den levda kroppen 

vilket innefattar rubbning av kroppen, världen och personligheten samt rikta 

uppmärksamheten mot patientens sjukdom. Målet skall vara att återställa patientens integritet 

som människa. Om sjukdomen endast förstås ur en synvinkel av sjukdomstillståndet kommer 

mötet mellan patienten och sjukvårdspersonalen endast att handla om diagnos och behandling, 

vilket framkom i vårat resultat som negativt. Vi anser därför att det är viktigt att 

sjuksköterskan riktar in sig på att möta patienten i deras livsvärld och dennes individuella 

upplevelse av sjukdom och av den levda kroppen. Detta för att kunna ge så god vård som 

möjligt och kunna tillgodose de specifika frågor och önskemål som varje individ har. 

 

Vi anser att det är viktigt för sjukvårdspersonalen att ge information som patienten förstår, 

detta stärker patienten och ger denne en känsla av kontroll och trygghet. Det är också av stor 

betydelse att sjukvårdspersonalen ser sjukdomen och upplevelsen ur patientens individuella 
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perspektiv. När en sjuksköterska vårdar en patient är denne utlämnad i sjuksköterskans 

händer. Då är det viktigt att ta tillvara på det förtroendet patienten ger oss. Løgstrup (1994, s. 

50-51) menar att vi genom vår hållning bidrar till vilken form den andres värld får. Enbart 

genom vår hållning till varandra bidrar vi till att ge varandras värld dess form. Genom min 

hållning till den andre, formas dennes värld och jag bidrar till att göra den ljus eller mörk, 

snäv eller vid, hotande eller trygg, skiftande eller enformig. Ett outtalat anonymt krav finns 

därför att ta vara på de liv och tilliten som den andre lägger i våra händer. Grunden till det 

etiska kravet är tilliten till en annan människa, genom det etiska kravet utelämnar man sig i 

mötet med andra människor och förväntar sig något av denne. 

 

Neville (2003) beskriver hur sjuksköterskor kan tillgodose patientens och familjens behov av 

information. Detta kan göras genom bedömning av familjens och patientens behov av 

information samt bedöma vilken information som är viktigast att ge först. Interventioner som 

sjuksköterskan kan göra för att bli en källa till information och terapeutiskt stöd, är att 

etablera en god kontakt med patienten och familjen. Det är viktigt att hjälpa dem att finna 

mening genom att informera om behandling, effektivitet samt förväntat resultat. Vidare 

beskrevs att sjuksköterskan även ska vara insatt i patientens journal, behandlingar och 

prognoser. Patienten och familjen ska utbildas för att kunna se symtom och mönster i 

sjukdomsförloppet detta för att patienten och familjen ska vara förberedda för en händelse 

eller behandling. Sjuksköterskans roll är att vara en hjälpande individ för att stödja familjen.  

 

I resultatet framkom att det var viktigt att vardagen skulle vara så normal som möjlig för 

barnens skull och vid förlorad livsgnista kunde tankar på barnen få dem att kämpa vidare. Det 

var betydelsefullt att dela stunder med nära och kära samt njuta av tillvaron och långsamt 

möta nya utmaningar. I Sand et al, (2009) beskrev deltagarna att värdefulla relationer blev 

viktigare än tidigare och relationer med partners, barn och barnbarn som tidigare tagits 

förgivna värnades nu mer om. Vi anser att det är viktigt som sjuksköterska att förstå hur 

betydelsefulla relationerna till de närstående är och involvera dem i omvårdnaden av patienten 

samt uppmärksamma deras egna behov.  

 

I kategorin, Ett liv i ständig osäkerhet och lidande med många förluster framkom att 

sjukdomen innebar många förluster som orsakade lidande och påverkade välbefinnandet 

negativt. Rädsla och skam utlöstes av fysiska förändringar och begränsningar i det vardagliga 

livet gjorde att deltagarna fick känslor av frustration, lidande, förnedring och förlust. I 
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Nilmanat et al. (2010) framkom att förlust av autonomi samt ökat beroende gav en känsla av 

värdelöshet som orsakade lidande. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter anser vi är att 

lindra lidande, respektera och lyssna till patientens önskemål. De närstående är en viktig källa 

till information när patienten inte längre kan uttrycka sina önskemål. 

 

I vårt resultat framkom det vidare att arbetet var en livsstil som deltagarna identifierade sig 

med och deras produktivitet bidrog till att öka deras mentala och fysiska välmående. De 

upplevde även att de sociala aspekterna av arbetet var viktigt. Andra människor betraktade 

dem ibland som så gott som döda, detta fick dem att fundera varför de ens skulle försöka 

arbeta. I en studie av Crooks (2006) som handlar om kvinnors upplevelse av att få 

muskelskelett sjukdom framkom att kvinnorna upplevde att det jobbigaste var medarbetares 

brist på förståelse, deras attityd gentemot den sjuke samt att den sjuke personen blev 

misstrodd av medarbetare. Utifrån ovanstående studie relaterat till vårt resultat kan förstås, att 

människor runt omkring den sjuke människan har bristande kunskaper om upplevelser av att 

drabbas av en obotlig sjukdom och hur detta påverkar hela dennes livsvärld. På grund av 

okunskap bland människor i allmänhet uppstår kränkande situationer där människan med 

sjukdom blir drabbade. 

 

I resultatet beskrev deltagarna att vara en börda för andra fick dem att tappa tron på livet. En 

förlorad kontroll över kroppen och att inte kunna utföra dagliga aktiviteter sågs som att 

förlora värdigheten att vara en människa och skapade känslor av att vara värdelös och detta 

gjorde dem deprimerade. Detta beskrevs på liknande sätt i Öhman et al. (2003) där deltagarna 

uttryckte att trötthet, svaghet och smärta dominerade vardagliga uppgifter som att handla, 

sköta sin personliga hygien och träffa barnbarnen. Sjukdomen hade påverkat dem negativt och 

tvingat dem att leva ett begränsat liv vilket innebar att de inte kunde göra saker de ville eller 

gå ut när de hade lust. Vi anser att det kan vara svårt för andra människor att förstå hur 

sjukdom påverkar individen och begränsar denne i sitt dagliga liv. Det som tas för givet för en 

frisk människa kan vara ett stort hinder för den som lever med en sjukdom. Sjuksköterskan 

måste kunna sätta sig in i den sjukes svårigheter och begränsningar för att stärka individens 

nuvarande förmågor. 

 

I kategorin, Att befinna sig i dödens väntrum beskrevs att framtiden innebar tankar på döden 

för den sjuke personen. Det var viktigt att behålla sin integritet ända fram till slutet och de 

flesta önskade att få dö hemma tillsammans med sina närmaste. Detta beskrivs på ett liknande 
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sätt i studien av Benzein, Norberg och Saveman (2001) som handlar om hopp hos 

cancerpatienter i palliativ hemsjukvård, deltagarna beskrev att livet förändrades dramatiskt i 

och med att de fick veta att sjukdomen var obotlig och att framtiden var begränsad. Hemmet 

var en säker plats där de kunde ta egna beslut om vården och det dagliga livet. Ingen ville dö 

på sjukhus utan önskade att den sista tiden var i hemmet. I Öhman et al. (2003) beskrevs att 

ibland blev livet outhärdligt för den sjuke personen och svagheten kändes överväldigande och 

en önskan om att dö fanns. De försökte undvika att tänka på döden men försökte samtidigt 

förbereda sig för att möta den. I studien av Melin-Johansson, Ödling, Axelsson och Danielson 

(2008) som handlar om cancer patienter i palliativ hemsjukvård framkom att då deltagarna 

fick ett andrum från deras lidande, fick det tid förbereda sig själv och familjen för den 

kommande döden. Förberedelse för döden betydde också att ha tid att reflektera över sig själv 

som individ, vilket kan ses som ett sätt att göra ett bokslut över livet. Vi anser att det i livets 

slutskede är värdefullt att vara lyhörd för patienten och de anhörigas önskemål samt att finnas 

till hands för att tala om döden även om detta är ett tungt ämne att tala om. 

 

I resultatet framkom att de var viktigt med betydande relationer bland annat till sina 

närstående, de gav dem personligt stöd och hjälp att hantera sjukdomen. Vi anser att det är 

viktigt att sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet även ser till familjen och deras behov. Kylmä 

et al. (2009) beskriver att det största problemet för närstående var försvagat hopp som 

orsakats av sjukvården, negativa budskap och dåliga dagar. Trots detta försökte de hänga kvar 

vid hoppet. Hopp uppfattades som den största coping mekanismen för familjer, osäkerhet om 

prognosen samt fortsatt hopp för familjens överlevnad, detta gjorde det svårt för vårdpersonal 

att avsluta behandling eller indikera palliativ vård. De betonade vikten av att framkalla hopp 

trots obotlig sjukdom, detta hjälper patienten att konfronteras med den osäkra framtiden. 

Sjuksköterskor beskrev vikten att bevara hopp om lindring eller bot för cancer patienter även 

när de befinner sig i livets slutskede. 

 

I kategorin, Att pendla mellan hopp och hopplöshet framkom att eftersom ingen botande 

behandling fanns för sjukdomen så var lätt att förlora hoppet för en stund. Sjukdomen 

framkallade känslor av rädsla och hopplöshet när de kände sig som mest missmodiga. I 

Kylmä et al, (2009) beskrevs att känslor av hopp och hopplöshet pendlar hos patienter med en 

obotlig sjukdom. I författarnas resultat framkom att många anknöt sitt hopp till gudstro, 

mirakel eller att deras död skulle bidra till ett bättre liv för barn och barnbarn. Kylmä et al. 

(2009) beskrev i sin studie att hopp kan hänvisas till helande, bot, mirakel eller hopp om guds 
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hjälp. Benzein et al. (2001) beskrev att patienter med obotlig sjukdom ville tro att mirakel 

kunde ske eller att någon ny medicin skulle utvecklas. I Öhman, Söderberg och Lundman, 

(2003) studie om allvarlig kronisk sjukdom framkom att trots obotlig och allvarlig sjukdom 

fanns det fortfarande förhoppningar om botemedel och mirakel för sjukdomen så att de blev 

friska igen och fick ett lättare liv.  

 

Det beskrevs att deltagarna kände känslor av hopp när de hade mål för framtiden och 

fokuserade på positiva saker samt levde i nuet. Kylmä, Duggleby, Cooper och Molander, 

(2009) beskrev i sin studie om hopp i palliativ vård, att hopp är viktigt både vid liv och död. 

När någon lever med en obotlig sjukdom betyder det inte att det lever utan hopp. Hopp kan 

innebära en positiv upplevelse trots en obotlig sjukdom. Vidare beskrevs att uppnå mål och 

händelser var viktigt för att upprätthålla hoppet. Vi anser att hopp finns hos alla människor 

oavsett om man är frisk eller sjuk men innebär olika saker. Hos en sjuk människa kanske 

hoppet är fokuserat på att få vara smärtfri en timme medan hos en frisk person kan hopp 

handla om helt andra saker.  Benzein et al. (2001) beskrev att det viktigt att fortsätta med 

intressen och aktiviteter så länge som möjligt samt att ha kortsiktiga mål för att behålla hoppet 

och att få leva ett så normalt liv som möjligt. Ovanstående studier kopplade till vårt resultat 

visar på vikten av att ha något att fokusera på för att behålla hoppet, om detta är gudstro eller 

mirakel är inte centralt i sammanhanget, det viktiga är att det finns något att fästa sitt hopp 

vid.  

 

Metoddiskussion 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 3) beskrivs kvalitativ metod som den mest lämpliga 

metod att använda när upplevelser ska beskrivas, därför valde vi denna metod. Med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys bearbetades materialet. Polit och Beck (2008, s. 539) beskriver att 

fyra kriterier kan användas för att uppnå tillförlitlighet i kvalitativa studier. Dessa är: 

Trovärdighet, som hänvisar till förtroendet för sanningen i datan och tolkningar av dem. 

Överförbarhet, betyder att det som upptäckts i en kontext ska kunna överföras till liknande 

situationer eller deltagare. Pålitlighet, refererar till stabiliteten i data det vill säga om resultatet 

kan upprepas om liknande metod används. Bekräftelsebarhet, uppnås då data kan spåras utav 

läsaren till dess originalkälla.  

 

Författarna har gjort en manifest innehållsanalys vilket innebär att texterna i studierna inte har 

tolkats utan behållits textnära, detta styrker trovärdigheten i texten. När det gäller 
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överförbarheten anser vi att resultatet kan överföras till liknande situationer och sammanhang, 

då vi i diskussionen dragit paralleller med andra kroniska sjukdomar och fått liknande 

upplevelser. Eftersom vi i detalj visat hur vi gått tillväga kan andra författare följa den metod 

som vi använt i denna litteraturstudie, därför anser vi att resultatet kan upprepas och att 

pålitlighet uppnåtts. Då vi referat allt till dess ursprungskälla och varit textnära är det möjligt 

för läsaren att spåra källan och kontrollera sanningen i den, därför anser vi att 

bekräftelsebarhet uppnåtts. Sökningar av artiklarna gjordes i relevanta databaser för ämnet. 

Sökningarna resulterade slutligen i att åtta artiklar valdes ut till analysen. Dessa artiklar 

svarade på vårat syfte och 266 textenheter valdes ut.  

Svårigheter som vi mötte på i litteratursökningen var att vi först använde sökordet 

amyotrofisk lateralskleros och fick då inte så många träffar i kombination med de andra 

sökorden, när det sedan blev klart för oss att Amyotrofisk lateralskleros används synonymt 

med motorneuronsjukdom så gick det betydligt lättare att hitta relevanta artiklar. Vid litteratur 

sökning upplevde författarna att ämnet inte är tillräckligt utforskat och ytterligare forskning 

inom området behövs, men studierna som finns beskriver upplevelserna väl.  I resultatet anser 

vi att upplevelserna gick in i varandra, vilket gav oss ett stort arbete att få fram ett resultat 

med helt rena kategorier. Därför råder vi läsaren att läsa resultatet kategori för kategori men 

med en helhetsbild över hela resultatet. Kvalitetsgranskningen gjordes enligt ett formulär i 

Willman et al. (2006) därefter poängsattes studierna och räknades om till procent, detta för att 

bedöma artiklarnas kvalitet. Författarna gjorde var för sig oberoende bedömning av kvaliteten 

på artiklarna, sedan gjordes jämförelser mellan bedömningarna som var likvärdiga. Detta 

gjordes för att stärka trovärdigheten i bedömningen av studiernas kvalitet. 

 
Slutsats 
Sjuksköterskan bör för att kunna vårda en person med motorneuronsjukdom få information 

och kunskap om vilka tankar, rädslor, önskemål och förväntningar patienten har. 

Omvårdnaden försvåras också i och med att dessa patienter i slutskedet inte kan uttrycka sig 

genom tal. Då är det viktigt att ha en god relation till patientens närstående som många gånger 

är väl insatt i patientens egna önskemål. Den anhörige till den sjuke lever i en situation som 

inte är lätt och kan ha ett stort behov av att tala med någon och att få stöd. Därför är det 

viktigt för sjuksköterskan att även uppmärksamma de som står den sjuke nära. Informationen 

till den sjuke ska ske dels i allmänhet men även individuellt efter behov och frågor som dyker 

upp. Eftersom det inte finns något bot för den här sjukdomen så är det vanligt att patienten 

pendlar mellan hopp och hopplöshet. Det är därför viktigt att hitta något som känns 
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betydelsefullt, meningsfullt och roligt för patienten att fokusera på. Vi sjuksköterskor får då 

vara patientens vikarierande hopp och hitta meningsfulla sysselsättningar och mål att se fram 

emot, samt få patienten att fokusera på att leva i nuet och ta tillvara på det dagar som finns 

kvar.  
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