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Abstrakt 
Att leva med Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) innebär stora 
förändringar, där livskvaliteteten i det dagliga livet kan påverkas på olika 
sätt. ALS är en obotlig sjukdom som påverkar de motoriska neuronen, 
det vill säga nervcellerna i ryggmärgen, märgen och hjärnbarken. Detta 
leder till att kroppens funktioner successivt försämras, vilket kan skapa 
både ett fysiskt och psykiskt lidande. Syftet med studien var att genom 
litteraturstudier få mer kunskap kring personers upplevelser av att leva 
med ALS. Vetenskapliga artiklar granskades och analyserades med hjälp 
av en kvalitativ innehållsanalys. Innehållet i de beskrivna upplevelserna 
analyserades för att få en djupare förståelse kring personernas upplevelse 
av att leva med ALS. Analysarbetet byggde på en metod av Burnard där 
syftet var att extrahera textenheter som svarade mot syftet, ta ut det 
väsentliga ur textens innehåll och kondensera för att behålla kärnan i 
upplevelsen.  Analysprocessen resulterade i fyra kategorier: att kunna 
kontrollera och hantera sin sjukdom, att känna rädsla och förödmjukelse, 
hopp om att finna ett mirakel, samt förändringar i arbete, relationer och 
fritid. Resultatet visade att personer med ALS upplevde sin sjukdom 
individuellt oavsett ålder och kön. En del personer kunde hantera sin 
sjukdom bättre än andra, vilket visade att varje individ upplevde sin 
sjukdom på sitt individuella sätt. De personer som själva lever med ALS 
är de som vet bäst om vilka omvårdnadsbehov de behöver, därför är det 
viktigt att som vårdpersonal få mer kunskap och en djupare förståelse 
kring dessa personers upplevelser av att leva med ALS.  
 
Nyckelord: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), personers upplevelser, 
kvalitativ innehållsanalys, hopp, livskvalitet, omvårdnad. 
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Att drabbas av Amyotrophic lateral sclerosis, även kallad ALS, innebär stora förändringar och 

påfrestningar i ens dagliga liv, som t ex att tvingas bli beroende av andra människor när 

kroppens förutsättningar förändras successivt (Palmeri, 2005). Personer som får diagnosen 

ALS, har vanligtvis haft symtom en längre tid utan att veta vad det beror på. Svaghet i 

musklerna är ofta ett första tecken på symtom, vilket gör det svårt att viljestyrt styra kroppens 

rörelser, och de tappar därför ofta kontrollen över sin kropp. En viktig aspekt av sjukdomen 

ALS är att även om dessa personer tappar den fysiska kontrollen har de ändå kvar sitt 

intellekt, vilket betyder att de har kvar sin personlighet (Bolmsjö & Hermerén, 2003). 

 

Enligt Toombs (1993, s. 63) blir den kroppsliga styrningen frustrerande vid sjukdom. Saker 

som tidigare togs förgivna och som utfördes utan en tanke presenterar sig mer som ett 

problem för kroppen. Vanliga handlingar som att stå, gå, äta och lyfta, som hittills utförts 

oreflekterat, blir nu mera stora kraftansträngningar där hänsyn till kroppen måste tas. 

Palmieri (2005) beskrev i sin studie hur personer med ALS tappade kraften i händer, 

överarmar, skuldror och ben.  Musklerna som används när man pratar, tuggar och sväljer 

försämrades successivt. Andningen försämrades gradvis eftersom musklerna i diafragman och 

lungorna försvagades, vilket lätt kunde leda till lunginflammation. Sista tiden i livet var 

personer med ALS beroende av människor runt omkring dem där familj och vårdpersonal 

kom att vara mycket delaktiga och viktiga i vardagen (Palmeri, 2005). I det friska tillståndet 

ser man möjligheter i livet och har mål inför framtiden. Vid sjukdom blir dessa mål utom 

räckhåll.  De blir upptagna med att kraven som ställs, begränsas till nuet. Det blir en 

omöjlighet att förutspå framtiden (Toombs, 1993, s. 68).   

 

Enligt Marsden och Botell,( 2010) upplevde personer som levde med en sjukdom med en 

verkan på de motoriska neuronen ofta brist på energi. De hade problem med att äta och 

dricka, samt att kommunicera med andra. De upplevde det svårare med att vara social. De fick 

ofta ge upp sitt arbete och de blev mer beroende av andra människor. Enligt Toombs (1993, 

s.63) blir relationen mellan den levande kroppen och miljön förändrad genom sjukdom, där 

omgivningen ser och känns annorlunda. Med sjukdom har man inte längre alla alternativ som 

finns tillgängliga vid hälsa. Enligt Marsden och Botell (2010)  kan sexuella relationer vara en 

viktig del för människan även fast han/hon lider av en svår sjukdom. Personer som led av en 

sjukdom i de motoriska neuronen tyckte att den professionella sjuksköterskan skulle ta 
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initiativ till att ta upp ämnet kring sexualitet. De fick på så sätt igång en diskussion kring de 

sexuella problemen. 

 

Trots den svåra sjukdomen kan personer med ALS uppleva kvaliteter i sitt liv. Lindqvist, 

(2004, s.46) som själv drabbades av ALS, beskrev i en självbiografisk bok att det var en 

rikedom för henne att ha sin familj i sitt liv, hur smärtsamt och sorgligt det än kunde vara att 

leva med en dödlig sjukdom. Lindqvist (2004, s. 151-152) beskrev vidare hur hon kunde bära 

ett tungt kamerastativ inom sitt arbete, och när hon skrev boken kunde hon inte ens lyfta upp 

ett glas eller en gaffel till munnen, och hon blev matad med passerad mat. Trots denna lidande 

situation hon befann sig i kunde hon se det positiva i sitt liv, sin familj och sina vänner. Hon 

kunde fortfarande krama om och röra vid sina barn och sin man. Hon kunde andas in frisk 

luft, lyssna på musik och på vänner. Hon kunde känna en inre ro i sin kropp. 

  

Människor som lider av en motor neuronisk sjukdom vårdas ofta av närstående och vänner i 

hemmet ända fram till det palliativa stadiet, med stöd av vårdpersonal. De närstående beskrev 

vilken ångest och oro de drabbades av när de fick se sin sjuka anhörig tappa mer och mer av 

sina funktioner.  Hosta och slem är ett vanligt symtom hos dessa personer, och många 

närstående får panik över att personen ska kvävas till döds. Vetskapen om att förlora sin 

närstående och veta att man inte kan göra någonting annat än att försöka göra det så bra som 

möjligt för personen, skapade mycket ångest och sorg hos de anhöriga (Ray & Street, 2006). 

Nära anhöriga till personer med ALS upplever ofta en stark inre stress och har därför behov 

av att få mer information kring sjukdomen, samt någon att prata med om sin situation. I 

studien av Bolmsjö och Hermerén (2003) där nära anhöriga till patienter med ALS 

intervjuades, upplevde anhöriga att de inte fick tillräckligt med information kring sjukdomens 

förlopp.  De anhöriga beskrev att de undvek att tänka på framtiden och de pratade sällan om 

den, för livet skulle bara kännas ännu värre då (Bolmsjö & Hermerén, 2003). 

 

ALS är en neurodegenerativ sjukdom som har verkan på de motoriska neuronen det vill säga 

nervcellerna i ryggmärgen, märgen och hjärnbarken. ALS är en dödlig sjukdom med en 

median överlevnad på 36 månader. Fem till tio procent kan överleva i mer än 10år. Trots 

denna negativa bild har framsteg gjorts under senaste decennier för att förbättra den motoriska 

dysfunktionen och livskvalitén hos människor med ALS. Den symtomatiska behandlingen är 

en viktig del under sjukdomsförloppet, som smärta, sömnstörningar, spasticitet, emotionell 

labilitet, depression, matsmältning, förstoppning (Corcia & Meininger, 2008). 
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Förekomsten att insjukna i ALS är ungefär 1-2 /100000 per år. De flesta som insjuknar sker 

sporadiskt, men ungefär tio procent av de som insjuknar i ALS har hereditet för sjukdomen. 

Det är sett över hela världen och ALS drabbar män i större utsträckning.  Det är vanligt 

förekommande i 55-65 års ålder och mycket ovanligt under 20 års ålder. Förhållandet mellan 

sporadisk ALS till familjär ALS är inte helt klarlagd. Sannolikheten att 

sjukdomsmekanismerna till ärftlig ALS kommer i framtiden att ge viktig information till 

sporadisk ALS. Genom att förstå sjukdomsmekanismerna kan det ge rationella 

behandlingsalternativ. Nuvarande behandling är till stor del symtomatisk (McCluskey, 

Ferguson & Elman, 2007). 

Det kan vara svårt att inte bli berörd i mötet med personer som lever med ALS. Att läsa om 

deras livsöden, och hur de upplever tiden efter beskedet samt att kroppens förutsättningar 

förändras medan intellektet är kvar kan beröra många. Personer som får diagnosen ALS 

beskriver både fysiskt och psykiskt lidande.  Att ta reda på hur dessa personer upplever sin 

vardag, och vad som känns viktigt i livet efter diagnosen har stor betydelse för omvårdnaden 

av dessa personer. Genom att få kunskap i hur dessa personer upplever sin sjukdom ur ett 

inifrånperspektiv kan sjuksköterskan få en ökad förståelse och kunskap kring deras situation.  

Med en ökad förståelse och kunskap hos sjuksköterskan kan den drabbades behov därmed 

tillgodoses bättre. Genom att möta dessa personer med respekt och stödja dem att på bästa sätt 

orka leva med sin sjukdom kan sjuksköterskan skapa en trygghet både för den drabbade och 

även för dess anhöriga.  

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva personers upplevelse av att leva med 

sjukdomen ALS.  
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Metod  

 

Studien är en litteraturstudie där kvalitativa studier, som innefattar vetenskapliga artiklar har 

granskats och analyserats. I den kvalitativa ansatsen som använts i studien har fokus varit på 

att sammanställa kunskap om människors upplevelser från ett inifrånperspektiv och den värld 

som de lever i. Syftet med en kvalitativ forskning är att få en beskrivning och en förståelse av 

enskilda människor, kulturer och grupper, kring deras känslor, upplevelser och behov 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 3).  

 

Datainsamling 

De databaser som användes vid artikelsökningen var Cinahl och PubMed.  För att ta reda på 

om det fanns tillräckligt med vetenskapliga artiklar kring det valda syftet gjordes initialt en 

ostrukturerad pilotsökning, vilket Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s.55) beskriver som 

en första sökning för att veta om det finns tillräckligt med vetenskapliga artiklar inom det 

valda ämnet.  Sökningen formulerades i olika söktermer, exempelvis ”life experiences”, 

”Hope”, ”illness”, ”quality of life”, ”nursing”. De söktermer som gav träffar, se tabell 1.  

Eftersom det fanns få artiklar som belyste människans inifrånperspektiv gjordes sökningen 

utan exklusionskriterier. Peer reviewed, fulltext och english language var de 

inklusionskriterier som användes i sökningen.  Tolv artiklar valdes ut från början och tio av 

dessa artiklar användes i analysen.  Två artiklar uteslöts på grund av att de inte svarade mot 

syftet i studien. 

Vid kvalitetsgranskning av artiklarna användes bilaga H från Willman, Stoltz och Batsevahni 

(2006, s. 156). Vid kvalitetsbedömning av artiklarna räknades varje positivt svar som ett 

poäng och varje negativt svar som noll poäng. När bedömningen var färdig sammanställdes 

en poängsumma som sedan räknades om till procent. Resultatet sorterades in i en tregradig 

skala, där grad I innebär 80-100%, grad II 70-79%, grad III 60-69% (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 96). Exempel på kriterier för en studie med hög kvalitet är att den har en 

klart beskriven kontext, en tydlig frågeställning, välbeskrivet urval, datainsamling och 

analysmetod.  Kriterier för låg kvalitet på en studie är att den har en oklart beskriven kontext 

och att frågeställningen är vagt definierad samt att urvalsprocessen, analysmetoden och 

datainsamlingsmetoden är otydligt beskrivna (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 97). 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 
Syfte med sökning: Personers upplevelse av att leva med ALS. 

Pubmed 2011 09 07 
Söknr  *) Söktermer Antal  

träffar 
Antal  
valda 

1 
 

 
 

(ALS) AND “life experiences” 
 

 24      1 

CINAHL 2011 09 07 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
           
6 
 
 
7 
 

FT, PR 
 
 
FT, PR  
 
 
FT, PR, E,  
 
 
PR, E 
 
 
PR, FT 
 
 
PR 
 

“motor neurone disease” AND 
“experiences” 
 
“motor neurone disease” AND 
“qualitative study” 
 
“Patients” AND” ALS” 
 
“Hope” AND 
“Palliative” AND “ALS” 
 
“ALS” AND “Experiences” 
 
 
“Life experiences” AND “ALS” 
  

7 
 
 

2 
 
 

38 
 
 

3 
 
 

5 
 
 

3 
 

2 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

1 

  Totalt        10 

*FT-full text, PR-Peer Reviewed, E-English language 



Tabell 2.  Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=10) 
Författare, År, Land Typ av studie Antal deltagare Metod 

Datainsamling
/Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, medel) 

Brown & Addington-Hall, 
(2008). England 

Kvalitativa 
empiriska 
studier 

13 personer med 
diagnosen MND 

Narrativ 
intervjustudie/ 
Kvalitativ 
innehållsanaly
s 

Patienter med en motorneuron 
sjukdom beskrev hur de levde 
med sin sjukdom och hur de 
använde coping strategier. 
 

Hög 

Fanos et al. (2008). USA Kvalitativa 
empiriska 
studier 

16 personer med 
diagnosen ALS  

Semistrukturer 
ade 
intervjuer/Kva
litativ 
innehållsanaly
s 
 

Patienter har olika 
skyddsmekanismer för att kunna 
behålla hoppet när man lever med 
en kronisk sjukdom. Förutom 
hopp om botemedel fanns hopp 
om stöd av andra, information, 
andliga aspekter och leva i nuet. 
 

Hög 

Foley et al, (2007). Irland Kvalitativa 
empiriska 
studier 

5 personer med 
diagnosen ALS  

Semistrukturer
ad intervju/ 
fenomenologis
k analys 

Hur patienter med ALS upplevde 
livskvalitet i sin sjukdom, som att 
ha kontroll, värdighet och vikten 
av att få vara tillsammans med sin 
familj. 
 

Medel 
 

Hughes et al, (2005). 
England 

Kvalitativa 
empiriska 
studier 

9 personer med 
diagnosen MND 

Semistrukturer
ade intervjuer/ 
kvalitativ 
innehållsanaly
s 

Hur motor neuronisk sjukdom 
påverkade personernas liv både 
fysiskt, psykiskt och socialt. Hur 
de hanterade sin sjukdom och hur 
de upplevde vården när det gällde 
information och kommunikation, 
samt hur vården kunde förbättras 
för att möta människors behov. 
 

Hög 

King et al, (2009) 
Australien 
 

Kvalitativa 
empiriska 
studier 

25 personer med 
diagnosen MND 

Djupintervjuer
/Grounded 
theory 

Att behålla livskvalitén trots 
förändringar och ha möjlighet att 
leva ett positivt liv. 

Hög 
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Lemoignam & Ells, (2008). 
Canada 
 

Kvalitativa 
empiriska  
studier 

9 personer med 
diagnosen ALS 

Semistrukturer
ade intervjuer/ 
fenomenologis
k analys 

Betydelsen av att använda en 
ventilator på mask, som hjälpte 
patienten att få bättre andning, 
eller att använda en track 
ventilator som de upplevde tog 
över deras andning och därför 
räddade deras liv när de annars 
skulle dö. 
 

Hög 
 

McNaughton et al, (2001). 
USA 

Kvalitativa 
empiriska 
studier 

5 personer med 
diagnosen ALS  

Fokusgrupp 
via Internet 
med Fallstudie 
metodik/ 
Tematisk 
analys 

Patienternas behov av att vara 
produktiva och kunna växla 
mellan deras psykiska och fysiska 
mående. Att kunna fortsätta sin 
anställning resulterade till att de 
fick en personlig identitet.  
 

Medel 
 
 

Obrien, (2004). England. 
 

Kvalitativa 
empiriska 
studier 

7 personer med 
diagnosen MND 

Semistrukturer   
ade intervjuer/ 
Fenomenologi
sk analys 
 

Patienter som undvek information 
om sin sjukdom var rädda för att 
veta vad det innebar för 
framtiden, medan de som aktivt 
sökte information kunde 
förbereda sig inför framtiden.  
 

Medel 

Vitale & Genge (2007). 
Canada 

Kvalitativa 
empiriska 
studier 

13 personer med 
diagnosen ALS  

Semistrukturer
ade 
intervjuer/feno
menologisk 
analys 
 

Hur terminalt sjuka patienter 
upplevde hopp. Vad som hindrade 
deras hopp respektive främjade 
deras hopp. 

Hög 

Young & McNicoll, (1998). 
England. 

Kvalitativa 
empiriska 
studier 

13 personer med 
diagnosen ALS  

Semistrukturer
ade intervjuer/ 
Fenomenologi
sk analys 
 

Upplevelser hos ALS sjuka 
patienter som levde bra med sin 
sjukdom och de som kämpade 
med sin sjukdom, och hur vården 
kunde assistera dessa personer. 

Medel 

 
 



Dataanalys 

Polit och Beck, (2008, s 508) beskriver att vid början av dataanalysen av en kvalitativ studie 

är det viktigt att forskaren granskar den insamlade data noggrant och avsiktligt. Materialet bör 

läsas om och om igen, i syfte att få en mening och en djupare förståelse av texten.  

Hanteringen av data är reduktionistisk i sin natur, med det menas att man omvandlar stora 

mängder av data in till mer hanterbara segment (Polit & Beck, 2008, s. 514).   

 

Analysarbetet byggde på en kvalitativ innehållsanalys där resultatet från vetenskapliga studier 

med kvalitativa intervjuer, öppna och/eller semistrukturerade analyserades, med en metod där 

sju av 14 steg beskrivna av Burnard (1991) användes för att göra en syntes.  Först lästes alla 

artiklar igenom för att få en förståelse och en helhet av hur det kan vara att leva med en 

neurologisk kronisk sjukdom, utifrån ett inifrånperspektiv.  Artiklarna lästes igenom 

ytterligare en gång till för att markera vilka textenheter som skulle tas med i analysprocessen.  

Alla textenheter som var relevanta till studiens syfte översattes och skrevs ned i en tabell, 

vilket resulterade i 176 textenheter.   Innehållet i textenheterna kondenserades för att behålla 

kärnan i upplevelsen.  Textenheterna analyserades i flera steg, för att slutligen smalna av till 

preliminära slutkategorier, vilket resulterade i fyra slutkategorier. Textenheterna kodades för 

att hålla reda på artiklarna. Första siffran i koden beskrev numret på artikeln, bokstaven vilken 

textenhet. Varje artikel lästes igenom flera gånger, för att kontroller att textenheterna stämde 

överens med slutkategorierna.  När samtliga textenheter hade delats in till de olika kategorier 

som de tillhörde startade skriv processen (Burnard, 1991). 
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Resultat 

 

Fyra kategorier har framkommit under dataanalysen. Resultatet presenteras under varje 

kategorinamn där citaten stärker och illustrerar resultatets innehåll. 

 

Tabell.3 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att kunna kontrollera och hantera sin sjukdom 

Att känna rädsla och förödmjukelse   

Hopp om att finna ett mirakel 

Förändringar i arbete, relationer och fritid  

 
 
Att kunna kontrollera och hantera sin sjukdom 
 
I två studier ( Foley, O´Mahony & Hardiman , 2007; King, Maxine, Duke & O´Connor, 2009) 

beskrev personer med ALS för att de skulle känna kontroll i sin kroniska sjukdom, behövde 

de hitta strategier för att orka gå vidare i sin vardag. Att känna hopp om kontroll var ett sätt att 

få kontroll över sjukdomen och inte att sjukdomen skulle få kontroll över dem själva (Foley et 

al., 2007). Personer med ALS beskrev i en studie av King et al. (2009) värdet av att kunna 

fortsätta med regelbundna aktiviteter, vilket blev en form av en strategi, för att kunna behålla 

och skydda sin egen roll och identitet.  Betydelsefulla strategier för att hantera sin sjukdom 

var att känna värdighet och bli sedd som en individ oberoende av funktionshinder, samt att 

kunna interagera med andra människor.  Att själva kunna påverka sin vård var också 

betydelsefullt för personer med ALS för att hantera sin sjukdom (King et al., 2009). 

Autonomi var en viktig aspekt för personer med ALS när det gällde att fatta beslut kring sin 

vård. En person beskrev att sjukdomen i sig själv hade tagit ifrån honom hans autonomi. Han 

upplevde att han inte hade någon kontroll när det gällde att ta beslut om assisterad andning 

(Lemoignan & Ells, 2010). Enligt Vitale och Genge (2007), önskade personer med ALS att 

sjukdomen skulle gå i en långsam process, för att på så sätt kunna lära sig att leva med 

sjukdomen dagligen.  

  

Well, you know the nice part, it’s kind of a funny thing, is that things are going away 
slowly and as long as it stays in this slow progression… that’s fine, you sort of learn to 
live with it daily, every day, like my hands, every day I am learning they are not as 
strong as they were, I don’t harp on it, I am just more careful when I use them. So, it’s 
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like the slow progression of it, so eventually when that happens I will have seen it 
coming and learned how to cope with it. (Vitale & Genge, 2007, p.31). 
 

Vidare beskrev Vitale och Genge (2007) att personer med ALS ändrade sitt tankesätt och sina 

känslor efter att de fått diagnosen. Personerna beskrev att de ändå inte kunde förändra 

någonting, de var tvungna att leva med sjukdomen och göra det bästa av situationen och gå 

vidare med sitt liv. På så sätt kunde de känna kontrollen av sig själva (Vitale & Genge, 2007). 

 

Att ta en dag i taget och ha en positiv attityd var en strategi som användes av personer med 

ALS för att hantera den progressiva utgången av sjukdomen (Fanos, Gelinas, Foster, Postone 

och Miller, 2008; Foley et al., 2007; Young & McNicol, 1998). De försökte leva varje dag 

fullt ut och inte titta för långt in i framtiden (Fanos et al., 2008). Personer med ALS kämpade 

mot sin sjukdom genom att de inte såg sig själva som annorlunda än en som var frisk, utan 

höll sig sysselsatta med dagliga aktiviteter eller hobbys (Fanos et al., 2008). Personer med 

ALS lärde sig att uppskatta livet genom att känna tacksamhet för tidigare erfarenheter, att leva 

i nuet och uppskatta vikten av att få saker gjorda (Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007; 

Young & McNicol, 1998).  

 

When I'm lying on my death bed, I don't want to have regrets as to I wish I would have 
done that (Young & McNicol, 1998, p.6). 
 

 
Att se vad som var möjligt istället för att se vad som var förlorat var ett sätt för dessa personer 

att fokusera på för att kunna få en känsla av kontroll (Brown & Addington-Hall, 2008; Vitale 

& Genge, 2007; Young & McNicoll, 1998). Att fokusera på minnen var strategier som 

användes av personer med ALS. De använde sina minnen genom att tänka tillbaka på sådant 

som de tidigare upplevt som positivt (Young & McNicoll, 1998). Trots den aggressiva 

utgången som ALS hade behöll den intellektet oskadd, därför var personer med ALS 

tacksamma för att de hade intellektet i behåll (Young & McNicoll, 1998). Personer med ALS 

kunde hålla kvar det positiva i livet och kunde uttrycka det de kunde åstadkomma istället för 

vad som inte längre var möjligt (Brown & Addington-Hall, 2008). 

 

 I just think, well, I can still walk. I can still move. I can still do these things, so be 
grateful for that. So that´s what I try and do. I mean, I still feel I could be a lot worse 
off. I mean I know everything´s hard work but there´s no pain with it…..i´m not with 
drawers of tablets (Brown & Addington-Hall, 2008, p.204). 
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Personer med ALS använde humor som en strategi i sin sjukdom. Det gjorde dessa personer 

genom att bjuda på sig själv och lätta upp stämningen och skämta om olika saker, mest om sig 

själva, för att göra människor glada.  Personerna beskrev att de försökte se på den positiva och 

humoristiska sidan istället för den negativa, för att på så sätt få sig ett gott skratt (Young & 

McNicoll, 1998).  

 

Att ha en positiv attityd och inte ägna tiden till att oroa sig över sjukdomen den tiden av livet 

som var kvar diskuterades av personer med ALS, som ett sätt att acceptera sjukdomen 

(Hughes, Sinha, Higginson, Down & Leigh, 2005). Eftersom det inte fanns något botemedel 

hade dessa personer valet att antingen gå vidare i sitt liv, eller tillbringa resten av den tid som 

var kvar till att oroa sig över sin sjukdom. Att försöka att ha en positiv attityd hjälpte dessa 

personer i längden, vilket gjorde att de kände sig mer bekväma i sin sjukdom (Brown & 

Addington-Hall, 2008; Hughes et al., 2005). En viktig strategi hos personer med ALS var att 

positivt intala sig själv att hitta en mening i deras sjukdom, vilket gjorde att de fick en känsla 

av kontroll (King et al., 2009). Enligt Young och McNicoll, (1998) försökte personer med 

ALS hantera sin sjukdom genom att fokusera på annat än sig själva, som att exempelvis se på 

andra människor som hade det sämre än de själva och ta bort tankarna från sina egna problem.  

 

Personer med ALS upplevde informationen om sin sjukdom på olika sätt. Personer som valde 

att få information kring sin sjukdom och om ny forskning och dess utveckling fick en känsla 

av kontroll (Hughes et al., 2005; O´Brien, 2004). De personer som valde att inte vilja veta mer 

om innebörden av sjukdomen efter diagnosen, kände att det skulle leda till mer skada än till 

hjälp för dem, med rädsla av att de skulle se människor som var sämre än de själva (O´Brien, 

2004). 

 

Att känna rädsla och förödmjukelse  
 
Flera studier (Foley et al., 2007; King et al., 2009; Lemoignan & Ells, 2010; O´Brien, 2004;  

Vitale & Genge, 2007) visade att personer med ALS som hade svårare att hantera sin sjukdom 

upplevde ofta frustration, rädsla och förödmjukelse i sin sjukdom, vilket lätt ledde till en 

känsla av hopplöshet.  Det framkom i studien Vitale och Genge (2007)  att personer med ALS 

tappade hoppet när de inte längre kunde kommunicera med de människor de älskade, när de 

kände sig totalt beroende av andra, samt när funktionerna successivt försämrades. En person i 
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studien beskrev hopplöshet över att successivt känna sig svagare för varje dag. Att sjukdomen 

gick så snabbt och vissheten över att snart dö (Vitale & Genge, 2007).   

 

Det var många som undvek information kring sin sjukdom med rädsla av att få veta för 

mycket detaljerat kring sjukdomen, vilket skulle påverkade deras situation negativt (O´Brien, 

2004). 

 

If you get too much information, you start worrying, waiting for it to happen….I don´t 

want information….it would make me depressed (O´Brien, 2004, p.967). 

 
 

Enligt Hughes et al., (2005) kände sig vissa av personerna beroende av sin maka/make. En 

man med ALS upplevde sig otillräcklig för sin fru, för att han inte kunde göra saker för sin fru 

som han tidigare gjort, utan det blev hon som fick göra dessa saker för honom. 

I studien King et al., (2009) upplevde personer med ALS förödmjukelse i sin sjukdom. När de 

började inse att de inte längre klarade av enkla vardagliga saker, som att t ex tömma 

diskmaskinen. En del uttryckte sin frustration genom att gråta och skrika högt. Personerna 

kände lidande och förödmjukelse när de inte längre klarade av att klä sig eller torka sig efter 

duschen. 

 

I get frustrated because I always did the dishwasher. Now I can´t lift the bloody plate 
up to put them away. You know, I made all these things can´t take these things out- I 
can´t even do that now- the washing, the lawn (King et al.,2009, p. 749). 
 
 

Fysiska förändringar gjorde att personer med ALS hade en rädsla av att känna sig kränkta 

(King et al., 2009). Det var svårt för dem att komma över skammen av att behöva sitta i 

rullstol ute bland allmänheten, och stannade därför ofta hemma. De kände också ofta skam 

över sitt sluddriga tal. Personerna kände rädsla över att bli en mänsklig grönsak, att varken 

kunna kommunicera eller ta hand om sin egna personliga hygien (King et al., 2009). 

 

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, p.749). 

 

Enligt Hughes et al. (2005) uttryckte personer med ALS en brist på förståelse. En kvinna med 

ALS beskrev att ingen ville hjälpa henne med håret eller makeupen, som hon alltid varit så 

noga med att fixa tidigare, innan diagnosen. Hon trodde att det kunde bero på att andra inte 
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riktigt förstod hur mycket det egentligen betydde för henne att se fin och fräsch ut trots sin 

sjukdom (Hughes et al., 2005). 

 

Enligt Lemoignan och Ells (2010) hade personer med ALS som kommit längre i sin sjukdom 

där andningen började påverkas, varit tvungna att ta svåra beslut när det gällde assisterad 

andning. Innan personer med ALS använde andningshjälpmedel hade de svårt för att sova. De 

upplevde att de inte kunde röra sin kropp, vilket gav en känsla av att ligga i en grav eller vara 

fångad i sin egen kropp. Dessa upplevelser kunde bidra till att personerna valde använda 

andningshjälpmedel (Lemoignan & Ells, 2010). 

 

Personer med ALS uttryckte i Lemoignan och Ells, (2010) en rädsla över att bli beroende av 

andningsmaskiner, och på så sätt trigga igång ett snabbare sjukdomsförlopp. Att ta ett beslut 

om att använda en assisterad andning gjorde att de hamnade i någon sorts 

krissituation. Personer med ALS associerade assisterad andning via trackeostomi med att vara 

på gränsen av att dö, bunden till en säng och inte vara kapabel till att röra sig eller engagera 

sig i andra (Lemoignan & Ells, 2010).  Det medförde stor rädsla hos personerna med ALS när 

de förstod utgången av sjukdomen. Den huvudsakliga rädslan som påverkade deras beslut om 

assisterad andning var att de skulle få andningssvikt, att kvävas och få slut på luft. Andra 

rädslor som fanns var att veta hur och när de skulle dö (Lemoignan & Ells, 2010). 

 

Hopp om att finna mirakel 

Hopp om botemedel beskrevs i flera av studierna, i form av hopp om att sjukdomen skulle 

sluta av sig själv eller stanna upp och att ett botemedel skulle komma (Fanos et al., 2008 ; 

Foley et al., 2007; King et al., 2009; Vitale & Genge, 2007). 

 

I still have a little bit of hope that they will actually tomorrow say, ‘Well look these 
stemcells or something, that’s it,they’ll fix you up in a flash.’ It’s nice to know they’re 
trying and you do pin a little hope on to that. (King et al., 2009, p. 752) 
 
 

Viljan att kämpa mot ALS kunde definieras i Foley et al.(2007). Enligt Fanos et al. (2008) 

visade personer med ALS på ett intresse i att delta i forskning kring området för att på sitt sätt 

kunna bidra till forskning. Inte i tron om att de skulle bli hjälpta under deras livstid, men 

kanske andra kunde bli hjälpta i framtiden. Personerna kunde känna en tillit till forskning och 

vissa personer sökte aktivt via internet och medier efter senaste forskning inom området 

(Fanos et al., 2008). Andra gjorde tvärt om där viljan att upprätthålla hoppet gjorde att 
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personer avhöll sig från negativ information om sjukdomen (O´Brien, 2004).  Enligt Fanos et 

al.(2008) hade personer med ALS hopp om att ärftligheten för sjukdomen inte fördes vidare 

inom familjen.  

Enligt Fanos et al. (2008) fanns hoppet hos personer med ALS om att återigen återfå sina 

krafter och kapaciteter för att kunna umgås med sina vänner och familj.  En stark önskan att få 

vara med länge för att se sina barnbarn växa upp, som en man beskrev, att han valde 

ventilationshjälpmedel med hopp om att ett botemedel skulle kommer under hans livstid 

(Fanos et al., 2008). Personer med ALS beskrev hur de inte kände sig redo att dö, där viljan 

att leva vägde mer än andra farhågor och anledningar. Att känna livsglädje beskrevs som en 

viktig känsla, framför allt när de skulle ta beslut (Lemoignan & Ells, 2010). Vissa av 

personerna i studien av Fanos et al (2008) hoppades på att de blivit felaktigt diagnostiserade.  

 

Känslan av en tro infann sig hos personer med ALS, där tron på att Gud skulle hjälpa dem 

eller tron på ett mirakel skulle inträffa i hopp om att göra dem fri från sjukdomen (Fanos et 

al., 2008; Vitale & Genge, 2007). Personer med ALS beskrev i (Fanos et al., 2008) hur de 

kände sig mindre ensam om de tog till sig Gud. De kunde se hopp om ett bättre liv efter döden 

när de försökte att se fram emot att få komma hem till himlen, och se sina förlorade vänner 

(Fanos et al., 2008). Enligt Foley et al. (2007) beskrev personer med ALS hur de tog en dag i 

taget och förlitade sig på Gud.  Enligt (Foley et al., 2007; Vitale & Genge, 2007) beskrevs att 

tron på högre makter gjorde det möjligt för personer med ALS att se betydelsen av tiden som 

återstod av livet, och att de därför lättare kunde acceptera sjukdomen och dess förluster. Trots 

sin sjukdom var personer med ALS tacksamma för allt de fortfarande kunde göra (Foley et 

al., 2007) 

 

When I think of the disability, I look on it as thanking God for the things I can do. 
(Foley et al., 2007, p.165).  

 

Förändringar i arbete, relationer och fritid 

Att försöka att njuta, ta tillvara på tillvaron, prioritera tid med sina nära och kära och känna 

stöd från omgivningen var betydelsefullt för personer med ALS (Fanos et al., 2008;  Foley et 

al., 2007; McNaughton et al., 2001; Young & McNicoll, 1998). En person med ALS beskrev 

hur han njöt av att spendera tid på sin veranda med sina nära och kära, uppskatta skönheten 

som fanns i naturen (Fanos et al., 2008). 
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I miss when my squirrel doesn’t show up. We all sit out with tiki torches. It’s like a little 
heaven (Fanos et al., 2008, p. 472) 

 

Personer med ALS beskrev i Fanos et al. (2008) hur de värdesatte besök som kunde hantera 

deras funktionsnedsättning med god humor, samtidigt som de höll sig lugna ifall något 

oväntat inträffade. Att få vara aktiv med olika fritidsaktiviteter beskrev personerna som 

viktigt, där fritidsaktiviteterna kunde anpassas efter deras funktionsnivå (Fanos et al., 2008). 

Miljöombyte var betydelsefullt för samtliga personer, som att åka en sväng med bilen eller ta 

en picknick (Fanos et al., 2008; Young & McNicoll, 1998). Nya perspektiv kunde visa sig, 

istället för att delta i olika aktiviteter med nära och kära, kunde de exempelvis njuta av att se 

på när anhöriga spelade spel (Fanos et al., 2008).  

 

Enligt två studier (Foley et al., 2007; McNauhton et al., 2001) såg vissa personer med ALS 

förändringar i sin fritid genom att de blev begränsade när det gällde fritidssysselsättning och 

hobby. De begränsades också av att resa, vilket gjorde att det blev en stor omställning för 

dem. I studien Foley et al.(2007) beskrev en kvinna med ALS att det sociala livet förändrades, 

som att inte längre kunna gå ut och dansa. 

 

My whole life is taken from me……I was a very independent person, joined all the 
organizations,walked, went to the seaside, on holidays. I was delighted with my health 
and the way I could get around (Foley et al., 2007, p.166). 

  

Känslan av förlust var stark hos personer med ALS och de upplevde en stor sorg över alla 

förändringar som successivt skedde (Foley et al., 2007; McNauhton et al., 2001).   

Andra förändringar som var svåra att hantera för vissa personer med ALS, var den negativa 

inverkan av att vara anställd.  Personer med ALS beskrev att deras ansvar minskade i takt 

med att sjukdomen försämrades. Personerna upplevde otillräcklighet och en känsla av att de 

inte behövdes av arbetsgivaren (McNauhton et al., 2001). 

 

Att vistas i en miljö där personer med ALS kände stöd och uppskattning från omgivningen 

var betydelsefullt för att orka fortsätta arbeta så länge det var möjligt. Genom arbetet kunde 

personer med ALS få tillgång till en stimulerande vardag (McNaughton et al., 2001). Personer 

med ALS upplevde en känsla av självständighet som uppnåddes genom arbetet (Foley et al., 

2007).  
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To be able to be independent is one of the things and to continue working. I enjoy work 
and that is important to me (Foley et al.,2007, p. 166).  
 
 

Personerna upplevde att sjukdomen gjorde att de skiftade fokus från arbetet till familjen och 

nära relationer.  Arbetslivet ägde dem inte på samma sätt som förut (Young & McNicoll, 

1998). Enligt Foley et al, (2007) kände personerna ett stort behov av att ha starka anhöriga 

runt omkring sig. 

 

 On the whole coping side of things I wouldn’t put much of the credit down to myself. I 
think it is more my family and friends and those who have been around me and are 
there to kind of keep me on the straight and narrow. That is more important that they 
would be the stronger (Foley et al., 2007, p. 166). 
 
 

Att känna tacksamhet och känna sig välsignad för den hjälp de fick beskrevs av personer med 

ALS till anhöriga och vårdteamet (Foley et al., 2007; McNaughton et al., 2001). Personer med 

ALS beskrev i Young och McNicoll (1998) att familjen fungerade som ett nätverk som 

fångade dem ifall de föll. Innan någonting gick snett, insåg inte personer med ALS hur viktig 

familjen var för dem. För personer utan familj var relationer ännu viktigare, samt att få 

behålla samma vänner beskrevs som viktigare än tidigare (Young & McNicoll, 1998). 

 
B has to do what I can’t do. I’m blessed and I know I’m blessed with such a great 
husband. Not only because I love him so much, not only because of that but for all the 
help he has given me (Foley et al., 2007, p.166). 
 
 

Enligt Lemoignan och Ells (2010) beskrev personer med ALS hur de kom till en acceptans 

där de till slut tvingades acceptera hjälpmedlen som t ex rullstol för att kunna vara mobil och 

fortsätta med ett aktivt liv. Enligt Fanos et al. (2008) lärde sig personer med ALS att kunna 

släppa taget kring den fysiska kontrollen och kunna be om hjälp, kunna överlämna sig själva.  

Att ta beslut kring assisterad andning krävde upprepade steg av acceptans och anpassning för 

personer med ALS. Dessa personer kom till insikt med betydelsen av andningshjälpmedel. De 

förstod att det var en stor hjälp för dem att minska symtomen på andningssvikt (Lemoignan & 

Ells, 2010). 

 

 . . .a way of helping me, like my chair helped me to move around, this will help me. . . 
[Breathe better? ]... yes (Lemoignan & Ells, 2008 p. 210).  
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Att känna behovet av stöd från familjen var stort när det diskuterades valmöjligheter kring 

andningshjälpmedel (Lemoignan & Ells, 2010). 

Känslan av livskvalité samt värdet av att kunna kommunicera var bland de viktiga faktorerna 

för att kunna bestämma om behandlingsalternativ för att klara andningssvikt. Önskan att vilja 

skydda nära och kära, påverkade beslutsfattningen. De oroade sig för att bli en börda, eller att 

deras vårdgivare skulle bli utbrända (Lemoignan & Ells, 2010). 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med ALS. 

Resultatet visade att personer med ALS upplevde sjukdomen på olika sätt. En del av 

personerna upplevde det lättare att hantera sin sjukdom än andra. Genom att hitta strategier, 

och fokusera på det positiva istället för det negativa gjorde att de kunde leva med sjukdomen i 

sin vardag.  De personer som hade svårare med att leva med sin sjukdom kände ofta rädsla, 

frustration och förödmjukelse, vilket orsakade ett stort lidande hos dem. 

 

Av resultatet framkom det att personer med ALS som kunde använda sig av strategier för att 

hantera sin sjukdom hade lättare för att känna kontroll och se en betydelse och mening av den 

tid som de hade kvar att leva.  Det framkom att de personer som hade en positiv attityd och 

kunde se mer positivt på sin tillvaro hjälpte dem att leva med sjukdomen. Enligt Nelson, Trail, 

Appel och La (2003) framkom det att den grupp personer som hade en positiv syn på livet 

kunde lättare se de förändrade omständigheterna med optimism, som att kämpa mot 

sjukdomen med sin envishet, använda sin humor och känna kontroll.  

 

Att känna hopp om kontroll och anpassning var ett sätt för dessa personer att hantera sin 

sjukdom på. Det framkom i resultatet att personer med ALS kunde bättre hantera sin sjukdom 

när de kände sig sedd och bemött som en individ oberoende av funktionshinder. Att känna 

värdighet och kunna integrera med andra människor, samt att bli sedd som autonom med 

självbestämmanderätt var också viktigt för personer med ALS.  Detta kunde även ses i studien 

av McCluskey, Lewis och Rushanan (2007) där personer med ALS beskrev vikten av att ta till 

sig hjälpmedel för att kunna fortsätta med ett självständigt liv. 
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För personer med ALS är det viktigt med autonomi, att ha kontroll över sin egen vård, annars 

kan det leda till frustration och rädsla. I studien Skelton (2005) gjordes en personlig guide 

som innehöll en kommunikations sida där patienterna kunde spela in sina behov, önskningar 

samt planer för framtiden. De fick på så sätt möjlighet till att vara mer delaktiga i sin vård. 

 

Resultatet visade att de personer som hade svårare för att hantera förändringar i sin tillvaro, 

både när det gällde arbete och fritid, men även det sociala livet, kände oftare hopplöshet över 

sin situation.  Personer med ALS kan tappa hoppet när de känner hur deras funktioner 

successivt försämras, när de känner att de blir fumligare i motoriken och får svårare med att 

kommunicera med människor i sin omgivning.  De kan tappa en del av sin självkänsla och 

integritet när de till slut blir beroende av andra. Enligt McCluskey (2007) tappade personer 

med ALS en del av sin livskvalitet när de sörjde förlusten av självständighet, samt 

upplevelsen av att vara en börda för andra. Detta i sin tur skapade ett lidande hos dem.  

Dahlberg (2002) beskrev hur lidande kunde vara att inte kunna delta aktivt och bestämma om 

sin egen vård. Personernas värdighet kränktes, beskrivet utifrån att inte bli sedd och hörd, och 

inte räknad med. Känslan av maktlöshet infann sig, att stå utanför och inte förstå vad som 

skedde. Vårdrelationen ska ge positiva känslor och kan ses som kärnan i god vård.  

Enligt Hockin, Brott och Paddy (2006) hade personer med ALS svårt för att ta en del 

förändringar i sin sjukdom, som bland annat skammen över att behöva bli beroende av andra 

när det gällde sin personliga hygien, som att duscha och gå på toaletten.   

 

Av resultatet framgick det att ALS är en komplex sjukdom där patienten successivt försämras 

både fysiskt och psykiskt, vilket gör att dessa personer har ett stort behov av hjälp och stöd i 

sin vardag. Enligt Kubler, Winter, Ludolph, Hautzinger och Birbaumer (2005) har depression 

visat sig vara en oundviklig konsekvens av att få veta att man drabbats av en obotlig sjukdom.  

I studien framkom det att de personer som psykiskt mådde bättre hade en lägre mortalitet än 

de personer som var mer depressiva. För att undvika att dessa personer skulle drabbas av 

depression var det av stor vikt att de tidigt fick en adekvat kunskap kring sin sjukdom, om 

vilka palliativa åtgärder som fanns och vilka psykologiska behandlingar som fanns att tillgå. 

 

Personer med ALS kan tappa hoppet när de inte längre kan kommunicera med människor i 

deras omgivning, vilket kan skapa ett stort lidande hos dem. Sjuksköterskan har därför en 

viktig roll när det gäller att ge känslomässigt stöd hos patienten och dess anhöriga. När 

patienten fått sin diagnos är det viktigt att sjuksköterskan tidigt involverar sig i patientens 
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omvårdnad, så att det finns tid till att skapa en god relation innan patienten får svårare med att 

kommunicera (Skelton, 2005). I ett senare stadie av sjukdomen försämras talet successivt och 

sjuksköterskan kan då få problem med att förstå patienten.  Det är då viktigt att 

sjuksköterskan tar sig tid att sätta sig ner hos patienten i en lugn miljö för att 

kommunikationen ska bli så bra som möjligt (Skelton, 2005). Personer med ALS kan uppleva 

att de inte blir involverade i samtal för att de har svårt för att prata, och det kan tolkas av 

andra att de inte har intellektet kvar.  För att hjälpa dessa personer med att hitta strategier för 

kommunikation är det viktigt att koppla in en talpedagog. Skrivmaskin är ett av hjälpmedlen 

som kan underlätta för personen med ALS att kommunicera (Skelton, 2005). 

  

I resultatet framkom att personer med ALS som kommit längre i sin sjukdom och där 

andningen påverkades mer och mer kom till det stadie när de var tvungna att göra valet av 

andningshjälpmedel. Personer som inte använde andningshjälpmedel upplevde att de fick slut 

på luft och känslan av att de skulle kvävas, därför påverkades också beslutet att börja använda 

andningshjälpmedel. Enligt Sundling, Ekman, Weinberg och Klefbeck (2009) kunde personer 

med ALS som började använda andningshjälpmedel fortsätta bo hemma utan att kvävas. 

Enligt Sundling et al. (2009) fick personer med ALS mindre fatigue (sjuklig trötthet), de 

orkade sitta uppe längre och de blev mer aktiva när de började använda andningshjälpmedel.  

Personerna upplevde också att de fick lättare för att slappna av och en känsla av att vara sig 

själva igen. Enligt (Skelton , 2005) visade forskning att användning av andningshjälpmedel 

kan förlänga livet och försena behovet av respirator med upp till ett år. Vidare beskriver 

Skelton (2005) hur personer med ALS upplevde delade meningar om andningshjälpmedel, 

upplevelser av en börda men också som en lättnad.  Sjuksköterskan måste i det här skedet 

vara observant över personens andning för att kunna se tecken på försämrad ventilation.  

Innan patienten försämras är det viktigt att sjuksköterskan diskuterar tillsammans med patient 

och anhöriga kring vilka andningshjälpmedel som finns att tillgå.  Många patienter kan få en 

förlängd livskvalitet den sista tiden i livet genom att använda andningshjälpmedel som CPAP 

och hostmaskin (Skelton , 2005). Enligt Kubler et al.(2005) framkom det att en detaljerad 

information är en viktig intervention för att personer med ALS lättare ska kunna hantera sin 

sjukdom. De har på så sätt en fri vilja att välja mellan att acceptera eller avstå från 

livsuppehållande behandling när de möter slutet av livet.  Det framkom i studien av Skelton 

(2005) att endast en liten del av personerna valde respirator, de valde istället att naturen skulle 

ha sin gång och få dö fridfullt. 
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Hopp om att finna ett mirakel framgick i resultatet, samt en delad mening angående forskning. 

Vissa personer önskade veta allt om senaste forskning samt var aktiva med att söka 

information om sin sjukdom, medan andra valde att inte veta allt för mycket om 

sjukdomsförloppet.  Personer med ALS kände tillit till forskningen, genom hopp om att 

sjukdomen skulle få en långsam process, hopp om botemedel och att kunna vara aktiv så 

länge som möjligt. Enligt McCluskey (2007) beskrev personer med ALS hur olika faktorer 

påverkade hälsan, valen och attityden till att leva och dö med ALS. Det beskrevs i hur djup 

förståelse personer med ALS hade om sin diagnos och prognos. Vidare beskrev McCluskey 

(2007) att läkaren borde aktivt observera och samtala med patienten för att få en holistisk syn 

och förståelse av behov inklusive vikten av att tala om det psykiska, andliga och psykosociala 

problem som fanns i vardagen hos personer med ALS. Den palliativa resan började när 

personerna fick vetskapen om att de hade en obotlig sjukdom som ALS, som upphör först vid 

döden.  Vetskapen om att det inte finns något botemedel mot ALS borde läkaren kunna visa 

på alternativa behandlingar som finns, trots sjukdomens utgång, allt för att personerna med 

ALS ska få maximerad individuell livskvalité. Sjuksköterskan kan likt läkaren, skapa en god 

relation till patienten, se hela människan, samt förstå de olika behov som finns och skapa 

hopp och lyssna till patientens behov och känslor.  Genom att identifiera behov i vardagen för 

att tillsamman försöka finna lösningar för att ge en god livskvalité och att skapa möjligheter 

till att personer med ALS ska kunna vara aktiv så länge som möjligt.  

 

Synen på arbete, relationer och fritiden, var teman som var återkommande från artiklarna i 

resultatdelen. Beskrivet utifrån vikten av att få stöd från omgivningen, få umgås med nära och 

kära.  Genom att fortsätta arbeta så länge som möjligt, delta i aktiviteter och upprätthålla sin 

identitet kunde personer med ALS hitta en stimulerande vardag.  Detta fanns även beskrivet i 

studien av Hatakeyama, Okamoto, Kamata, och Kasuga (2000) som visade på hur viktiga 

relationerna var för dessa personer, för att kunna bo hemma så länge som möjligt. 

Huvudsakligen var det familjen som ansvarade för vården i hemmet, vilket bidrog till en stor 

fysisk och psykisk belastning hos familjen. Hatakeyama et al. (2000) beskrev vidare att 

familj, vänner och gemenskap var viktiga källor även för den grupp som hade en negativ syn 

på sin tillvaro. Stöd av familj och vänner gav personer med ALS en positiv kvalité i livet.  De 

insåg att arbetet hade tagit en stor del av deras tid före diagnosen, och att de nu hade fått mer 

tid för framförallt familjen, men också mer tid för fritidsaktiviteter. Det framkom även i 

studien av McCabe, Roberts och Firth (2007) att personer med ALS betonade en lägre 

stressnivå och en lättnad av att inte längre behöva arbeta. 
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Enligt McCabe et al.(2007) fanns det också negativa upplevelser av att bli av med arbetet.  

Personerna upplevde förändringar i sitt sociala liv när de förlorade arbetet, de ekonomiska 

resurserna blev mindre och de blev på så sätt begränsade socialt. Deras självförtroende 

minskade i sociala situationer, vilket berodde på att de inte längre hade ett jobb.  I studien av 

Hockin et al. (2006) framkom det att personerna tidigare tog för givet att kunna delta i olika 

aktiviteter, men genom kroppens förändringar hindrade det dem att t ex ta en promenad eller 

spela golf som de tidigare gjort. Detta gjorde att personerna tappade en del av deras 

engagemang i de aktiviteter som tidigare uppfyllt en mening i deras liv.  

 

Hatakeyama et al. (2000) beskrev hur vissa personer med ALS kände att de ingenting hade att 

göra och på så sätt blev det svårigheter att finna aktiviteter att ockupera tiden med. Snabb 

försämring bidrog till svårigheter för personalen att hålla jämna steg i sjukdomsförloppet. 

Enligt Hatakeyama et al. (2000) borde sjuksköterskan utveckla en nära relation i ett tidigt 

skeende till personer med ALS, för att kunna erbjuda olika former av stöd och hjälpmedel 

som de kan vara i behov av under sjukdomsförloppet. Det måste finnas exakt identifiering av 

vårdtagarens behov, där ledtrådar kan finnas i vårdtagarens arbete, roll i familjen, 

fritidsintressen, drömmar osv.  

 

Genom att presentera olika hjälpmedelsalternativ kan vi som sjuksköterskor skapa tillfälle för 

personer med ALS att själva få bestämma om insatser de vill ta emot, och får på så sätt känna 

sig respekterade och vara delaktiga i beslut. Enligt McCluskey et al. (2007) är det viktigt att 

sjuksköterskan tidigt informerar om att hjälpmedel är till för att de ska kunna leva 

självständigt och vara oberoende av andra så länge som möjligt. Genom hjälpmedel kan deras 

livskvalité öka och deras lidande minska. 

 

Det framkom i resultatet att hjälp och stöd från familj och vänner var betydelsefulla för 

personer med ALS. För personer utan familj visade det sig att relationer var ännu viktigare, 

därför var det viktigt att den vårdpersonal som kände till deras behov och rutiner bäst kunde 

skapa en trygg relation.  Trygghet kan skapas genom att begränsa antalet personer som är 

delaktiga i omvårdnaden, så att personerna kan känna tillit till vårdpersonalen. 

Hockinget al.(2006) beskrev i sin studie hur viktigt det var att vårdpersonalen fick en känsla 

för hur personer med ALS kunde uppleva att ta emot hjälp. Det visade sig att personer som 

fick ta emot hjälp från flera olika okända ansikten gav en överväldigande känsla av kaus, 
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stressande känsla och förlust av kontroll hos dessa personer.  Att skapa relationer till 

vårdpersonalen är tidskrävande och tar energi som är dyrbara råvaror för personer med ALS.  

Enligt Dahlberg (2002) liknades vårdrelationer med sättet att se och förhålla sig till andra 

människor och livet som en förbindelse mellan vårdaren och patienten, vilket gav ett löfte om 

vård. Ansvaret för att skapa en god vårdrelation låg hos vårdaren.  

 

Kunskapen om hur personer kan uppleva att leva med ALS kan skapa en godare omvårdnad 

kring patienten och en större förståelse för personens behov. Skelton (2005) beskriver i sin 

studie hur ett omvårdnadsteam av bland annat specialistsjuksköterska, dietist, sjukgymnast, 

arbetsterapeut och talpedagog kan hjälpa patienten. Dietisten ser till så att patienten får i sig 

rätt mängd näring samt håller koll på vikten. Sjukgymnasten kan bland annat hjälpa patienten 

att få rätt hostteknik för att minska risken för lunginflammation. Vid behov av diverse 

hjälpmedel som rullstol, gånghjälpmedel eller andra vardagliga hjälpmedel kopplas 

arbetsterapeuten in. Ser man till allmänsjuksköterskan som arbetar på en vårdavdelning, som 

försöker att se hela människans behov och förmågor, kan ta hjälp och samverka tillsammans 

med andra professioner, som sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist för att tillsammans 

kunna täcka de olika delarna. Sjuksköterskan kan verka som spindeln i nätet där han/hon för 

patientens talan och förmedlar kontakten med de olika professionerna. Sjuksköterskan kan 

också identifiera behov och försöka att ta tillvara på förmågor, för att på detta sätt öka 

livskvalitén och minska lidandet. 

 

Metoddiskussion 

Det fanns ett begränsat utbud av vetenskapliga artiklar som handlade om upplevelser av att 

leva med ALS. För att få ett bredare urval utökades sökningen med artiklar som handlade om 

upplevelser av att leva med en motor neuronisk sjukdom (MND), där ALS är den största 

gruppen inom MND.  

 

För att kunna besvara syftet i studien valdes en kvalitativ innehållsanalys, där innehållet av 

personernas upplevelse av att leva med ALS analyserades. Litteraturstudien byggde på en 

metod av Burnard (1991). Metoden är beskriven i 14 steg, dock har endast 7 steg använts 

eftersom författarna  ansåg att dessa steg räckte för att följa analysprocessen.  De textenheter 

som valdes ut från artiklarna var lätta att ta ut, då det mesta var personernas egna berättelser 

från intervjuer beskrivna i detalj. Det lades ned mycket tid på innehållsanalysen, eftersom de 
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underkategorier och kategorier som skapades under analysen var svåra att namnge. 

Kategorierna minskades därför från sex till fyra för att skapa bredare kategorier.   

 

För att uppnå trovärdighet i den kvalitativa studien användes fyra kriterier; pålitlighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302- 303; Polit 

& Beck, 2008, s. 539). 

Pålitlighet innebär att läsarna ska ha möjlighet att utvärdera de val som gjorts i analysen 

genom att följa forskningsprocessen. Studien ska också kunna upprepas genom att en annan 

forskare kan ta ut liknande forskning (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). 

Pålitligheten i studien stärktes genom att litteratursökning samt kvalitetsgranskning tydligt 

redovisades i tabell 1 och 2. Brister i pålitligheten kan vara att författarna inte fann tillräckligt 

med vetenskapliga artiklar som handlade om upplevelser av att leva med ALS, vilket ledde 

till att en mängd data kan ha gått förlorat.  Tidsbrist var en orsak till att sökningen 

begränsades. Vetenskapliga studier med kvalitativa intervjuer analyserades och beskrevs 

stegvis. Textenheterna som plockades ut beskrevs i detalj. Genom att tydligt beskriva alla steg 

i metoden, datainsamlingen, samt analysen kan pålitligheten stärkas (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 97). 

 

För att stärka tillförlitligheten i litteraturstudien kondenserades textenheterna, som var skrivna 

i detalj, utan att tappa kärnan i texten (Burnad, 1991). Citaten som belyste personernas 

upplevelser i sin sjukdom stärkte trovärdigheten i resultatet.  Enligt Holloway och Wheeler 

(2010, s. 303) innebär trovärdighet i en kvalitativ studie att deltagarna berättar om en känsla 

eller mening hos dem själva ur en situation, och sanningen i resultatet är deras egna sociala 

sammanhang. Brister i tillförlitligheten kan vara att textenheterna som är skrivna på engelska 

kan misstolkas, vilket gör att det då finns risk att en viss del av data försvinner. För att 

undvika misstolkningar av texten i analysen användes lexikon som hjälp. Kategoriseringen 

skedde i små steg för att behålla det väsentliga i texten. Textenheterna i originalartiklarna 

lästes igenom flera gånger för att säkerställa att textenheterna stämde överens med 

kategorierna. 

 

Överförbarhet i en studie innebär att resultatet i ett sammanhang kan föras över till liknande 

situationer eller deltagare, och kunskapen i ett sammanhang kan ha relevans i ett annat 

sammanhang (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303).  Författarna anser att resultatet i 



 

 

 

26

litteraturstudien kan föras över till deltagare som har en liknande sjukdom med påverkan på 

de motoriska neuronen.     

 

Bekräftbarhet innebär att forskningsfrågan besvaras och data kan spåras till originalkällan 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). För att artiklarna som ingår i litteraturstudien ska 

möjliggöra att andra ska kunna spåra referenserna till dess ursprungskälla har en litteraturlista 

gjorts där all litteratur tydligt finns beskrivet.  Bekräftbarheten i studien stärktes genom att 

handledare, lärare och andra studenter kontinuerligt granskade arbetet under olika seminarier 

så att resultatet svarade mot syftet.   

 

Slutsats 

 

I resultatet framkom det att personer med ALS har liknande upplevelser av att leva med 

sjukdomen men att de upplever sjukdomen individuellt. Behov av exempelvis information 

kan se olika ut, beroende på hur mycket personer med ALS vill veta.  Det är viktigt att 

sjuksköterskan sätter sig in i varje individs upplevelse, för att på så sätt kunna stödja deras 

individuella behov och därmed kunna minska deras lidande. Att drabbas av ALS innebär stora 

förändringar i det dagliga livet där behovet av hjälp och stöd ökar allt eftersom sjukdomen gör 

att dessa personer försämras successivt.  Personer som själva lever med ALS är de som vet 

bäst om hur omvårdnaden av dem ska utföras på bästa sätt.  Genom att få en större kunskap 

och förståelse kring dessa personers upplevelser av att leva med ALS, kan man som 

sjuksköterska bättre tillgodose personernas önskningar och behov. Sjuksköterskan kan också 

lättare bemöta dem på rätt sätt och på så sätt kunna stödja dem att orka leva vidare med sin 

sjukdom.   

 

Sjuksköterskan har det övergripande ansvaret för personers omvårdnad. Kunskap om personer 

med ALS kan omsättas i vårdrelationen, där hjälp med symtomatisk behandling, rådgivning, 

stöd och information är stora delar. En förståelse för hur det kan upplevas att leva med ALS 

gör omvårdnaden kring personerna mer individualiserad. Sjuksköterskan måste anpassa 

vården efter varje individ och se deras olika behov och resurser. Genom mötet med personer 

som lever med ALS, samt genom att ta del av forskning kring upplevelser av att leva med 

sjukdomen får sjuksköterskan en ökad känslighet och kan därför se sjukdomen genom ett 

bredare perspektiv, där friska förmågor kan stöttas och patientens resurser tillvaratas. En ökad 
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känslighet kan visas genom att sjuksköterskan lyssnar in vad som är viktigt och betydelsefullt, 

för att de ska uppleva hälsa och livskvalité av den tid som är kvar. En god och öppen relation 

samt kommunikation mellan sjuksköterskan och personer med ALS är viktigt för att undvika 

missförstånd och minska lidandet.  ALS är en dödlig sjukdom och trots mycket forskning har 

det inte kommit fram något botemedel.  Forskningen borde fokusera mer på omvårdnaden 

kring dessa personer för att deras sista tid i livet ska bli så bra som möjligt. 
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