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Abstrakt 

Att drabbas av ALS innebär en stor förändring i livet. De motoriska 

nervcellerna angrips och ett liv med en dysfunktionell kropp utan en 

påverkan på medvetandet börjar. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva personers upplevelser av att leva med ALS. I studien ingick tolv 

studier som resulterade i fem kategorier. Data har analyserats med en 

kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. Litteraturstudiens resultat 

visade att sjukdomen innebar att förlora det liv som tidigare var tänkt och 

upplevdes som att få sin dödsdom. Eftersom inget botemedel fanns och 

framtiden var oviss ledde detta till känslor av rädsla. Det framkom att behov 

av att få och ge stöd fanns för att klara av situationen. Personer med ALS 

ville underlätta situationen genom att undvika att bli en börda för 

närstående. Det var viktigt att skapa en balans i vardagen och inte låta 

sjukdomen ta över. När sjukdomen blev outhärdlig sågs döden som en utväg 

och välkomnades som en vän. Slutsatsen är att personer med ALS har ett 

stort behov av varierande former av stöd. Sjukdomen leder ofta till ett totalt 

beroende av andra och upplevs olika av varje individ. Därför är det viktigt 

att vårdpersonal får en djupare kunskap inom området för att bemöta de 

individuella behov som finns. 

 

Nyckelord: Amyotrofisk lateralskleros (ALS), kvalitativ innehållsanalys, 

inifrånperspektiv, personer, upplevelser, litteraturstudie.  
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Kronisk sjukdom är långvarig, ofta permanent och progressiv, samt innebär en påverkan och 

förändring i livet. Att drabbas av kronisk sjukdom betyder att det tidigare livet och drömmar 

om framtiden förändras. Vid sjukdom ställs människan ansikte mot ansikte med sina innersta 

känslor av sårbarhet och hur beroende man är av kroppsliga funktioner. När människan är 

frisk tas detta för givet. Dessa påfrestande förändringar kan exempelvis vara smärta, 

livsstilsförändringar, kroppslig stympning och förlust av sociala roller (Nilsson, Skär & 

Söderberg, 2010; Öhman, Söderberg & Lundman, 2003).   

 

Sjukdom kan ses som en störning i den levda kroppen och att leva med sjukdom upplevs som 

en känsla av oordning och kaos i personens värld. Det finns ingen uppdelning mellan kroppen 

och självet, då människan är sin kropp. Sjukdom innebär alltså inte bara ett hot mot kroppen, 

utan även ett hot mot självet (Toombs, 1993, s. 70-71). Sjukdom upplevs som en förlust av 

helhet och det ger en känsla av förlust av kroppslig integritet. Kroppen kan inte längre tas för 

givet eller ignoreras (Toombs, 1993, s. 90-91). Vid sjukdom blir kroppens fysiska funktioner 

uppmärksammade och resultatet blir en objektifiering av kroppen. Medvetenheten om 

förändringen av kroppen leder till att kroppen bland annat objektifieras som en felaktig 

fysiologisk organism och som en fysisk belastning (Toombs, 1993, s. 75). 

 

Vid vård av personer som drabbats av kronisk sjukdom ska en god patientcentrerad vård 

bedrivas. Vårdpersonal bör ha förståelse och se hela människan och dennes livssituation, då 

detta främjar hälsa hos den sjuke personen (Wilkes, Cioffi, Warne, Harrison & Vonu-

Boriceanu, 2008). God vård vid kronisk sjukdom innebär oftast symtomlindring men även att 

patienter fått tillräckligt med information och stöd. Hjälp och stöd i planeringen av vården kan 

vara att ta del av önskningar om utformningen av vården runt personen och även i många fall 

hur de helst vill spendera sin sista tid i livet (Skelton, 2005; Wilkes et al., 2008). 

Omvårdnaden av patienter med kroniska sjukdomar anses vara mest framgångsrik då 

vårdpersonalen tar hänsyn till komplexiteten i sjukdomen som möter personen varje dag och 

att relationen mellan sjuksköterskan och patient präglas av förtroende och god 

kommunikation (Wilkes et al., 2008). 

 

I Sverige diagnostiseras cirka 200 personer per år med ALS och det är mellan 600-700 

personer som lever med sjukdomen idag. Orsaken till vad sjukdomen beror på är okänd men 

en riskfaktor är hereditet och det är även fler män än kvinnor som drabbas. ALS är en 
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motorneuronsjukdom (MND) där motoriska nervceller eller motorneuron som styr 

skelettmusklerna dör. Om en muskel inte får några nervimpulser försvagas den och förtvinar. 

Det finns olika typer av ALS och det som är gemensamt för dem är att det är en progressiv 

och degenerativ process i motoriska nervsystemet. I Sverige är den klassiska formen av ALS 

vanligast och då bryts både övre motorneuronet i hjärnbarken och nedre motorneuronet i 

hjärnstammen och ryggmärgen ned samtidigt. Det leder till att muskelkraften försvagas, 

musklernas volym minskar, muskelkramper och ökad muskelstelhet. Det sker även en 

påverkan på tal, sväljning, ansiktsmimik och tuggmotorik (Socialstyrelsen, 2011). ALS 

påverkar inte de sensoriska nerverna och den vanligaste dödsorsaken är andningssvikt som 

uppkommer efter den progressiva förlamningen (Davis & Luo, 2011). Dock varierar 

progressionen mycket individuellt mellan patienter men den tilltagande muskelsvagheten 

resulterar i förlust av funktion i de påverkade musklerna. Oftast är personen i ett totalt 

beroende av andra för vård och omsorg i sjukdomens slutskede (Skelton, 2005). 

 

Tiden från diagnos till död varierar och beror på hur snabbt motorneuronen dör och hur väl de 

friska motorneuronen kompenserar det som gått förlorade samt vilken typ av ALS som 

personen drabbats av (Skelton, 2005). Ett läkemedel, Riluzol, finns att tillgå och kan ge en 

fördröjning av sjukdomsförloppet hos en del av de drabbade (King, Duke & O´Connor, 2009). 

Då det inte finns någon bot av sjukdomen är behandlingen därför inriktad på att bevara och 

förbättra patientens livskvalitet (Davis & Luo, 2011). Många av de personer som drabbas är 

frustrerade över att sjukdomen är progressiv och därför är det viktigt att som vårdpersonal 

tänka på att bevara personens autonomi och därmed göra personen delaktig i sin vård 

(Skelton, 2005). 

 

Det är välkänt att närstående till personer med obotlig sjukdom ofta lider mer än vad som syns 

eftersom de vill visa sig starka inför den sjuke personen, därför kan de ha ett stort behov av att 

prata med någon utomstående. En stor del av närstående till en person med ALS upplever att 

de inte får tillräckligt med information om sjukdomen och de hjälpmedel som behövs, 

personer upplever en stor stress inför den ovissa framtiden. Känslor som att ens frihet är 

förlorad är vanliga eftersom all tid går till den sjuke och plötsligt står den närstående ensam 

med att ta hand om de dagliga sysslorna. Många har uttryckt att detta skapar en känsla av för 

stort ansvar och att hjälp behövs (Bolmsjö & Hermerén, 2003).  
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Personer som drabbas av ALS vill ofta vårdas hemma så länge det går. För att detta ska vara 

möjligt och att patientens behov ska säkerställas krävs det ett multidisciplinärt team med 

bland annat sjuksköterskor, läkare, logoped, arbetsterapeut och dietist (Skelton, 2005). För att 

bäst kunna tillgodose patientens behov inleds palliativ vård tidigt efter diagnostisering av 

sjukdomen. Palliativ vård är en typ av vård som fokuserar på patienten och dennes närstående 

med ett mål att förebygga och lindra lidande (Davis & Luo, 2011). 

 

ALS kräver omfattande insatser från hälso- och sjukvården, därför bör sjuksköterskor ha 

kunskap om sjukdomen och upplevelsen av att leva med ALS. För att personer med ALS ska 

få sina behov tillgodosedda och för att sjukvårdspersonal ska få bättre förståelse vad sjukdom 

innebär för människan behövs forskning om personers upplevelser. Med detta som bakgrund 

så var syftet med denna litteraturstudie att beskriva personers upplevelser av att leva med 

ALS. 

 

Metod 

Denna litteraturstudie har en kvalitativ ansats som utgår från ett inifrånperspektiv där 

vetenskapliga artiklar har granskats och analyserats för att få ytterligare kunskap om 

människors upplevelser (jfr. Holloway & Wheeler, 2010, s. 11-12).  

 

Litteratursökning 

De databaser som användes i den systematiska litteratursökningen var PubMed och CINAHL, 

för att undvika publiceringsbias har olika databaser brukats. Söktermer kan skilja mellan olika 

databaser och för att få korrekta söktermer har MeSH (medical subject headings) i PubMed 

samt subject headings list i CINAHL varit till hjälp. Fritext-sökning gjordes då vissa 

söktermer inte fanns som MeSH-termer (jfr. Willman, Stoltz & Bathsevani, 2006, s. 61-68). 

De söktermer som användes var: Amyotrophic lateral sclerosis, Quality of life, Qualitative 

research, Qualitative studies, Life change events, Life, Motor neuron disease, Life 

experiences, Hope, Social support, Experiences. Dessa termer kombinerades på olika sätt för 

att få så relevanta resultat som möjligt i sökningen. För att bredda den systematiska sökningen 

har även de booleska sökoperatorerna OR och AND används. I tabell 1 finns en översikt av 

litteratursökningens resultat. För att avgränsa och finna de mest lämpliga studierna bestämdes 

inklusions- och exklusionskriterier (jfr. Willman et al., 2006, s. 69-70). Studierna som 

inkluderades var skrivna på engelska och var publicerade mellan år 2000-2013. Studier med 
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kvantitativ metod exkluderades då syftet var att studera personers upplevelser. När 

litteratursökningen inte gav några nya relevanta träffar eller då dubbletter förekom avslutades 

sökningen. 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökningen 

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

CINAHL 2013-01-28   

Begränsningar: peer rewieved 

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal valda 

1 CH Amyotrophic lateralsclerosis 1 095  

2 CH Quality of Life 28 361  

3 CH Life experiences 5 700  

4 CH Hope 1 317  

5  1 AND 2 83  

6  3 AND 5 1  

7  1 AND 3 AND 4 1  

8  1 AND 4 8 1 

9 CH Social support 31 611  

10  1 AND 9 16  

11 CH Qualitative research 31 710  

12  1 AND 11 15 3 

 

CINAHL 2013-02-04   

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal valda 

1 CH Amyotrophic lateralsclerosis 1096  

2  CH Motor neuron diseases 487  

3 CH Quality of life 36 252  

4 CH Life experiences 8 772  

5  3 OR 4 44 742  

6  1 OR 2 1 519  

7  5 AND 6 113  

8 CH Qualitative studies 43 408  

9  7 AND 8 7 2 

  CH – Subject Terms i CINAHL   

PubMed 2013-01-28 

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal valda 

1 MSH Amyotrophic Lateral Sclerosis 5224  

2 MSH Life change events 9238  

3  #1 AND #2 3  

4 FT Life experiences 20088  

5  #1 AND #4 19 2 

6 MSH Quality of life 69692  

7  #1 AND #6 161 1 

8 MSH Social support 29165  

9  #1 AND #8 32 2 

10 MSH Motor neuron disease  7918  

11  #10 AND #4 1  

12  #10 AND ”life” AND ”experiences” 16 1 

      MSH – MeSH-term        FT- Fri text  
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Kvalitetsgranskning 

Av de studier som framkom i litteratursökningen valdes studier ut i ett första steg genom att 

de hade titlar som svarade mot syftet. I ett andra steg lästes abstraktet igenom, därefter gjordes 

en kvalitetsgranskning av studierna om de svarade mot syftet. Med hjälp av SBU:s mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser, 

kvalitetsgranskades studierna (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2011). 

Syfte, urval, datainsamling, analys och resultat utvärderades i varje studie. Sedan gjordes en 

kvalitetsgradering genom att ett poäng per positivt svar och noll poäng per negativt svar 

tilldelades. Detta gav en poängsumma som räknades om i procent av den totala 

poängsumman. Kvalitetsgraderna för hög var 80-100%, medel 70-79%, och låg 60-69 % (jfr. 

Willman et al., 2006, s. 96). En översikt på de 12 artiklar som ingick i analysen finns i tabell 

2. 

 

Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=12) 

Författare, År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Bolmsjö, 2001 

Sverige 

Kvalitativ  8 – alla med 

ALS 

Semistrukturerad 

intervju/  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Personer med ALS kände en 

rädsla av att inte ha kontroll 

över sjukdomen samt att inte 

kunna kommunicera. 

 

Hög 

Bolmsjö & 

Hermerén, 2001 

Sverige 

Kvalitativ  16 – varav 8 

med ALS och 8 

anhöriga 

Semistrukturerad 

intervju/  

Kvale´s sex steg 

analys  

Patienter och anhöriga upplever 

sjukdomsprocessen för ALS på 

olika sätt och det är viktigt att 

inte glömma bort det. 

 

Medel 

Brown & 

Addington-

Hall, 2008. 

Storbritannien 

 

Kvalitativ  13 – varav 8 

med ALS och 5 

med annan 

MND 

Narrativa 

intervjuer/ 

Narrativ analys  

Studien visar att personer vill 

fortsätta leva sitt liv så normalt 

som möjligt trots den obotliga 

sjukdomen.  

Hög 

Fanos et al., 

2008 

USA 

Kvalitativ  16 – alla med 

ALS 

Graderingsformul

är 

Intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

Personer med ALS hanterade 

sjukdomen på olika sätt i 

förhållande till sin fysiska 

förmåga men att få hopp och 

stöd från andra var 

betydelsefullt för alla. 

. 

Medel 

Foley et al., 

2007 

Irland 

 

Kvalitativ  5 – alla med 

ALS 

Fenomenologisk 

metod 

Semistrukturerade 

intervjuer / 

Colaizzi´s 

sjustegs metod för 

kvalitativ analys 

 

Studien visar att livskvalitén 

uppfattas och hanteras olika hos 

patienter med ALS. 

 

Medel 

 

http://sbu.se/upload/ebm/metodbok/Mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf
http://sbu.se/upload/ebm/metodbok/Mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf
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Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=12) 
Författare, År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Hughes, et  al, 

2005 

Storbritannien  

Kvalitativ  29 – varav 9 

personer med 

MND, 5 

anhöriga och 

15 vårdpersonal 

 

Semistrukturerad 

intervju / 

Tematisk analys  

 

 

Studien visar att MND påverkar 

hela vardagen, även på långsikt. 

Hur det är att leva med MND 

kännetecknas utifrån vilken 

inställning man har till livet. 

 

Medel 

Lemoignan & 

Ells, 2010 

Kanada 

Kvalitativ  9 – alla med 

ALS 

Fenomenologisk 

ansats 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer/ 

Analysmetod 

framgår ej 

 

Studien visar att patienter med 

ALS vill behålla sin 

självbestämmande rätt i 

beslutsfattandet om assisterad 

andning men att de var i behov 

av ett stort av stöd kring 

beslutet. 

 

Medel 

Locock et al., 

2009. 

Storbritannien  

Kvalitativ  46 – varav 35 

med MND och 

11 anhöriga  

Första halvan 

narrativ metod, 

andra halvan 

semistrukturerad 

intervju/ 

Tematisk analys 

 

Personer med MND talade om 

vikten av att ta vara på livet som 

är kvar eftersom döden är ett 

faktum vid diagnosen.  

Hög 

Olsson Ozanne 

et al., 2012 

Sverige 

Kvalitativ  27 – varav 14 

med ALS och 

13 anhöriga 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

Studien visar att det är en 

ständig balansgång mellan 

glädje och förlust i sjukdomen 

och det handlar om att försöka 

hitta sätt att hantera den.  

Hög 

Sundling et al., 

2009 

Sverige 

 

Kvalitativ  7 – alla med 

ALS 

Intervjuer / 

Kvalitativ 

innehållsanalys  

 

Studien visar att det fanns en 

önskan om att få stanna hemma 

så länge som möjligt med hjälp 

av NIV då det gav en bättre 

livskvalité. 

 

Medel 

Vitale & 

Genge, 2007 

Kanada 

Kvalitativ  13 – alla med 

ALS 

Semistrukturerad 

intervju/  

Kvalitativ 

dataanalys  

Patienter upplevde hopp på 

olika sätt i sin sjukdom, det 

finns ingen fast definition för 

vad hopp innebär. 

 

Medel 

Whitehead et 

al., 2012 

Storbritannien  

Kvalitativ  52 – varav 18 

med ALS och 6 

med annan 

MND och 28 

anhörigvårdare  

Fenomenologisk 

ansats  

Narrativa 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Studien visar att det finns ett 

större behov av stöd vid livets 

slutskede då oron och ångesten 

är som störst då.  

Hög 

      
 

Analys 

För att analysera innehållet i studiernas resultat har en induktiv kvalitativ manifest 

innehållsanalys gjorts enligt Graneheim och Lundman (2004). En kvalitativ manifest 

innehållsanalys fokuserar på vad texten verkligen säger, det uppenbara och ingen egen 

tolkning av resultatet sker. 
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Det första steget i analysen var att identifiera analysenheter, vilket är de artiklar som har sökt 

fram. Analysenheten lästes igenom flertalet gånger för att få en helhetsbild och för att minska 

risken för tolkning. Därefter extraherades textenheter (n=200). En textenhet är en mening, ett 

stycke eller ord som via sitt innehåll svarar mot syftet. För att kunna gå tillbaka till 

originalkällan som textenheten kom från märktes både artikel och textenhet med siffror. 

Därefter översattes textenheterna till svenska och kondenserades sedan, vilket innebär att 

korta ned texten men ändå behålla kärnan i den. De kondenserade textenheterna sorterades 

efter innehållet genom att koda textenheterna. Kodningen är ett hjälpmedel inför 

kategoriseringen. Sedan indelades koderna i kategorier i flera steg för att undvika risken för 

tolkning. En kategori kan ses som en del av innehållet som har något gemensamt och alla 

textenheter ska passa in i endast en kategori. Kategoriseringen skedde i fem steg och efter 

noga bearbetande framkom slutgiltigt fem kategorier. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier som presenteras i tabell 3. Presentationen av resultatet 

sker i form av brödtext som stärks med citat från originaltexten. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier  

Att förlora det liv som var och livet som var tänkt  

Att vara rädd för att se framåt 

Att inte bara ha behov av att få stöd utan även att få ge stöd 

Att inte låta sjukdomen ta över livet 

Att se döden som en vän 

 

Att förlora det liv som var och livet som var tänkt 

Flertalet studier (Brown & Addington-Hall, 2008; Foley, O´Mahony & Hardiman, 2007; 

Locock, Ziebland & Dumelow, 2009) beskrev att sjukdomen innebar att förlora det liv som 

tidigare var tänkt. I en studie (Locock et al., 2009) framkom att personer upplevde diagnosen 

ALS som att få sin dödsdom och gav en känsla av att livet redan var över. Brown och 

Addington-Hall (2008) beskrev att det var svårt för personer att identifiera sig med att ha 

drabbats av sjukdomen ALS eftersom orsaken till den är oklar.  

 

I en studie (Locock et al., 2009) beskrevs att personer med ALS sörjde de förluster som 

sjukdomen inneburit. Förluster från det tidigare livet, däribland yrkesmässiga, sociala och 
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kroppsliga, gav upphov till känslor av ilska, chock, frustration och en intensiv sorg hos 

personer (Locock et al., 2009). Studier (Fanos, Gelinas, Foster, Postone & Miller, 2008; Foley 

et al., 2007) beskrev att personer med ALS upplevde en sorg över de förluster och 

förändringar i livet som sjukdomen medförde men att det samtidigt fanns ett behov av att 

acceptera förlusterna.  

 

I en studie (Olsson Ozanne, Graneheim, Persson och Strang, 2012) beskrev personer med 

ALS att det var av vikt att inte förlora relationen till vänner. Dock ledde sjukdomen till 

svårigheter i det sociala livet och personer beskrev att de blev hindrade att kommunicera med 

andra på grund av sjukdomen eftersom rädslan för att bli missförstådd var stor.  

 

Patients avoided unnecessary communication for fear of being misunderstood or because people 

might think they were drunk (Olsson Ozanne et al., 2012, s.1369). 

 

Studier (Lemoignan & Ells, 2010; Whitehead, O´Brien, Jack & Mitchell, 2012) beskrev att 

personer med ALS hade en känsla av att sjukdomen tog över livet. Personer beskrev att de 

hade känslor av att vara fånge i den egna kroppen (Lemoignan & Ells, 2010). I en studie 

(Vitale & Genge, 2007) beskrev personer att de dagar eller tillfällen då känslan av besvikelse 

var som störst och känslan av hopp som minst var då personer upplevde hur beroende de var 

av andra och oförmågan att utföra saker själva. I en studie (Olsson Ozanne et al., 2012) 

beskrev personer med ALS att känslan av integritet minskade när de kände sig beroende av 

andra och inte blev behandlade som en medmänniska. 

 

…in the night when you can’t sleep or even move your limbs make you feel you are in a grave or 

a casket (Lemoignan & Ells, 2010,  s. 211). 

 

Att vara rädd för att se framåt  

I en studie (Brown & Addington-Hall, 2008) beskrevs att personer med ALS hade en känsla 

av att vara instängd i sig själv med mycket negativa tankar om framtiden som väntade. 

Flertalet studier (Bolmsjö & Hermerén, 2001; Brown & Addington-Hall, 2008; Hughes, 

Sinha, Higginson, Down & Leigh, 2005; Locock et al., 2009; Vitale & Genge, 2007) beskrev 

att personer med ALS kände en rädsla inför vad som skulle hända i framtiden eftersom den 

var förknippad med död. I studier (Bolmsjö & Hermerén, 2001; Vitale & Genge, 2007) 

framkom att personer var rädda för att de skulle bli totalt beroende av andra. Eftersom det inte 
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fanns något botemedel mot sjukdomen och med vetskapen om att döden väntade inom en snar 

framtid framkallades känslor av hopplöshet (Locock et al., 2009; Vitale & Genge, 2007). 

 

When you think how the disease makes you dependent on others … it makes me scared (Bolmsjö 

& Hermerén, 2001, s. 239). 

 

När personer med ALS hade fattat beslut om assisterad andning uppstod ofta en krissituation 

som gav en känsla av att döden närmade sig (Lemoignan & Ells, 2010). I en studie 

(Whitehead et al., 2012) beskrevs att personer med ALS inte kände sig redo för att dö och att 

rädslor framkallades då de förstod att slutet på livet kom allt närmare. Det inte var döden i sig 

som skrämde utan det var sättet de kommer att dö på (Lemoignan & Ells, 2010; Whitehead et 

al., 2012). 

 

Det fanns en önskan hos personer att skydda sina närstående genom att i framtiden inte bli en 

börda för dem (Bolmsjö, 2001; Lemoignan & Ells, 2010). Personer med ALS försökte dölja 

sitt eget lidande för sina närstående för att minska deras lidande, ohälsa och börda. Det 

framkom även att personer hade skuldkänslor över att barnen skulle förlora en förälder 

(Olsson Ozanne et al., 2012). De beskrev även att de kände en rädsla över att föra sjukdomen 

vidare till barnen (Bolmsjö, 2001). 

 

Att inte bara ha behov av att få stöd utan även att få ge stöd. 

I en studie (Vitale & Genge, 2007) beskrev personer med ALS att de ville hjälpa närstående 

att acceptera deras sjukdom eftersom det skulle leda till att de närstående då lättare kunde gå 

vidare efter deras död. Det var viktigt att försöka vara ett stöd åt familjen och tänka på deras 

bästa genom att hitta sätt att underlätta situationen då det framkom att personer med ALS inte 

ville känna sig som en börda för sin familj (Bolmsjö, 2001; Vitale & Genge, 2007; Whitehead 

et al., 2012). 

 

If I think a little further, it’s about the people I love. I hope for my wife to be happy. I’m going to 

respite next month to give her a break. This is my way of helping her be at peace with this 

(Vitale & Genge, 2007, s. 31).  

 

I en studie (Fanos et al., 2008) beskrev personer med ALS att de gärna deltog i forskning 

gällande sjukdomen även om chansen att hitta ett botemedel under deras livstid var liten. De 
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såg det som en möjlighet att hjälpa andra, vilket gav hopp och glädje och förde bort tankarna 

från de egna problemen. 

 

Flertalet studier (Bolmsjö & Hermerén, 2001; Hughes et al., 2005; Lemoignan & Ells, 2010; 

Whitehead et al., 2012) beskrev att personer med ALS hade ett behov av att få god 

information om sjukdomen och samtidigt få ett gott stöd av andra. Olsson Ozanne et al. 

(2012) beskrev att då många kunde känna ensamhet i sjukdomen var det en befrielse att tala 

öppet om sjukdomen och träffa andra personer med ALS och dela erfarenheter med dem. I 

studien av Locock et al. (2009) beskrevs att hjälp från andra än familjemedlemmar samt 

hjälpmedel gav en känsla av frihet och glädje eftersom detta underlättade för alla som befann 

sig i situationen.  

 

Enligt Bolmsjö och Hermerén (2001) samt Locock et al. (2009) var känslan av att vara ensam 

i sjukdomen vanligt hos personer med ALS. I studierna (Bolmsjö, 2001; Olsson Ozanne et al., 

2012) framkom att personer ansåg att deras situation inte berörde någon annan och att det inte 

alltid fanns ett behov av att anförtro sig åt någon. Bolmsjö och Hermerén beskrev (2001) att 

det även fanns personer som upplevde det hemskt att inte ha någon att prata med. 

 

Meetings with other people with ALS could affect patients positively, since they could share 

experiences and they felt they were not alone… (Olsson Ozanne et al., 2012, s. 1369). 

 

Familj och vänner gav en känsla av välbefinnande och var ett stort stöd i fattandet av olika 

beslut (Foley et al., 2007; Lemoignan & Ells, 2010). Däremot beskrev personer med ALS att 

det var svårt för dem, och att de påverkades negativt, då personer i deras omgivning hade 

förutfattade meningar om hur det var att leva med sjukdomen (Olsson Ozanne et al., 2012). I 

en studie (Vitale & Genge, 2007) framkom att de nära relationerna som gav stöd även bidrog 

till att känna hopp. Fanos et al. (2008) och Olsson Ozanne et al. (2012) beskrev att genom gott 

stöd från familj och vårdpersonal kunde personer med ALS lättare hantera situationen. När 

det kom till beslut gällande vården i livets slutskede hade stöd från personer i deras 

omgivning en stor betydelse (Whitehead et al., 2012). 

 

Att inte låta sjukdomen ta över livet 

I en studie (Locock et al., 2009) beskrev personer med ALS att vetskapen om att livet var 

begränsat gjorde det viktigt att ta vara på varje dag som var kvar. Det handlade om att 
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värdesätta det viktiga i livet och göra det bästa av situationen (Hughes et al., 2005; Locock et 

al., 2009). 

 

… the ability to live in the present, one day at the time, reduced the pain of thinking of the 

disease and the future (Olsson Ozanne., 2012, s. 1366). 

 

I studier (Hughes et al., 2005; Olsson Ozanne et al., 2012) beskrevs vikten av att leva i nuet 

och inte tänka på framtiden och vad den innebar. I studier (Bolmsjö, 2001; Hughes et al., 

2005; Locock et al., 2009) framkom att det var viktigt att fortsätta leva ett så normalt liv som 

möjligt trots sjukdomen. Personer beskrev att de kunde ändra sin attityd till livet genom att 

leva i nuet, därmed fokusera på aktiviteter samt visa tacksamhet för tidigare erfarenheter 

(Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007; Locock et al., 2009). I studier (Bolmsjö, 2001; Brown 

& Addington-Hall, 2008) beskrevs att personer förnekade sjukdomen, symtomen och behovet 

av hjälp så länge som möjligt då de såg det som att acceptera sjukdomen. Studier (Lemoignan 

& Ells, 2010; Sundling, Ekman, Weinberg & Klefbeck, 2009) beskrev att personer med ALS 

ville bo kvar i hemmet eftersom de upplevde att livskvalitén påverkades negativt av att 

behöva flytta till ett särskilt boende. 

 

Studier (Brown & Addington-Hall, 2008; Hughes et al., 2005) beskrev att sjukdomen 

förändrade livet på många sätt. Personer med ALS upplevde att det var av vikt att bli 

behandlad som en medmänniska och att få behålla sin autonomi och värdighet genom hela 

sjukdomsförloppet (Bolmsjö, 2001; Bolmsjö & Hermerén, 2001; Foley et al., 2007; 

Lemoignan & Ells, 2010). Eftersom sjukdomen bidrog till förlust av förmågor och skapade 

funktionshinder i livet fanns en önskan om att bevara sin identitet och få behålla roller som de 

tidigare haft (Foley et al., 2007). 

 

Flertalet studier (Brown & Addington-Hall, 2008; Locock et al., 2009; Olsson Ozanne et al., 

2012) beskrev att personer med ALS försökte hitta en balans mellan sjukdomen och livet för 

att kunna hantera situationen på bästa sätt. I studien (Brown & Addington-Hall, 2008) 

beskrevs att personer fann olika sätt för att lära sig hantera sjukdomen. Det framkom att det 

handlade om att hitta något att göra för att skingra tankarna från sjukdomen (Locock et al., 

2009). Enligt Fanos et al. (2008) handlade det om att hitta en balans i sina känslor mellan sorg 

och glädje. Lemoignan och Ells (2010) beskrev att personer ansåg att det var viktigt att känna 

kontroll över sin sjukdom.  
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Personer med ALS som använde hjälpmedel beskrev att det gav en bättre livskvalité, såsom 

en bättre sömn och minskad rädsla för döden (Lemoignan & Ells, 2010; Sundling et al., 

2009), dock beskrev Lemoignan och Ells (2010) att accepterandet av hjälpmedel var en lång 

process. Personer beskrev att hjälpmedel, däribland trackeostomi och assisterad andning, var 

något nödvändigt för att leva men att det medförde flera negativa konsekvenser (Lemoignan 

& Ells, 2010; Sundling et al., 2009). 

 

I studien av Vitale och Genge (2007) framkom att det handlade om att lära sig leva med 

sjukdomen och inte reflektera över det som gått förlorat. Studier (Fanos et al., 2008; Vitale & 

Genge, 2007; Whitehead et al., 2012) beskrev att det fanns en önskan om ett långsamt 

sjukdomsförlopp då det gav en möjlighet till att anpassa sig till sjukdomen och få en bättre 

livskvalité. Personer med ALS fokuserade på de kroppsfunktioner som var bevarade och inte 

de som gått förlorade (Brown & Addington-Hall, 2008).  

 

…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 (Vitale 

& Genge, 2007, s. 31). 

 

Genom att sätta upp mål inom en snar framtid kunde personer bevara hopp och finna styrka 

till att fortsätta kämpa mot sjukdomen (Vitale & Genge, 2007). I studier (Brown & 

Addington-Hall, 2008; Locock et al., 2009) framkom även att personer försökte vara positiva 

så länge som möjligt. Olsson Ozanne et al., (2012) beskrev att personer fann styrka att hantera 

situationen genom att aktivt kämpa mot sjukdomen. Då tankar om hopplöshet uppkom fann 

många personer motivation till att fortsätta kämpa mot sjukdomen hos barn och barnbarn 

(Bolmsjö, 2001; Olsson Ozanne et al., 2012). 

 

Enligt Vitale och Genge (2007) bevarades hoppet genom att fokus låg på det som fortfarande 

var möjligt, inte på det som gått förlorat. En studie (Fanos et al., 2008) beskrev att det var 

viktigt för personer med ALS att få sörja förlorade förmågor men samtidigt glädjas åt nya för 

att kunna bevara hopp i sjukdomen. Känslan av hopp kom tillbaka när chocken över 

diagnosen lagt sig. 

 

… hope is a product of the person himself/herself and comes from within the person (Vitale & 

Genge, 2007, s. 31). 
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Studier (Fanos et al., 2008; Vitale & Genge, 2007) beskrev att personer med ALS hoppades 

på att ett mirakel skulle ske och bota dem, dock lade de flesta inte allt hopp i det. I en studie 

av Brown och Addington-Hall (2008) framkom att det var viktigt att hålla tankarna 

realistiska. Att ha tro hjälpte personer med ALS att hantera situationen och sjukdomen då de 

kände stöd genom sin tro (Foley et al., 2007). I studier (Fanos et al., 2008; Vitale & Genge, 

2007) framkom att personer med religiös tro lade sitt hopp på Gud och att Gud skulle bota 

dem.  

 

Att se döden som en vän 

Studier (Bolmsjö, 2001; Whitehead et al., 2012) beskrev att personer med ALS upplevde 

döden som en vän och välkomnade den eftersom den skulle släppa dem fri från lidandet när 

orken att kämpa inte längre fanns kvar.  

 

Death is a good friend who will release me when I can´t get go on any longer (Bolmsjö, 2001, s. 

502).  

 

I studier (Brown & Addington-Hall, 2008; Hughes et al., 2005) beskrev personer med ALS att 

de accepterade sjukdomen eftersom sjukdomen skulle leda till döden. De personer som 

accepterade sjukdomen upplevde ett minskat lidande och en ökad livskvalité (Fanos et al., 

2008; Locock et al., 2009). En studie (Locock et al., 2009) beskrev att personer som ansåg att 

de levt ett rikt och lyckligt liv inte upplevde någon orättvisa över att ha fått diagnosen. 

 

Att förneka sjukdomen och söka efter en lösning på sjukdomen ledde till att personer med 

ALS ständigt hade tankar på självmord trots att det inte var ett accepterat alternativ (Bolmsjö, 

2001; Lemoignan & Ells, 2010). Enligt Bolmsjö (2001) och Whitehead et al. (2012) fanns 

önskningar hos personer angående assisterat självmord och att det skulle öka livskvalitén hos 

dem om det var tillåtet. Bolmsjö (2001) beskrev även att personer med ALS såg respirator 

som en flyktväg till döden eftersom denna kunde stängas av när som helst, däremot fanns en 

rädsla i att inte finna styrka till att stänga av den.  

 

If I knew that I could get help dying, my quality of life would be higher (Bolmsjö, 2001, s. 502). 

 

I studier (Bolmsjö, 2001; Whitehead et al., 2012) beskrev personer med ALS att de hade en 

önskan om att få dö en rofylld och stillsam död i hemmet med sina närstående hos sig. De 
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beskrev att det fanns en önskan om att inte behöva kämpa utan istället få en snabb död. I 

studier (Locock et al., 2009; Whitehead et al., 2012) framkom att om gränsen för hur mycket 

personer med ALS klarade av var nådd var döden välkommen och dödshjälp sågs då som en 

godkänd väg ut. Personer med ALS såg dödshjälp som ett alternativ då tanken på att behöva 

leva ett långt liv med hjälp av konstgjord andning var skrämmande (Whitehead et al., 2012). 

Enligt Lemoignan och Ells (2010) fanns en önskan att avbryta användandet av respirator då 

de inte längre kunde kommunicera med andra. Om något skulle hända som kunde leda till en 

snabb död ville personer inte bli återupplivade (Brown & Addington-Hall, 2008). De beskrev 

att de inte var rädda utan investerade hopp i vad som väntade efter döden (Vitale & Genge, 

2007). 

 

Diskussion 

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

Analysen resulterade i fem kategorier: Att förlora det liv som var och livet som var tänkt; Att 

vara rädd för att se framåt; Att inte bara ha behov av att få stöd utan även att få ge stöd; Att 

inte låta sjukdomen ta över livet; Att se döden som en vän. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer med ALS upplevde att sjukdomen innebar att 

förlora det liv som de tidigare hade tänkt. Att ändras från en frisk till en sjuk person kan 

medföra svårigheter eftersom det pågående livet med planer och förväntningar om framtiden 

plötsligt ändras (Öhman et al., 2003). Det liv som levdes innan sjukdomen, då livet var 

normalt och togs för givet, är långt ifrån det liv som sjukdomen innebär (Ahlström, 2007). 

Enligt Öhman et al. (2003) innebär diagnosen kronisk sjukdom att tvingas leva ett begränsat 

liv. Ett begränsat liv kan innebära att inte kunna gå ut eller att inte kunna göra det man önskar. 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer upplevde en sorg över de förluster som 

sjukdomen inneburit men att det även fanns ett behov av att acceptera de förlusterna. Att 

förlora sig själv på grund av sjukdom, att förlora den person de en gång var, innebär en stor 

sorg. Förlusten av självkänslan och självförtroendet förvärras allt eftersom invaliditeten ökar i 

takt med sjukdomen (Ahlström, 2007). Förluster och rädslan för förluster invaderar den sjukes 

världs så fort hon får veta att hon har en kronisk sjukdom. Förluster blir en del av den levda 

erfarenheten av att drabbats av kronisk sjukdom (Schaefer, 1995). Personer kände en sorg 

över att blicka tillbaka på tiden i livet där de fortfarande var friska då det fick dem att inse hur 

mycket resurser de förlorat (Ahlström, 2007). I litteraturstudiens resultat framkom att 

personer med ALS beskrev en känsla av att sjukdomen tog över livet för dem. Förlusten av 
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det tidigare livet blev känt då personen var oförmögen att utföra dagliga aktiviteter (Lundman 

& Jansson, 2007). Förluster är en uppenbar del av livet i och med sjukdom och att inte kunna 

delta i det dagliga livet utgör en betydande del av förlusterna när det gäller kroniska 

sjukdomar. Detta samband med förlust av kontroll och självständighet i sjukdomen kan leda 

till en förlust eller förändring av självbilden (Ahlström, 2007). 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att det fanns en rädsla att se framåt hos personer med 

ALS eftersom framtiden var förknippad med att vara beroende av andra och döden. 

Diagnosen kronisk sjukdom öppnar dörren till en osäkerhet inför framtiden och vad som 

kommer att hända (Schaefer, 1995). Den osäkerhet som kroniska sjukdomar innebär skapar en 

rädsla vilket kan leda till att personer ibland begränsat livet mer än nödvändigt (Charmaz, 

1983). Osäkerhet är ett kognitivt tillstånd där otillräcklig information finns för att förstå eller 

finna en mening med det som händer (Duggleby et al., 2010). En ökad osäkerhet ger en känsla 

av att vara oförmögen att kunna hantera situationen (Ahlström, 2007). Livet får en osäker 

grund då det välkända livet inte längre fungerar som förr. För den drabbade innebär sjukdom 

även en ständig oro och osäkerhet över att tillståndet ska bli sämre. Känslor av osäkerhet blir 

en tung börda att bära för den sjuke personen. Genom att bygga upp en trygghet kan personer 

vars liv präglas av osäkerhet minskas, bland annat genom att förändra så lite som möjligt i 

livet trots sjukdom (Lundman & Jansson (2007).  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer med ALS försökte dölja sitt eget lidande för 

sina närstående för att minska deras lidande. Enligt Öhman et al. (2003) är många kroniskt 

sjuka vana vid smärta och det finns en vilja att inte visa sitt lidande inför andra eller klaga 

över sin smärta. Litteraturstudiens resultat visade att personer med ALS inte ville bli en börda 

för sina närstående. Genom att inte visa sig sjuk är personen heller ingen börda för andra 

(Schaefer, 1995). Att bli en börda innebär att personen inte längre kan uppfylla sina 

skyldigheter i relationer. Det symboliserar att personen inte längre kan behålla sin identitet 

baserat på tidigare aktiviteter, intressen och sysselsättningar. Att bli en börda för andra ger 

känslor av att vara värdelös mot både sig själv och andra (Charmaz, 1983). 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer med ALS hade ett behov av att vara ett stöd 

för närstående samtidigt som det var viktigt att få stöd av andra. Tillgången till stöd är viktigt 

för att kunna hantera sjukdomen och för att kunna hitta en balans mellan livet och sjukdomen. 

Psykologiskt och känslomässigt stöd ger personer lugn och tröst (Jeon et al., 2010). Att ha 
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någon att älska och bli älskad av och att få dela med sig och bli förstådd är viktigt då det kan 

leda till känslor av lättnad och tröst (Lundman & Jansson, 2007). I litteraturstudien framkom 

att personer med ALS kunde känna sig ensamma i sjukdomen men att ensamheten lättade då 

de fick träffa andra personer med ALS. Att dela med sig av sina erfarenheter med andra som 

har eller har haft liknande erfarenheter av sjukdom upplevs som en hjälp och det är ofta en 

lättnad att veta att man inte ensam (Lundman & Jansson, 2007; Schaefer, 1995). Genom att få 

tala och dela med sig av sina känslor ger ork till att ge stöd till andra.  Att få prata om sin 

sjukdom tar bort en börda som de ofta inte är medvetna om att de bär på och det ger ofta ett 

nytt perspektiv på situationen (Benzein & Saveman, 2008). Vissa personer fick ett större 

självförtroende efter att ha genomgått gruppsamtal. Samtal ses som positiva och har en 

helande effekt, inte bara för patienten utan för hela familjen (Benzein & Saveman, 2008). 

Dock upplever många personer sjukdom som en skam och vill därför inte tala om den, detta 

skapar instängda känslor som de närstående ofta får lida för (Lundman & Jansson, 2007). 

Benzein och Saveman (2008) beskriver att vissa upplever det svårt att berätta om sin sjukdom 

eftersom den skapar mycket lidande och sorg. Om den sjuke upplever att familj och 

vårdpersonal inte lyssnar finns risken att den sjuke känner sig osynlig och att det skapar mer 

lidande (Schaefer, 1995). Enligt författarna till litteraturstudien kan stödgrupper vara ett bra 

hjälpmedel för personer som lever med ALS samt deras anhöriga. Goelitz (2004) beskriver att 

stödgrupper kan hjälpa patienter och vårdgivare till ökat välbefinnande och uppmuntra till 

ventilering av känslor som är relaterade till sjukdomen och döden. Stödgrupper kan minska 

ångest, isolering och ge stöd åt personer som befinner sig i livets slutskede att återfå känslan 

av kontroll. Det framkom även i litteraturstudiens resultat att stöd från andra som befinner sig 

i liknande situationer bidrar till ökat välbefinnande hos personer med sjukdom (Lundman & 

Jansson, 2007; Schaefer, 1995). 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer ansåg att det är betydelsefullt att ta vara på 

det viktiga i livet, leva i nuet och göra det bästa av situationen. Jeon et al. (2010) beskriver att 

det finns en vilja att maximera livskvalitén trots allt sjukdomen leder till. Det anses lika 

viktigt att försöka leva ett normalt liv som att försöka hantera den kroniska sjukdomen. Det 

innebär att fortsätta, eller i alla fall försöka fortsätta, göra saker som de tidigare kunde trots 

begräsningarna sjukdom ger. Litteraturstudiens resultat beskrev en vilja att aldrig acceptera 

sjukdomen och att detta kunde göras genom att förneka sjukdomen så länge som möjligt. 

Förnekelse av sjukdom är en hjälpfull tillflykt och en försvarsmekanism som kan hjälpa en 

genom svåra tider. Att förneka sjukdomen gör det enklare att fortsätta med dagliga aktiviteter 
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även om det bara är tillfälligt (Schaefer, 1995). I litteraturstudiens resultat framkom att 

personer med ALS ville bo kvar hemma eftersom de upplevde att livskvalitén påverkades 

negativt av att behöva flytta. Känslor av välbefinnande och lycka uppstår när personer kan 

vara hemma och uppleva något av det som anses vara normal i livet. Hemma kan personer 

känna någon form av hälsa trots den svåra kroniska sjukdomen (Öhman et al., 2003). I 

resultatet i litteraturstudien framkom att det handlade om att lära sig leva med sjukdomen och 

inte reflektera över det som gått förlorat. Sjukdom formar den sjukes liv, dock inte alltid på ett 

negativt sätt då ett liv med funktionsnedsättning kan lära personer att uppskatta det som 

fortfarande finns kvar och omvärdera vad som är viktigt i livet (Lundman & Jansson, 2007). 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att personer försökte hitta en balans mellan 

sjukdomen och livet för att kunna hantera situationen på bästa sätt. En av de centrala delarna 

hos personer med kronisk sjukdom är att hitta en balans i livet. Det handlar om att utveckla 

strategier för att uppnå balans vilket innefattar kognitiva beslut såsom att acceptera 

situationen och förbli positiv samt även beteendemässiga förändringar som att anpassa sig till 

livsstilsförändringar (Jeon et al., 2010). 

 

I litteraturstudiens resultat beskrevs att hopp bevaras genom att fokus ligger på det som 

fortfarande är möjligt, inte på det som gått förlorat. Ett liv utan hopp är inget liv att leva 

eftersom hoppets närvaro gör det möjligt att uthärda det hemska som kommer med den 

kroniska sjukdomen (Schaefer, 1995).  Om det inte finns någon glädje i livet så är det svårt att 

se något hopp. Då framtiden är oviss och det inte finns några ljuspunkter i tillvaron känns 

livet meningslöst och det leder till en känsla av förlust av hopp (Ahlström, 2007). Hopp är en 

viktig del i sjukdomsförloppet och bidrar till en förväntan om en positiv framtid, det ses som 

en inre resurs och har en viktig roll när det gäller att uthärda lidande (Duggleby, 2001). En 

stark känsla av hopp ger ett förbättrad fysiskt och psykosocialt välbefinnande, känslor av att 

kunna hantera situationen och minskade känslor av förlust och sorg (Duggleby et al., 2010). 

En god relation med andra familjemedlemmar är det som stärker hoppet mest (Benzein & 

Saveman, 2008). I litteraturstudien framkom att personer med ALS hoppades på att ett 

mirakel skulle ske och bota dem. Enligt Duggleby (2001) kan personer bevara hopp och finna 

mening med livet genom att ha en tro på högre makter. 

 

I resultatet i litteraturstudien framkom att personer inte var rädda utan såg döden som en vän 

som de välkomnade när sjukdomen tagit över för mycket. Döden inte är skrämmande när den 

är förväntad och accepterad av den döende. Ofta känner sig personer redo för att dö då de 
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uppnått sina plikter i livet och då kan även självmord anses vara ett alternativ (Toscani, 

Borreani, Boeri & Miccinesi 2003). Duggleby et al. (2010) beskriver att personer som 

befinner sig i livets slutskede inte har hopp om att bli frisk utan det handlar snarare om hopp 

att vara befriad från smärta och slippa undan lidande. I litteraturstudiens resultat framkom att 

personer med ALS investerade hopp i vad som kommer att hända efter döden eftersom de 

visste att de kommer att dö. Många personer såg slutet på detta liv som en start på ett nytt liv 

och de ansåg att det måste finnas något mer efter döden, annars ifrågasattes vad meningen 

med livet egentligen var (Toscani et al., 2003). Enligt Duggleby (2001) är hoppet något 

personer kan luta sig tillbaka på, något som försäkrar om en ljusare framtid, vare sig det 

handlar om en fridfull död eller ett liv efter döden. Det finns en önskan om att vara medveten 

under hela dödsförloppet för att skydda sin identitet eftersom döden är en viktig del av livet 

(Toscani et al., 2003). Allt eftersom döden närmade sig låg inte hoppet på att få en längre 

livstid utan hoppet låg på familj och vänner, att de skulle ha det bra (Duggleby, 2001). I 

litteraturstudiens resultat framkom att personer med ALS hade en önskan om att rofyllt få dö 

hemma i sällskap av sina närstående. I livets slutskede hade personer en önskan om att bli 

behandlade med respekt och inte bli lämnade ensamma. Det viktigaste vid dödstillfället var 

närhet med sina kära (Toscani et al., (2003). 

 

Metoddiskussion 

Denna studie utgår från kvalitativ metod som riktar in sig på att få ett inifrån perspektiv av 

personer som lever med sjukdom. För att granska studiers trovärdighet har begrepp som 

tillförlitlighet, pålitlighet bekräftbarhet och överförbarhet används. 

 

För att stärka tillförlitligheten i studien har textenheterna kondenserats och beskrivits i detalj 

med noggrannhet för att inte tappa kärnan i texten (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). 

Textenheterna märktes och kodades för att lättare kunna hitta originalkällan, detta stärker 

både tillförlitligheten samt bekräftbarheten. Tillförlitlighet innebär att deltagarna i studierna 

har berättat om deras egen upplevelse utan att forskare har lagt in sin egen tolkning. 

 

Pålitlighet innebär att studien ska kunna upprepas vid ett senare tillfälle med samma 

förutsättningar och att ett liknande resultat då ska framkomma. Det innebär att läsaren ska 

kunna följa metoden och analysprocessens steg (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). För att 

öka pålitligheten i studien är dessa därför tydligt beskrivna. Studierna har även 

kvalitetsgranskats med hjälp av en granskningsmall. Eftersom det fanns ett begränsat utbud av 
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vetenskapliga artiklar som handlade om personers upplevelser av att leva med ALS så 

användes även artiklar som handlade om MND. Författarna är medvetna om att detta kan 

medföra att studiens kvalité påverkas.  

 

Bekräftbarhet innebär att läsaren kan spåra data till originalkällan och att studiens syfte har 

besvarats (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). I denna studie har bekräftbarheten stärkts då 

handledare och andra lärare samt studenter kontinuerligt granskat studien. Författarna har 

hanterat förförståelsen genom att hela tiden gå tillbaka till originalkällan och på detta sätt 

undvika tolkning. 

 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) innebär överförbarhet att resultatet från studien 

kan föras över till liknande situationer eller deltagare. Denna studies resultat är till en viss 

grad överförbart till andra personer och situationer. Eftersom alla människor är enskilda 

individer anser författarna att resultatet inte är överförbart till alla personer. Polit och Beck 

(2008, s. 539) beskriver att resultat i kvalitativa studier inte kan generaliseras för alla 

människor som befinner sig i liknande situationer men att resultatet däremot kan ge en viss 

uppfattning om hur personerna kan ha det. Överförbarheten i en studie kan stärkas genom att 

urval och resultat är väl beskrivet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Slutsats  

Att drabbas av ALS innebär en stor förändring i livet och sjukdomen leder slutligen till döden 

genom ett progressivt och ofta snabbt förlopp. I och med sjukdomen förloras det liv som var 

tänkt att leva och en rädsla och osäkerhet inför vad som kommer hända i framtiden är vanlig. 

Personer förlikar sig ofta med döden då döden ses som en väg att slippa lidandet som 

sjukdomen skapar. Personer med ALS har ett stort behov av stöd och hjälp från vårdpersonal 

och närstående för att klara det dagliga livet. Kunskaper om personers upplevelser av att leva 

med sjukdom är viktig för att vårdpersonal ska kunna ge vård och omvårdnad som utgår från 

deras individuella behov. Stöd i form av stödgrupper och att ha någon att prata med stärker 

välbefinnandet hos personer med ALS och kan lindra ångest samt isolering, som annars är 

vanligt förekommande i sjukdomen. Denna litteraturstudie visar att hela livet påverkas för de 

personer som drabbas av ALS. Författarna anser därför att vidare studier om hur personer 

beskriver sitt behov av stöd krävs för att sjuksköterskan ska kunna ge den bästa vården och 

omvårdnaden eftersom tidigare forskning är begränsad inom detta område. 
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