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Människors upplevelse av att leva med amyotrofisk lateralskleros 
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Abstrakt 
Att leva med kronisk sjukdom påverkar människans dagliga liv både fysiskt 
och psykiskt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors 
upplevelse av att leva med amyotrofisk lateralskleros. Kvalitativ innehålls-
analys användes för att analysera de internationellt publicerade vetenskap-
liga artiklarna. Resultatet visade att människor inte orkade eller kunde fort-
sätta arbeta eller ha fritidsintressen de haft tidigare. De blev oroliga när de 
fick för lite information om sina symtom. Relationen med familjer och vän-
ner betydde mycket när kroppens funktioner minskade. En del försökte se 
det positiva i livet trots sin svåra sjukdom medan andra inte riktigt klarade 
av detta. Många var rädda för livets slutskede och önskade det fanns sätt att 
förkorta lidandet. Det är viktigt för sjuksköterskan att se hela människan och 
inte bara sjukdomen för att kunna hjälpa dessa människor till bästa möjliga 
livskvalité och en värdig död, bl. a. stödja dem att upprätthålla relationer, in-
formera om sjukdomen, eftersom denna svåra sjukdom i de flesta fall leder 
till en för tidig död för människan. 

 

Nyckelord: Leva med amyotrofisk lateralskleros, kronisk sjukdom, livskva-
lité, upplevelse, omvårdnad 
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Att leva med en kronisk sjukdom påverkar personens hela livssituation, sjukdomen involverar 

påtagligt på det dagliga livet. För att kunna ge en bra omvårdnad är det viktigt att ta reda på 

hur olika personer upplever sin sjukdom. Varje enskild människa har sin egen erfarenhet och 

upplevelse av sjukdomen (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). Att bli medveten om sin 

sjukdom kan göra att en person lär sig mycket om sig själv och andra människor. De kroniskt 

sjuka kan söka någon form av mening i sin sjukdom och upplever många gånger närmare rela-

tioner med de anhöriga och de känner en inre frid med ett rikare själsliv tack vare sin sjuk-

domsupplevelse. Personer som upplevt allvarliga sjukdomar har ändrat sina mål och värde-

ringar och sina relationer till andra människor (Diemert-Moch,1989). Att leva med kronisk 

sjukdom innebär även en stor mängd svårigheter, t ex att sjukdomskaraktären ofta är lynnig, 

där akuta besvär varvas med lindrigare perioder. Vissa symtom påverkar de dagliga rutinerna 

mer än andra och de kroniskt sjuka måste lära sig att leva med detta (Peolsson, Hydén & 

Larsson, 2000). Många som drabbas av obotliga sjukdomar som cancer eller aids lever längre 

idag och har en mer utdragen död (Marzuk,1994) 

 

Den traditionella hälso- och sjukvården får ofta människor med kroniska sjukdomar att känna 

sig misslyckade. Detta beror ofta på att patienternas sjukdomsupplevelser förnekas, missför-

stås eller inte tas på allvar av sjukvårdspersonalen. De patienter som känner att de inte får rätt 

hjälp av sjukvården väljer att gå undan och ta hand om sig själva efter förmåga. Eftersom kro-

niska sjukdomar inte går att bota, erhåller dessa patienter ofta en påtvingad och onödig be-

handling. Sjukvårdspersonalen känner sig maktlös och ineffektiv när de ska sköta om de kro-

nisk sjuka, med påföljd att de blir uppfattade som problematiska och den moderna sjukvården 

tappar intresset för dessa patienter (Lindsey, 1997).  

 

Kronisk sjukdom involverar ofta en mängd olika kroppsfunktioner och även på det psykoso-

ciala planet upplever män som har diabetes splittring i äktenskap eller förhållanden på grund 

av erektionsproblem i tidig ålder. Detta leder till tilltagande depression hos patienten. På det 

andliga planet kan patienterna känna rädsla, övergivenhet och maktlöshet, de kan drivas av 

panik när deras livsstruktur söndersmulas framför ögonen på dem (Nussbaum, 2003). Perso-

ner med neurologiska sjukdomar försöker sköta sina normala arbetsuppgifter, så länge det 

bara går. De använder all den styrka som finns kvar av de oskadade delarna av nervsystemet 

även om de påverkar dessa negativt. Detta sker spontant, för människan är inte en maskin som 

stannar, om en del slutar fungera, utan anpassar sig till omständigheterna och kämpar på så 

långt det är möjligt (Kesselring, 2001). 
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Den vanligaste formen av degenerativ motorneuronsjukdom i vuxen ålder är amyotrofisk late-

ralskleros (ALS). Det är en omedgörlig, ödesdiger, neurologiskt förlamande sjukdom som på-

verkar de nerver som ger signaler till de viljemässigt styrda musklerna. Prevalensen för ALS 

är 3-5 per 100 000 personer. Sjukdomen kan drabba vem som helst i vilken ålder som helst 

men företrädesvis mellan 40-60 års ålder. De vanligaste kliniska symtomen är muskelsvaghet, 

ansiktsförlamning, ökade eller minskade reflexer, borttynande sträckresponsorer i fötterna. 

Även om sjukdomen i början påverkar lemmarna så kan det progressiva greppet av muskel-

funktionerna resultera i att talförmågan försvinner, sväljningsproblem uppstår och så små-

ningom drabbar de andningsmusklerna. Det innebär att de flesta dör 2-5 år efter det att sjuk-

domen brutit ut (Guégan &Przedborski, 2003). Sjukdomsförloppet vid ALS har påfallande 

olika hastighet hos olika personer. Patienter som angrips i mun och halsmuskulaturen har den 

sämsta prognosen, vilket kan bero på att den varianten av sjukdomen oftast inträder i hög ål-

der. En tiondel överlever mer än tio år och ett fåtal kan klara sig flera decennier (Borasio & 

Miller, 2001). 

 

Andra svåra problem för ALS patienter är svårigheter att sova om nätterna som resulterar till 

daglig trötthet. Faktorer som påverkar sömnen är t ex svårigheter att ändra läge i sängen, 

muskelkramper, smärtor, andningsvårigheter, hög salivutsöndring, sväljningsproblem och 

psykologiska trauman (Barthlen & Lange, 2000). Ett speciellt symtom som kan drabba de 

med ALS och MS (multiple sclerosis) är ett till synes omotiverat skrattande och gråtande som 

kan bli mycket besvärande både för patienten och de närstående. Orsaken är inte patologiskt 

klarlagd men är troligen relaterad till förändringar i frontalloben (Borasio & Miller, 2001).  

 

Om sjuksköterskan är uppmärksam på patientens gensvar och försöker ta till sig dennes erfa-

renheter av sjukdomen så kan hon/han erbjuda nya perspektiv till hälso- och sjukvården. Ett 

viktigt syfte med omvårdnad är att söka ny kunskap för att utveckla de praktiska arbetet i 

sjukvården. Omvårdnadsforskningen sätter fokus på den individuella reaktionen av den aktu-

ella eller potentiella förändringen i hälsa, inte i själva situationen eller sjukdomen i sig (Fow-

ler, 1995). Patienter som lider av obotliga dödliga sjukdomar som inte längre kan botas med 

medicinsk behandling behöver i slutstadiet av livet god kontroll på smärta och hjälp med psy-

kosociala, sociala och själsliga problem, det vill säga palliativ omvårdnad vars syfte är att 

främja en så god kvalité på livets slut som möjligt för patienten och dess anhöriga (Defanti et 

al., 2000). Hur kan personer med den obotliga sjukdomen ALS orka söka och finna mening 



 5

med livet? Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva människors upplevelse av att leva 

med amyotrofisk lateralskleros.  

 

Metod 

Litteratursökning 
Studien grundar sig på litteratur i form av internationella vetenskapliga artiklar. Sökningen 

skedde i huvudsak genom bibliografiska referensdatabaser, Academic search elite, Allied and 

complementary medicine database, Cinahl, Medline och psycinfo. Sökorden som användes 

var Amyotrophic lateral sclerosis, chronic illness kombinerad med experience, nursing och 

quality of life. Sökningen resulterade i 64 artiklar varav sju artiklar stämde med syftet och an-

vänds i analysen (tabell 1). 

Analys 
Kvalitativ innehållsanalys är en undersökningsmetod som man kan välja i en beskrivande stu-

die, för att analysera verbala och visuella data. En systematisk kodning används som är gene-

rerad från texten i själva studien där det inte finns utrymme för egen tolkning utan forskaren 

är konstant nära texten och presenterar resultatet med uttrycksmedel från studien (Sandelows-

ki, 2000) 

 

Artiklarna i denna studie analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys Den kan be-

skrivas som en process för att identifiera, koda och kategorisera primära exempel i data. Av-

sikten med innehållsanalysen är att den ska stå för kunskap och förståelse för fenomen under 

studien. Man börjar med att läsa artikeln flera gånger för att få en helhet, därefter läser man 

texten igen för att hitta textenheter som överensstämmer med studiens syfte. Dessa textenheter 

kondenseras och kodas till olika kategorier som relateras till varandra och man får fram olika 

slutliga kategorier. Därefter läses texten för att kolla att kategorierna är rena, att en analysen-

het bara passar in i en kategori, och verifierar de olika kategorier man kommit fram till och 

bekräftar fynden i texten. Man går tillbaka till orginalartiklarna och ser om texten överens-

stämmer med innehållsanalysens kategorier med minsta möjliga förlust (Söderberg, Strand, 

Haapala & Lundman, 2002). Riktmärket för innehållsanalysen är att forskaren använder en ut-

förlig struktur eller ett visst perspektiv för att analysera data (Downe-Wamboldt, 1992). 

I denna litteraturstudie startade analysen med läsning av artiklar för att försöka få en helhet 

sedan togs de textenheter som motsvarade studiens syfte ut. Detta resulterade i 112 textenhe-

ter som kondenserades för att finna kärnan i texten för att sedan kategoriseras. Kategorierna 
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med liknande innehåll sammanfördes och bildade i första steget 22 kategorier som sedan re-

ducerades och bildade bredare kategorier. Slutliga antalet kategorier blev fem (Tabell 2). Or-

ginalartiklarna användes genom hela processen för att kontrollera att textenheterna stämde 

mot syftet. 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=7 ) 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Bolmsjö (2001)  
 
 
 
 
 
Centers (2001) 
 
 
 
 
 
Kuckelman-Cobb 
& Hamera (1986) 
 
 
 
 
 
(Silverstein et al. 
(1991) 
 
 
 
 
 
Trail et al. (2003) 
 
 
 
 
 
Ussing-Timm  
(1996) 
 
 
 
 
 
 
(Young & McNi-
coll (1998) 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
Kvantitativ 
 
 
 
 
 
 
Kvantitativ 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 

2 män och 6 
kvinnor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 kvinnor 
 
 
 
 
 
 
38 personer 
med ALS 
 
 
 
 
 
19 personer 
med ALS och 
19 vårdgivare 
25 män och 13 
kvinnor 
 
12 personer 
med ALS och 
11 vårdgivare 
 
 
 
 
 
7 män och 6 
kvinnor 

Intervjustudie 
 
 
 
 
 
Litteraturstudie 
och anhörigs/ 
vårdgivares erfa-
renheter av sjuk-
domen 
 
Intervjustudie 
 
 
 
 
 
 
Strukturerade in-
tervjuer 
 
 
 
 
 
Frågeformulär 
Strukturerade in-
tervjuer  
 
 
 
Intervjustudie 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjustudie 
 

Familjen har stor betydelse för att 
orka, Rädsla för slutskedet av li-
vet, vilja ha dödshjälp. Oförmåga 
att arbeta samt att de förtränger 
symtomen. 
 
Att det tar tid att acceptera sjuk-
domen helt och hållet och vidare 
bli en inspiration till andra att kla-
ra av att dö med en inre frid. 
 
 
Att de tvingats sluta arbeta, inte 
kunde tala eller svälja, oro över 
slutskedet av livet, irritation på 
sjukvården. Att döden var nåt po-
sitivt, att relationerna till vännerna 
försämrades. 
 
Att de ville ha så mycket informa-
tion som möjligt om sjukdomen 
oavsett om de var dåliga eller 
goda. De tar bara upp de livsvik-
tiga behandlingarna med ma-
ken/makan 
 
Depression inte alltid är relaterad 
till svår fysisk förmåga. att det re-
ligiösa och själsliga hjälper, inte 
vara motiverade till all behandling
 
 
Känna oro över symtomen, inte 
bli tagen på allvar. Sjukdomen 
präglas av sorg, vanmakt, de blev 
en socialt isolerade och tvingades 
sluta arbeta. De kunde bara dela 
sina känslomässiga reaktioner 
med de närmaste. 
 
Det är viktigt att ha en bra relation 
till familjen och vänner. Sjuk-
domen visar vilka som är riktiga 
vänner. Se livet från den positiva 
sidan för att orka. 

 

Resultat 
Analysen resulterade i fem kategorier, dessa redovisas i Tabell 2. Kategorierna beskrivs i lö-

pande text, med citat från de vetenskapliga artiklarna. 
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Tabell 2 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier     

Att tvingas sluta med arbete och fritidsintressen 

Att kommunikationen med sjukvården och relationen till andra är viktig 

Att se det positiva i livet 

Att inte tro på några positiva förändringar 

Att oroa sig för livets slutskede, tidigare handlingar och döden 

 

Att tvingas sluta med arbete och fritidsintressen 

En person fick avveckla sitt företag och lägga ner sina författarplaner när han drabbades av 

sjukdomen (Bolmsjö, 2001). Personer upplevde att de inte kunde fortsätta sina arbeten på 

grund av talsvårigheter, rörelsesvårigheter och att de inte kunde hålla huvudet uppe. Det kräv-

des för mycket uppoffring för att kunna fortsätta arbeta både av dem själva och resten av fa-

miljen. En person hade problem med att ta sig till och från arbetet för att hon saknade handi-

kappbil där hon kunde sitta kvar i rullstolen och köra. Personer var tvungna att hitta nya sys-

selsättningar när de inte kunde klara av de intressen de hade (Kuckelman-Cobb & Hamera 

1986). När sjukdomen försämrade en så pass mycket att arbetslivet upphörde så flyttade per-

soner ut till sommarstugor och kolonilotter för att odla sina fritidsintressen. När de blev så 

pass dåliga att de inte klarade av att utföra fritidssysslorna och bodde ute på landet blev de än 

mer socialt mer isolerade (Ussing & Tim, 1996).  

 

“My working life stopped at once. I had just started my own company and I vacil-

lated a great deal between my private life and working life. My dream was to 

build up my own company.” (Bolmsjö, 2001, s. 501). 

 

“The horse races take up a lot of time.., studying them and then listening.”[det 

han kunde göra idag]”Maybe one of my fingers decides to atrophy.., then I´ve got 

to find another way of doing something.., so I just get my mind going and think up 

something.” (Young & McNicoll, 1998, s. 43).  

 

Att kommunikationen med sjukvården och relationen till andra är viktig  

Personer upplevde att de fick diagnosen på ett opersonligt och affärsmässigt sätt och hade 

svårt att ta till sig detta (Bolmsjö, 2001). De kände ilska över att läkarna ignorerade deras 
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symtom, gav för mycket information på en gång och de kändes som om de var rädda för dem. 

De upplevde även att de inte sågs som en patient snarare som en sjukdom. I professionell be-

handling av ALS patienter erbjuds för det mesta en individuell assistansplan för att hjälpa 

dem att upprätthålla funktioner. Personer upplevde att planen inte stämde med deras självbild 

och om de trodde på dessa behandlingar för tidigt skulle tappa funktionerna snabbare. Be-

handlingen sågs som orimlig till deras sjukdom, till exempel att använda elektrisk tandborste 

eller en konferenstelefon, och de tyckte den hjälpte personalen mer än dem själva (Kuckel-

man-Cobb & Hamera, 1986). En studie av Ussing & Tim (1996) visade att flera patienter fick 

en felaktig diagnos från början som ledde till en uppskjutning av behandlingen och under-

grävde tilliten mellan patienten och läkaren, patienterna kände sig inte bli tagna på allvar. Det 

fanns även positiva upplevelser från kontakten med sjukvården, det var tillfredsställande att få 

behandling fast det inte hjälpte mot sjukdomen, speciellt när terapeuten var entusiastisk och 

hade humor. I en studie Silverstein et al. (1991) var de flesta nöjda med kunskapen om sin 

sjukdom och var trygga nog att fråga läkaren om sin sjukdom och föredrog att själva vara med 

i besluten om sina behandlingar. 

 

The doctor called and told me over the phone that I had ALS, I’d never heard of 

it. He was very concise and I tried to keep it business-like too. The doctor sug-

gested I get a car with automatic gear changing and then hung up. Then it ex-

ploded the shock. I didn’t really understand that it was real, got something calm-

ing by a doctor (Bolmsjö, 2001, s. 502). 

 

0g altså de der blodpropper, dem troede jeg ikke på [läkarens diagnos]... og pi-

gerne (dotrene) de sagde: Jamen mor, du kan da ikke vaere klogere end laegerne. 

Og så siger jeg: Det er min krop, det er mig, der kan maerke, at det bliver vaerre 

og vaerre. Og blodprop... det er da noget, man arbejder sig... kan traene sig vaek 

fra eller altså, hvor man kan blive bedre og bedre. Man bliver i hvert fald ikke 

dårligere og dårligere, når man ikke har fler (Ussing & Tim, 1996, s.1814). 
 

I flera av studierna (Bolmsjö, 2001; Young & McNicoll, 1998; Kuckelman-Cobb & Hamera, 

1986; Ussing & Tim, 1996) beskrivs hur beroende de med ALS är av andra människor. Detta 

innebar att det var oerhört viktigt ha bra relationer med andra, speciellt med familjen, men 

även med vänner och sjukvårdspersonal om livet ska bli någorlunda uthärdligt. När arbete, fri-

tid och fysiska aktiviteter minskade gav man mer tid åt den personliga relationen mellan fa-



 9

miljemedlemmarna (Young & McNicoll, 1998). Tanken på barn och barnbarn hjälpte dem att 

kämpa vidare och inte låta sjukdomen dominera för mycket men gav även dem dåligt samvete 

för kände att de var en börda för familjen (Bolmsjö, 2001). Att personerna fick behålla samma 

vänner var viktigare än förut, men sjukdomen visar även att vänner blev besvärade och nervö-

sa av att umgås med dem. De upplevde även att det var svårt att bara ta emot hjälp av vänner-

na utan att kunna ge någonting tillbaks (Kuckelman-Cobb & Hamera 1986). De visade sig att 

de bara kunde dela sina känslomässiga reaktioner med de allra närmaste och inte med vänner, 

bekanta eller professionella behandlare (Ussing & Tim, 1996). 

 

”The role of parent comes first. To be able to follow them part of the way, for 

them to be able to let me go without too much disruption. The children help me 

fight.... My relationship with my wife is contradictory, I am a burden, but we have 

an important relationship.”(Bolmsjö, 2001, s. 501). 

 

”Relationships are even more important now.., so keeping the same friends is 

maybe more important than ever before.” (Young & McNicoll, 1998, s. 40).  

 

“Relationships with professional caregivers were critical to some participants:” 

”They are company and they look after me and make my life bearable.”(Young & 

McNicoll, 1998, s. 41).  
 

Att se det positiva i livet 

Livet förändrades efter sjukdomsdebuten, men personerna i studien försökte ändå leva som 

den person som de alltid varit. De ville att saker skulle vara så normala som möjligt, det var 

viktigt att få känna värdighet. En del lärde sig med tiden att trivas med ensamheten också 

(Bolmsjö, 2001). Personer ansåg att deras värld bara var fysiskt mindre, inte mentalt eller 

själsligt och att det fanns välsignelser varje dag. De försökte se saker från den positiva och 

humoristiska sidan, kunna skämta om sig själv och få folk runtomkring gladare, att inte klaga 

på småsaker för det finns folk som har det värre. Människor upptäckte nya saker hos sig själva 

och andra och använde det till att göra saker för sig själv och andra (Young & McNicoll, 

1998). De lärde sig identifiera sig med andra som hade ALS och inte bli upprörda över det 

(Kuckelman-Cobb & Hamera 1986). Personer upplevde att sjukdomen, trots att det är en fy-

sisk och psykisk belastning, även präglades av samhörighet och glädje (Ussing & Tim, 1996). 
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“Trying to carry on living in the way which reflects the person you are and al-

ways have been. Even if s you change you should be allowed to continue with that. 

There can be dignity in what little you still have. Dignity isn’t connected to the 

body but to the inner person” (Bolmsjö, 2001, s. 503).  

 

”There’s a lot of blessings in every day.”-”I think of other people that have got 

worse problems .an I’ve got and I say well, why the 1 heck am I complaining 

about my minor detail” (Young & McNicoll, 1998,s.41). 

 

“Rather than look at something on a negative side, I look at it on the positive and 

humorous side and get a laugh out of that.” ”You have to have a good sense of 

humour to be able to take what’s happening to you” (Young & McNicoll, 1998,s. 

42). 

 

Att inte tro på några positiva förändringar 

När man får diagnosen och vissheten att man blir stadigt värre och snart skall dö utlöser det en 

sorg som blir en del av vardagen tills man dör. Att få diagnosen ALS utlöser omedelbart kaos, 

psykiskt och socialt (Ussing & Tim, 1996). Personerna beskrev att det tog tid och var svårt att 

acceptera en så svår sjukdom (Centers, 2001). En person kände hopplöshet när hon inte hitta-

de någon lösning på problemet och började tänka på självmord (Bolmsjö, 2001). Personer 

kände sig stressade, oroliga och överreagerade, de kände att någonting saknas i kroppen och i 

slutskedet av sjukdomen fanns ingen tro på några positiva förändringar. En av personerna 

tyckte det kändes deprimerande att se andra med framskriden ALS. Hon blev emotionellt labil 

och tyckte att ingen terapi eller vitaminer hjälpte. En person hade svårigheter att finna be-

kvämlighet, kunde varken äta, sova eller använda armar och ben, hon såg döden som något 

positivt. Att slippa vara en börda för andra och önskade dö så fort som möjligt (Kuckelman-

Cobb & Hamera, 1986).  

 

”You can think positively, and it doesn’t do any good. In fact, negative thinking 

might be more helpful. I’m considering trying to talk myself into dying as soon as 

possible.” (Kuckelman-Cobb & Hamera, 1986, s.648). 

 

”Jeg skal snart dö, og indtil da vil jeg fa det stadigt svaerere.” (Ussing & 

Tim,1996, s.1814). 
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Att oroa sig för slutskedet av livet, tidigare handlingar och döden 

I flera av studierna framkom (Bolmsjö, 2001; Kuckelman-Cobb & Hamera, 1986; Ussing & 

Tim, 1996) att det värsta tänkbara med sjukdomen var rädslan för hur slutet skulle bli, rädslan 

för att hamna i respirator och inte kunna kommunicera, det skulle göra dem socialt isolerade. 

Andra förväntade svårigheter var att inte kunna svälja, eller slippa behöva ligga och vänta på 

döden utan att det skulle hända fort. Personer såg döden som en befriare, de önskade att döds-

hjälp var tillåtet för det skulle hjälpa dem att behålla värdigheten och öka livskvalitén. Högsta 

önskan var att få vara hemma med de närmaste och bara få somna in, inte kvävas utan kunna 

kapa linan tidigare. Personer ville inte ha livräddande åtgärder om de blev mycket sjuka (Sil-

verstein et al., 1991). 

 

“Death is a good friend who will release me when I can’t get go on any longer. I 

will decide when the time has come. If I knew that I could get help dying, my qual-

ity of life would be higher. It disturbs me that I can not have this help” (Bolmsjö, 

2001, s.502).  

 

”being a vegetable and knowing it,” and ”Living on tubes is not living at all. It’s 

repulsive” (Kuckelman-Cobb & Hamera, 1986, s.647). 

 

I takt med att sjukdomen framskred och personerna blev sämre kom tankarna på döden och 

därmed oron hur de hade levt sitt liv, de hade dåligt samvete för situationer där de handlat fel 

(Bolmsjö, 2001). En del började söka orsaker till att ha blivit sjuk och söka någon mening 

med sjukdomen (Ussing & Tim, 1996). Andra tyckte att de inte gjort nåt fel utan tagit hand 

om sig själv. Det fanns en rädsla över att det var Guds straff för att man inte varit god nog 

(Kuckelman-Cobb & Hamera, 1986). Personer upplevde att det religiösa och själsliga var 

upphov till och stöttade copingstrategier vid ALS och spelade en roll vid svåra beslutstagan-

den. Att besöka kyrkan var den viktigaste sociala sysselsättningen för många (Trail et al., 

2003).  

 

“I regret masses of little things, but nothing torments me. I have a slightly bad 

conscience about situations in which I acted wrongly” (Bolmsjö, 2001, s.501). 
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“she speculated that she might have ALS because of prolonged fatigue or divine 

retribution”, ”because I haven’t been too good” (Kuckelman-Cobb &Hamera 

1986, s.647). 

 

”Ferst undrer man sig lidt, og senere, når aendringeme bliver mere markante, 

bliver man urolig og forseger at finde nogle forklaringer, I at give symptomeme 

mening, fx ved at hennfore dem til tidligere lidelser eller sygdomme (tandproble-

mer, gigt, ulykker)” (Ussing & Tim,1996, s. 1813). 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med amyo-

trofisk lateral skleros (ALS). Studien resulterade i fem kategorier: att tvingas sluta med arbe-

ten och fritidsintressen, att kommunikationen till sjukvården och relationer till andra är viktig, 

att se det positiva i livet, att inte tro på några positiva förändringar, att oroa sig för livets slut-

skede, tidigare handlingar och döden. ALS är en svår sjukdom som innebär att sakta tyna bort 

och tappa kroppens funktioner allteftersom. Cohen & Caroscio (1983) beskriver i en studie 

hur en person med ALS sitter i rullstol och har tappat nästan alla sina funktioner, när det blev 

svårt att tala tvingades hon kommunicera med skrivtavla genom att peka med vänster hand för 

att till slut när hon blev helt förlamad tvingades hon kommunicera genom att blinka. 

 

Studien visar att det var ett stort avbräck i livet att inte kunna fortsätta arbeta och tvingas avstå 

från fritidsintressen som personerna hade haft tidigare, på grund av sjukdomen. De blev fram-

för allt socialt isolerade och detta blev ännu mer påtagligt när de inte kunde nyttja kommuni-

kationerna i samhället. Antonovsky (1987) påpekar att den sociala värderingen på arbetet är 

viktigt, dels verksamheten i sig, yrket, industrin som man är intresserad av, dels upplevelsen 

att värderingen av arbetet motsvarar ens kriterier på rättvisa. Delaktighet i socialt värdesatt 

beslutsfattande genom arbetet ger en känsla av meningsfullhet (Antonovsky, 1987). Personer 

som haft stroke upplevde likaså att det var frustrerande när det krävdes stor ansträngning. Det 

gick sakta eller att de inte alls kunde kunna göra det de hade gjort innan sjukdomen. En del 

hade fått flytta från huset och tappade kontakten med sina gamla grannar som påverkade det 

sociala livet (Dowswell et al., 2000). En grupp kroniskt sjuka i en studie av Jakobsen (2001) 

beskriver hur viktigt det är att ha kvar någon form av arbete som de kan gå till när de orkar, 

trots att det påverkade privatlivet med familjen, de var ofta trötta och irriterade. En person 
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upplevde det som ett nederlag om man måste ge upp arbetet, för det gav tillfredsställelse och 

att få umgås med arbetskamraterna gjorde honom bättre. 

 

Studien visar att personer med ALS är beroende av andra människor för att kunna leva ett så 

bra liv som möjligt. Kommunikationen med sjukvårdspersonalen måste fungera på ett till-

fredsställande sätt, framför allt är det viktigt att få bra information i början när de söker kon-

takt med sina symtom, för att slippa oroa sig i onödan. En grupp hjärtsjuka upplevde att de 

fick dålig information om diagnosen som ledde till oro, rädsla och gjorde dem nervösa när de 

inte visste vad som krävdes av dem hur de skulle leva, vad de skulle tänka på (Stull, Starling, 

Haas, & Young, 1999). Relationerna med andra människor betyder oerhört mycket för de 

kroniskt sjuka. Lindsey (1996) beskrev vikten att ha bra relationer med andra, relationerna 

blev djupare med de människor som betydde mycket för dem eftersom de ytliga kontakterna 

föll bort. De upplevde också att det kändes svårt att bara kunna ta emot hjälp utan att kunna ge 

något tillbaks. Jakobsen (2001) beskriver att familjen betyder extra mycket för kroniskt sjuka 

människor, de försöker kämpa för att fullfölja sin roll som förälder, men har dåligt samvete 

för att maken/ makan och barnen måste anpassa dagliga aktiviteter på grund av deras sjuk-

dom. 

 

Enligt Antonovsky (1987) är en del av förklaringen till att en del människor blir sjuka och 

andra inte beroende på graden av motståndskraft, som betingas av olikheter i arv och tidigare 

miljö. Vi ska istället för att se människor som friska eller sjuka titta på dimensionen från hälsa 

till ohälsa, det är inte bara sjukdomen som ska uppmärksammas utan hela människan, hennes 

sjukdomsupplevelse och totala livssituation för att förstå hela orsaken bakom sjukdomstill-

ståndet. Antonovsky kallar detta för det salutogenetiska synsättet som inte alltid löser proble-

men i människans liv men som leder till en djupare kunskap och förståelse, som är en förut-

sättning för att kunna skapa en bättre hälsa. Det salutogenetiska tänkandet öppnar vägen för 

utformning och vidareutveckling av en teori om problemhantering. Människorna i den aktuel-

la studien som ser det positiva i livet trots sin svåra sjukdom kan ha en högre känsla av sam-

manhang. Känsla av sammanhang är ett begrepp med tre centrala komponenter, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar på i vilken omfattning personen upplever 

inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt påtagliga vars information är ordnad, samman-

hängande och strukturerad. Har man hög begriplighet så förväntar man sig att de stimuli man 

möter är förutsägbara eller när de kommer överraskande går att förklara och ordna. Hanter-

barhet kan definieras som i vilken grad en människa upplever att hon har resurser att möta de 
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krav som ställs av alla de stimuli hon överöses av. Resurserna kan antingen kontrolleras av 

henne själv eller andra som hon litar på t ex vänner, familjen eller Gud. Har personen hög 

hanterbarhet klarar hon av olyckliga omständigheter och känner sig inte orättvist behandlat av 

livet. Meningsfullhet syftar till i vilken omfattning människan känner att livet har en känslo-

mässig mening så att åtminstone en del av problemen hon ställs inför är värt att satsa energi 

och engagemang på. Problem ska kännas som utmaningar istället för bördor, söka en mening i 

dem och försöka komma igenom dem på ett värdigt sätt (Antonovsky, 1987). 

 

Studien visar att människor med ALS är rädda för hur slutet av livet ska bli, måste de ligga i 

sängen utan att kunna röra sig och vänta på att kvävas till döds. Flera av personerna i littera-

turstudien önskade att dödshjälp skulle finnas som en möjlighet för att få en värdig död. En 

sjuksköterska ska hjälpa de sjuka att tillgodose sina rättigheter även om hon inte har samma 

åsikt som de sjuka, sjuksköterskan ska vara som en advokat för dem. Livs kvalité skall vara 

basen för att upprätthålla behandling, men även se till att personer får dö med värdighet (Al-

tun & Ersoy, 2003). Om dödshjälp är riktigt att utföra eller inte har varit en ofta debatterad 

fråga under den senaste tiden. Det har aktualiserats på grund av utvecklingen av den medi-

cinska teknologin som innebär att liv kan upprätthållas under obestämd tid. Dödshjälp betyder 

bokstavligen en bra död, det kan utföras passivt, som är legalt i många länder världen över 

och innebär att inga aktiva behandlingar utförs om människan inte kan bli botad. Aktiv döds-

hjälp är när personer får mediciner som påskyndar döendet. Det finns motståndare inom sjuk-

sköterskekåren som anser det är etiskt oriktigt att döda en annan person och att det bara är 

Gud som kan bestämma när det är dags att dö. Andra som förespråkar dödshjälp menar att det 

är skäl nog att få slut på människans lidande. De som önskar aktivt dödshjälp anser att det 

finns tre omständigheter som gör proceduren acceptabel för dem. Dessa är hopplösheten i 

sjukdomssituationen, smärta och lidande samt patientens rättighet att bestämma själv över sitt 

liv (Kuuppelomäki, 2003). Nederländerna har legaliserad aktivt dödshjälp, där är det huvud-

sakligen en familjeläkare som sköter personer i hemmet tills de dör som utför detta (Onwute-

aka-Philipsen et al., 2003). Personer i litteraturstudien med ALS, som oftast sköts hemma, 

önskar att få dö hemma med de närmaste omkring sig och slippa långvarigt lidande.  

 

Människor i litteraturstudien som vet att de ska dö inom en snar framtid börjar tänka på hur de 

har levt sitt liv, de börjar ifrågasätta sina handlingar under livets gång och oroa sig över om de 

handlat rätt alla gånger. Personer lyssnade på Guds ord oftare än tidigare och försökte hitta en 

mening med sjukdomen de drabbats av. Det här kanske visar att man ser jorden och livet i ett 
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vidare perspektiv, när en allvarlig sjukdom drabbar en människa. Peggy (2001) beskriver hur 

kroniskt sjuka personer bestämmer sig för att söka ny mening med livet innan de ska dö. Detta 

kan ta många olika former, exempelvis, uppvaknande av religiösa eller andliga förbindelser 

mellan dem själva och andra som kan resultera i förnyelse av djupare hållbara kontakter. För 

många kroniskt sjuka människor, är det i samband med diagnosen för sin sjukdom de för för-

sta gången upplever ett behov av själavård i sitt liv, en person upplever att Gud har den ytters-

ta kontrollen och kan hjälpa henne att finna lindring. Medan andra upplever att dialogen med 

Gud i bönen är en copingmekanism i kris (Narayanasamy, 2002). 

 

I litteraturstudien beskrivs upplevelsen av att leva med ALS ur ett inifrånperspektiv. Genom 

ett inifrånperspektiv kommer det fram det vad människor i hög grad upplever i olika sam-

manhang och situationer. Sjuksköterskans arbetsuppgift består av att hjälpa individer och fa-

miljer att balansera kraven och resurserna i det dagliga livet. Vårdaren ska inte titta på om 

personen är frisk eller sjuk utan på förekomsten av balans som ökar välbefinnandet och livs-

kvalitén utifrån individens möjligheter. Balans kan uppnås på låga nivåer där personens för-

måga är kraftigt nedsatt om det finns tillgång till yttre resurser, tillexempel bra bostad, männi-

skor i närheten och tekniska hjälpmedel (Carnevali, 1996). Till exempel med personliga assi-

stenter som har fått utbildning om sjukdomssymtomen och kan den specifika patientens funk-

tionssvårigheter, att till exempel hjälpa personen förflytta sig med rätt teknik. Bostaden kan 

handikappanpassas, till exempel med bredare dörrar så att rullstolen ryms igenom dörrhålet, 

ramper för att lättare ta sig ut och in i bostaden. Tekniska hjälpmedel kan vara elrullstol, han-

dikappbil, som får personer med ALS att ta sig dit de önskar. Detta kan också vara en bi-

dragande orsak till hur människor med svåra sjukdomar, som vet att de kommer att dö av 

sjukdomen klarar av att anpassa livet efter förutsättningarna och ta till tillvara på glädjeämnen 

livet kan ge ända till slutet. Oavsett om personer med ALS bor på inrättningar eller hemma 

och sköts av anhöriga eller personliga assistenter så är det en viktig uppgift för sjuksköterskan 

att undervisa och hjälpa dessa vårdgivare att få en balans mellan krav och resurser i livet för 

den sjuka människan.  

 

Fördelen med denna studie är att människans egna upplevelser kommer fram, för ingen annan 

kan veta vad eller hur en annan person upplever situationer. Studien visar även hur viktigt bra 

relationer och kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patient är, att det finns behov hos 

patienten att få ställa frågor samt få tala om sin sjukdom med personalen. En begränsning med 

denna studie är att det är få artiklar som är analyserade (n=7). Det finns för lite forskning i 
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ämnet för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa dessa svårt sjuka människor. Det är framför allt 

fler studier som belyser personernas känslor och upplevelser i slutskedet av i livet som behövs 

för att dessa drabbade människor ska få en så bra omvårdnad som möjligt i livets slutskede 

och en värdig död. 
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