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       Abstrakt 
 
Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en motorneuronsjukdom som leder till döden 
inom några år. Sjukdomen innebär att motoriska nervceller och motorneuron som 
styr skelettmusklerna dör. Idag finns ingen botande behandling utan vården är att 
lindra symtom. Att drabbas av en obotlig sjukdom som ALS medför att livet 
plötsligt blir begränsat. Litteraturstudiens syfte var att beskriva 
transitionsprocessen hos personer som drabbats av ALS. Åtta artiklar analyserades 
genom kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, som resulterade i fem 
slutliga kategorier. Tankar på döden finns ständigt med och är en stor del av livet; 
en fruktansvärd sjukdom med många förluster och förändringar; att leva i nuet är 
viktigt för hanterbarhet, välbefinnande och hopp; att söka efter mening och 
förändra sitt sätt att se på livet samt familj och vänner får större betydelse 
samtidigt med sorg över att inte få fortsätta sitt liv tillsammans. Genom en ökad 
kunskap om hur personer med ALS beskriver de förändringar som sker och hur 
individen möter de nya utmaningar som sjukdomen medför kan sjuksköterskor få 
en djupare förståelse. Det är viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om faktorer 
som är av stor betydelse under transitionsprocessen. För en person som drabbats 
av ALS leder detta till att vården kan bli mer personcentrerad.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: amyotrofisk lateral skleros, upplevelse, transition, kvalitativ 
innehållsanalys, litteraturstudie 
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Att drabbas av en obotlig sjukdom innebär att kroppen inte längre kan tas för given och 

tillvaron går förlorad. Dörrarna öppnas till en ny och främmande värld och när livet blir 

begränsat förlorar individen sin frihet. Känslan av osäkerhet infinner sig och framtiden blir 

oviss. Tid som i det dagliga livet ofta går obemärkt förbi får en ny innebörd för de personer 

som drabbas av obotlig sjukdom. Livslängden blir plötsligt begränsad och det blir viktigare att 

tillbringa sin tid med det som känns betydelsefullt. Den ökade medvetenheten om tiden och 

att leva i nuet medför ändrade synsätt och värderingar. Att drabbas av obotlig sjukdom 

innebär ett lidande och förändringar på flera olika sätt för individen. Under tiden som den 

drabbade lider sker en övergång till en förändrad plats (Ellingsen, Roxberg, Kristoffersen, 

Rosland & Alvsvåg, 2013).  Livskriser och erfarenhet av förlust kan tvinga fram en 

förändring och anpassning till det nya. Övergången är inte en händelse utan snarare en inre 

process som människan går igenom. Övergång kan beskrivas som att passera från ett tillstånd 

till ett annat, en omvandling eller en förändring. Att drabbas av en obotlig sjukdom kan 

innebära att känslan av själv hotas och personen måste skapa en ny verklighet för att kunna 

hantera situationen (Kralik, Visentin & van Loon, 2006). 

 

Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en motorneuronsjukdom som innebär att motoriska 

nervceller och motorneuron, som styr skelettmusklerna dör. Ryggmärgens yttre del ersätts av 

bindväv (skleros) och de muskler som inte längre får några impulser från nervsystemet 

försvagas och förtvinar sedan (Socialstyrelsen, 2014). ALS är en obotlig sjukdom som leder 

till döden inom bara några år. Varför personer drabbas av sjukdomen är inte helt känt idag och 

globalt sett är sjukdomen något vanligare hos män än hos kvinnor. Förekomsten är ca en till 

två på 100 000. De flesta fall av ALS är sporadiska, men ca tio procent är ärftliga. Vanligast 

sker insjuknandet i åldrarna 55-65 år men sjukdomen drabbar även yngre individer. 

Överlevnadslängden vid denna sjukdom är ca två till fem år efter diagnos (McCluskey, 

Ferguson & Elman, 2007). Idag finns det ingen botande behandling mot ALS utan kärnan i 

vården bör vara symtomlindrande behandling. Sjukdomen medför en rad olika komplikationer 

och det är viktigt att symtomen behandlas vartefter dom uppstår (Skelton, 2005). 

Sjukdomsförloppet är progressivt och desto mer de motoriska neuronen i hjärnbarken, 

hjärnstammen och ryggmärgen påverkas allt mer ökar svagheten i kroppens distala 

extremiteter (McCluskey, et al., 2007). En gradvis tilltagande svaghet är ett vanligt symtom 

hos personer som drabbas av ALS, ofta distalt i ärm eller ben och som successivt tilltar och 

över tid kommer att engagera andra delar av kroppen. Andra symtom kan vara 
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muskelkramper, fumliga rörelser eller ökad muskeltonus. Målet vid behandlingen vid ALS är 

att kontrollera symtom som uppstår till följd av försvagningen i kroppen. Det kan röra delar 

som att reducera smärta till följd av den immobilisering som sker. Att få stöd och planera för 

vård i livets slut är en väsentlig del i vården av personer med ALS (McCluskey et al., 2007). 

Den vanligaste dödsorsaken vid ALS är koldioxidförgiftning på grund av att 

andningsmuskelaturen har blivit så pass försvagad (Socialstyrelsen, 2014). Allt eftersom 

kroppens funktioner försämras bör kommunikations– och förflyttningshjälpmedel, 

sjukgymnastik och nutritionsbehandling sättas in för att underlätta den sjukes vardag.  Även 

läkemedel mot spasticitet och depression brukar sättas in efter behov (Corcia & Meininger, 

2008).  

  

När en person drabbas av en obotlig sjukdom påbörjas en process för att anpassa sig till den 

nya situationen som uppstår och enligt Kralik (2002)  påbörjas transitionsprocessen då 

omständigheter eller förhållanden i livet förändras. I ett samspel med sin omgivning anpassar 

sig individen till förändringen. Då individen är medveten om de förändringar som sker kan 

individen bygga en ny verklighet och identifiera nya sätt att leva. Individen måste släppa taget 

om sitt gamla jag och sätt att vara i världen för att transitionsprocessen ska kunna ske. 

Transition som process är en rörelse fram och tillbaka. Meleis et al. (2000) menar dock att det 

är viktigt att personen är medveten om de förändringar som sker för att kunna gå vidare. Att 

gå igenom processen vid transition innebär att röra sig mot och anpassa sig till förändringen 

och inte gå tillbaka till ett tidigare tillstånd.  

 

Inom hälso- och sjukvård möter sjuksköterskor patienter med ALS men även andra obotliga 

sjukdomar. Det är viktigt som vårdpersonal att ha kunskap om transitionsprocessen för att se 

behov, kunna vara ett bra stöd, kunna möta varje individ där den befinner sig och ha en 

djupare förståelse för patientens upplevelse av att leva med en obotlig sjukdom. För att kunna 

möta en person där den befinner sig och ge en personcentrerad vård är det viktigt att se till de 

individuella fysiska, psykiska och existentiella process som den drabbade går igenom.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva transitionsprocessen hos personer som 

drabbats av amyotrofisk lateral skleros. 
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Metod 

För att besvara syftet att beskriva transitionsprocessen hos personer som drabbats av 

amyotrofisk lateral skleros användes en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv 

ansats. Enligt Willman et al., (2011, s.97)  kan kvalitativ metod  användas för att undersöka 

människors erfarenheter och upplevelser och för att få en förståelse utifrån ett 

inifrånperspektiv.  Danielsson (2012, s. 335-336) beskriver att i ett manifest innehåll så 

uppges vad som står i texten och genom att göra en analys induktiv så är utgångspunkten 

textens innehåll. I en kvalitativ innehållsanalys kan man göra en djupare tolkning av 

materialet.   

 

Litteratursökning 

En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. 

Dessa databaser är inriktade på medicin, omvårdnad och psykologi. Först gjordes en 

pilotstudie, vilket enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s.61) görs för att få en 

uppfattning om vilket vetenskapligt underlag som finns att tillgå som svarar mot syftet. Vid 

sökningen i databaserna användes MeSH termer för att få förslag på ämnesord vilket 

underlättar för att hitta artiklar med relevant innehåll. Genom att använda de booleska 

operatorerna AND begränsades sökningen och operatorn OR användes för att utöka den (jmf. 

Polit & Beck, 2012, s. 99, 103). När litteratursökningen genomfördes användes sökorden 

Amyotrophic lateral sclerosis och motor neuron disease. Sökordet motor neuron disease 

användes för att inte gå miste om relevanta artiklar eftersom ALS är en av de motoriska 

neuronsjukdomarna. För att beskriva upplevelser av att leva med sjukdomen och den 

transitionsprocess som de drabbade genomgår användes sökorden attitude to death, 

experience, emotional och coping eller coping strategies. De inklusionskriterier som  

användes i litteratursökningen var att artiklarna skulle vara peer reviewed, finnas att tillgå i 

full text, publicerade mellan år 2000 till 2015 och med kvalitativ metod. Litteratursökningen i 

Cinahl resulterade i 173 träffar, samtliga titlar lästes igenom och de artiklar som ansågs kunna 

vara relevant för denna litteraturstudie lästes abstraktet igenom för att få en bild av studiens 

innehåll. Fyra artiklar valdes ut och lästes först igenom i sin helhet av båda författarna för att 

se om de svarade mot syftet i vår litteraturstudie. Alla artiklar ansågs vara användbara och 

gick vidare till kvalitetsgranskning. Samma tillvägagångssätt användes vid sökningen i 

PsycINFO och fyra artiklar valdes ut. Sökningen som genomfördes i PubMed gav endast 
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dubbletter av artiklar som redan valts ut från Cinahl och därför redovisas ingen sökning från 

den databasen. En översikt över den systematiska litteratursökningen presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1. Systematisk litteratursökning  

 
CINAHL 2015-09-16 

Begränsningar: peer reviewed, full text, publicerat år 2000-2015 
Söknr *) Söktermer Antal träffar  Utvalda 

1 CH* Amyotrophic lateral 

sclerosis 

173  

2 CH* Motor neuron disease 17  

3 CH* Attitude to death 894  

4 CH* Emotional  6 545  

5 CH* Coping strategies 1 133  

6  1# OR 2# 184  

7  6# AND 3# AND 4# AND 

5# 

173 4 

 

PsycINFO 2015-09-20 

Begränsningar: peer reviewed, publicerat 2000-2015, skrivna på engelska  

Söknr *) Söktermer Antal träffar Utvalda 

1 TH* Amyotrophic lateral 

sclerosis 

3,128  

2 FT* Experience 197,125  

3 FT* Coping 28,251  

4  1# AND 2# 76  

5  4# OR 3# 92 4 

*) CH – Cinahl Headings  *) TH-Thesaurus,   *) FT-Fri text 
 
 

 

Kvalitetsgranskning  

Vi kvalitetsgranskade utvalda artiklar i enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011, 

s. 175-176) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Det innebär att 

artiklarnas vetenskapliga värde bedömdes genom frågor utifrån ett granskningsprotokoll med 

frågor som besvarades med Ja, Nej eller Vet ej. Varje positivt svar fick ett poäng och  negativt 

svar eller Vet ej fick noll poäng. Därefter omvandlades den totala poängsumman till procent 

där 70-80 % var medel och 80-100% var högt. De två sista frågorna i protokollet besvarades 
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endast vid studien med Grounded theory metod. Båda författarna granskade artiklarna var för 

sig och sedan gjordes en slutgiltig bedömning tillsammans. Åtta artiklar valdes ut för 

granskning och samtliga bedömdes vara relevant för vår litteraturstudie. Samtliga artiklar var 

av hög- eller medelhög kvalitét därav valdes ingen artikel bort. Två artiklar fick medelkvalitét 

på grund av en vagt beskriven metoddel. Kvalitetsgranskningen presenteras i tabell 3.  

 
 

Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=8) 
Författare 
(År) 
Land 

Metod 
Datainsamling/ 
Dataanalys 

Deltagare Huvudfynd Kvalité 

Bolmsjö  
(2001) 
Sverige 
 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
hermenutisk analys 
 

8 deltagare, 6 
kvinnor och 2 
män med ALS 
 

Familj och nära 
relationer gav en 
mening att fortsätta 
kämpa för att leva. 
Tankar inför döden 
och rädslor som 
sjukdomen medför.   

Hög 

Brown & 
Addington-Hall 
(2008)   
England 

Berättande 
intervjuer/empirisk 
analys 

13 deltagare, 9 
män och 4 
kvinnor men 
MND 

Genom att fortsätta 
leva aktiva liv kan 
personer som drabbas 
av motor neuron 
sjukdom lättare finna 
mening och hantera 
sjukdomen. 

Medel 

Foley et al.                  
(2014)  
Irland    

Djupintervjuer/  
Grounded theory 

34 deltagare, 17 
män och 17 
kvinnor med 
ALS 

De förluster 
sjukdomen medför 
innebär en stor 
förlust av kontroll 
hos personer med 
ALS. Vilket kan 
upplevas svårt att 
anpassa sig till.  

Hög 

King, et al. 
(2009) 
Australien 

Intervjuer, 
kvalitativ 
innehållsanalys 

17 män och 8 
kvinnor med 
ALS 

För att uppleva 
självkänsla och 
välbefinnande 
behövde deltagarna 
hitta strategier för att 
anpassa sig till de 
pågående 
förändringar 
sjukdomen medför.   

Medel 
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Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=8) forts. 
 
Författare 
(År) 
Land 

Metod 
Datainsamling/ 
Dataanalys 

Deltagare Huvudfynd Kvalité 

Olsson Ozanne, et 
al. 
(2012) 
Sverige 

Halvstrukturerade 
intervjuer, 
kvalitativ 
innehållsanalys 

22 personer 
med ALS,  
21 anhöriga 

Det är en ständig 
pågående process för 
patienter och dess 
anhöriga att hitta 
strategier för 
hanterbarhet, 
acceptans, leva i nuet 
och medveten 
närvaro. 

Hög 

Ozanne, et al. 
(2013) 
Sverige 

Individuella 
intervjuer, 
kvalitativ 
innehållsanalys 

14 deltagare, 
7 män & 7 
kvinnor n 

Ovissheten om när 
döden skulle inträffa 
var mer skrämmande 
än själva döden. Att 
finna en mening med 
livet var viktigt för 
livskvalitén. 
  

Hög 

Rosengren et al. 
(2015) 
Sverige 
 

Berättelser/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

4 kvinnor med 
ALS 

Vid livets slut valde 
kvinnorna att leva i 
nuet, ta en dag i taget 
för att försöka skapa 
en mening i livet och 
fokus på  
betydelsefulla saker. 
 

Hög 

Vitale & Genge 
(2006) 
Kanada 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor, 
kvalitativ 
innehållsanalys 

13 deltagare 
med ALS, 9 
män, 4 kvinnor  

Det finns olika 
faktorer, både 
emotionella och i 
omgivning som har 
betydelse för känslan 
av hopp och 
hopplöshet. 

Hög 

 

 

Analys 

Artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundman (2004) vilket innebar att de utvalda 

artiklarna lästes igenom för att få en helhetsbild av dess innehåll. Därefter valdes textenheter 

ut, det är en mening, ett ord eller ett stycke som finns i artikeln och som svarade mot syftet 

med studien. Artiklarna fick varsitt nummer och av de 246 textenheter som valdes ut fick 

varje textenhet ett nummer utifrån respektive artikel (exempel artikel nr 1 och textenhet nr 3 

blev 1:3). Detta för att lättare kunna hitta tillbaka till textenhetens ursprungskälla. 
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Textenheterna översattes från engelska till svenska. Därefter kondenserades textenheterna 

vilket innebär att man minskar på storleken men fortfarande behåller kärnan av materialet och 

tar ut det viktigaste i texten. Textenheter med liknande innehåll färgkodades för att underlätta 

analysen. Efter kondenseringen bildades subkategorier i två steg innan den slutliga 

kategoriseringen. Kategoriseringen skedde i fem steg. En kategori är en grupp med innehåll 

som delar något gemensamt.  

 

Resultat 
Analysen resulterade i fem kategorier (tabell 4) som svarade emot syftet att beskriva 

transitionsprocessen hos personer som drabbats av amyotrofisk lateral skleros. Kategorierna 

presenteras i löpande text och illustreras med citat från de analyserade artiklarna.  

 

Tabell 4. Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier   

Tankar på döden finns ständigt med och är en stor del av livet 

En fruktansvärd sjukdom med många förluster och förändringar 

Att leva i nuet är viktigt för hanterbarhet, välbefinnande och hopp 

Att söka efter mening och förändra sitt sätt att se på livet 

Familj och vänner får större betydelse samtidigt med sorg över att inte få fortsätta sitt liv 

tillsammans   

 

 

Tankar på döden finns ständigt med och är en stor del av livet 

 I en studie (Ozanne, Graneheim & Strang, 2013) beskrevs att för personer som drabbats av 

ALS var tankar på döden en stor del av tillvaron. Det fanns en rädsla att döden skulle ske 

genom kvävning och tankar på att inte kunna andas skapade känslor av panik. Genom att få 

rätt information om vad dödsorsaken vanligtvis var, att döden oftast inträffar när man sover på 

grund av koldioxidretention, gjorde att situationen blev mer hanterbar.  

 
… it’s like I said, it’s not the death itself I am afraid of but rather the way I will die 

(Ozanne et al., 2013, s. 2144). 

 

Att se döden som en vän kunde kännas som en frigörelse när kroppen hade gett upp (Bolmsiö, 

2001). Tankar kring döden kunde beskrivas som en kamp mellan hopp och förtvivlan och att 
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döden blir mer påtaglig när man upplever saker för sista gången (Rosengren, Gustavsson & 

Jarnevik, 2015). En deltagare beskrev hur han önskade att livet skulle sluta.  

 
The finest, softest, most wonderful event that could happen to me would be to die 

with dignity. Get to sleep quietly one evening. I have said goodbye to all the friend 

(Rosengren, Gustavsson & Jarnevik, 2015, s. 78). 

 

 

En fruktansvärd sjukdom med många förluster och förändringar 

Flera studier (Bolmsjö, 2001; Foley, Timonen & Hardiman 2014; Ozanne et al., 2013: Vitale 

& Genge, 2007) beskrev hur personer som drabbats av ALS kunde känna oro över att förlora 

sina fysiska förmågor till följd av sjukdomen, att bli beroende av hjälp och att inte längre 

kunna kommunicera. Ozanne et el. (2013) skrev i sin studie hur de drabbade kände en oro 

över att inte veta hur sjukdomen skulle utvecklas, samt hur sjukdomsprocessen skulle påverka 

livet. Varje försämring i sjukdomen skapade tankar om den fortsatta utvecklingen. Foley et al. 

(2014) tar upp i sin studie vikten av att få behålla förmågor och att kunna kommunicera, vilket 

bidrog till känslor av kontroll som påverkade välmåendet. 
 

I'm hoping it [speech] will stay as it is (sigh) but if I do lose it, yes I would be 

looking for the devices to communicate ... [because] I have to be in control  

(Foley et al., 2014, s. 116). 

 

I’m afraid of getting so bad that I have to lie in a respirator It’s awful not being 

able to speak (Bolmsjö, 2001, s. 502). 

 

I studien (Foley et al., 2014) beskrevs även hur ALS var en fruktansvärd sjukdom då den 

innebar så många förluster och känsla av att ständigt förlora. Sjukdomen upplevdes som något 

overkligt och var den värsta tänkbara sjukdomen där det inte längre var möjligt att göra saker 

som tidigare varit viktigt. Att drabbas av ALS kunde beskrivas som att det pågick en ständig 

kamp där det inte fanns något försvar och alla förlusterna innebar känslan av att framtiden var 

förlorad. 
 

I can’t hug my daughter, enormous loss, it’s incredible (Foley et al., 2014, s. 115). 

 
It ALS turned me into an old man overnight because suddenly you’re going with a 

walking stick and then you’re in this rollator, now you’re in this wheelchair and 

you’ve really, it’s just a robbery of everything (Foley et al., 2014, s. 115). 
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Studier (Foley et al., 2014: Ozanne et al., 2013) visar att personer som drabbas av ALS 

upplevde känslor av hopplöshet och en förlust av livskraft. Ozanne et al. (2013) beskrev i sin 

studie hur personer som levde med ALS kände rädsla, att de upplevde att de var fångad i sin 

egen kropp och att livet gått förlorat. I en studie (King, Duke & O'Connor, 2009) framkom det 

att personer med ALS kände ilska och frustration över att förlora sina fysiska förmågor och 

det fanns önskan om att få tillbaka de kroppsliga funktionerna som gått förlorade. Att förlora 

förmågan att ta hand om sig själv skapade ett lidande. Ytterligare studier (Brown & 

Addington-Hall, 2008; Foley et al., 2014; Rosengren et al., 2015) beskrev känslan av att inte 

längre ha kontroll över sin kropp. I Rosengren et al. (2015) uttryckte en kvinna att det var ett 

helvete att leva i en kropp som hade gett upp.  

 
I suffer...I feel hurt...humiliated...because I can’t dress myself, do dressing, drying 

after the shower (King et al., 2009, s. 749). 

  

Studier (Brown & Addington-Hall, 2008: Ozanne et al., 2013) visar hur personer som drabbas 

av ALS kunde ha svårt att se någon mening med sjukdomen. Ozanne et al. (2013) skrev hur 

de drabbade förlorade sin religiösa tro och kände att ingenting längre var bra. Det var svårt att 

acceptera sjukdomen då man hade känslan av att ha lyckats bra tidigare i livet. I Brown och 

Addington-Halls (2008) studie beskrev de drabbade hur de upplevde det svårt att identifiera 

sig med sjukdomen då det dessutom inte finns någon känd orsak till den.  
 

…you do sit here sometimes and you think to yourself I wish I could go because 

what good am I sitting here like this? You tell me? What good am I sitting here just 

like this (Brown & Addington-Hall, 2008, s. 205). 

 

Brown och Addington-Hall (2008) beskrev i sin studie hur en kvinna hittade egna strategier 

för att undvika att acceptera sjukdomen. Hon berättade att hon visste vad sjukdomen innebar 

men låtsades inte om den för hon ville inte ha något med sjukdomen att göra. Flera studier 

(Brown och Addington-Hall, 2008; Foley et al., 2014; King et al., 2009; Vitale & Genge, 

2007) beskrev den mentala processen en person som drabbas av ALS går igenom för att 

kunna acceptera sjukdomen där inställningen till sjukdomen med tiden förändrades.  

 
... Like last week. I fell on the floor. That used to be so frustrating. This time I didn´t 

even get angry… I just saide here I am on the floor and I have to figure out how to 

get back up (Vitale & Genge, 2007, s. 31). 
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I hadn’t used the wheelchair...I didn’t want to because that was sort of accepting 

that you needed It whereas before that you could pretend you didn’t, so I suppose it 

was a bit of denial, just try and keep as normal as possible as long as we can  

(Brown & Addington-Hall, 2008, s. 204). 

 

 

Att leva i nuet är viktigt för hanterbarhet, välbefinnande och hopp 

Studier (King et al., 2009; Foley et al., 2014; Ozanne et al., 2013; Olsson Ozanne; Graneheim, 

Persson & Strang, 2012; Rosengren et al., 2015) beskrev att för personer som levde med ALS 

var det viktigt att leva i nuet för att kunna hantera tillvaron. Att ta en dag i taget, att leva ett 

aktivt liv baserat på ens egna villkor var en central del för att minska smärtan av sjukdomen 

och för att inte tankar på ens egen framtid skulle ta över. Att ha ett aktivt liv, gärna ut i 

naturen, skapade känslor av frihet, glädje och mening. Vitale och Genge (2007) beskrev hur 

relationer och att leva i nuet kunde vara en strategi för att främja och upprätthålla hoppet i 

sjukdomsprocessen. Hoppets betydelse beskrivs i studier (Brown & Addington-Hall, 2008; 

Ozanne et al., 2013; Vitale & Genge, 2007) som något betydelsefullt för framtidsutsikten. 

Hoppets innebörd varierade dock mellan olika individer. I Olsson Ozanne et al. (2012) 

beskrevs att personer som levde med ALS hoppades på att dom skulle överleva under en viss 

tid för att hinna uppleva något som var speciellt och betydelsefullt. I en studie (Vitale & 

Genge, 2007) beskrevs hoppet ur olika perspektiv av personer som levde med ALS. Några 

hoppades att ett mirakel skulle ske, att det skulle komma fram att diagnosen var felaktigt 

ställd, andra hoppades på att det skulle hinna komma ett botemedel mot sjukdomen eller ett 

läkemedel som kunde sakta ner sjukdomsutvecklingen. Personer som hade en religiös tro 

hoppades på ett mirakel genom Gud.  
 

Hope is a product of the person himself/herself and comes from withing the person. 

Some of the more religious subjects linked this of faith in God, trust in a higher 

power, while the less religious spoke of a mental attitude… (Vitale & Genge, 2007, 

s. 31) 

 

I Foley et al. (2014) studie beskrevs däremot sjukdomen som utan hopp eftersom den inte 

kunde bli bättre och det fanns ingen väg ut ur situationen. Sjukdomens snabba process 

påverkade livskvaliteten för personer som levde med den och känslan av hopp uppstod inte. 
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Den snabba utvecklingen bidrog till att det var svårt att hinna anpassa sig till sjukdomen 

(Olsson Ozanne et al., 2012; Vitale & Genge, 2007). 

 

För dom som levde ett inaktivt liv upplevdes dagarna väldigt långa. Det fanns en risk att man 

började tänka för mycket när det inte fanns något att göra under dagarna och det bidrog till att 

det kunde vara svåra att finna ett meningsfullt innehåll i sin vardag (Ozanne et al., 2013). En 

person som deltog i Foley et al. (2014) studie beskrev hur viktigt det var att ta varje dag som 

den kom, att försöka behålla tankarna i nuet och att fortsätta göra saker som han alltid hade 

gjort för att kunna hantera sin nya situation.  

 

En betydelsefull sak för hanterbarheten var att vardagen skulle bevaras så normal som 

möjligt, så länge det gick. Att fokusera på det som kroppen fortfarande klarade av att göra och 

inte det förmågor som man hade förlorat underlättade. Det var bara det som fanns i nuet som 

var viktigt (Bolmsjö, 2001; Brown, & Addington-Hall, 2008). En person som levde med ALS 

beskrev sitt sätt att fokusera på livet här och nu.  

 
If you look at the past, you’re always comparing what you had, what you lost, and if 

you look at the future, it’s where am I going to be in a year from now? But that’s 

negative thinking. What really counts is the moment, right now (Vitale & Genge, 

2007, s.32). 

 

 

Att söka efter mening och förändra sitt sätt att se på livet 

I Rosengren et al. (2015) studie beskrevs att det pågick en ständig kamp om att finna 

meningsfullhet samtidigt som de led av en svår sjukdom. Att kunna se de viktiga sakerna i 

livet som skedde här och nu, exempel att kunna vara nära sin familj, skapade en känsla av att 

livet var värt att leva trots försämringen av ens autonomi till följd av sjukdomen (Ozanne et 

al., 2013). Personer med ALS beskrev att det inte längre var viktigt att lägga ner energi på 

småsaker som man tidigare hade irriterat sig på eller på materiella ting som man tidigare hade 

gjort.  
 

What do I think is important?// Having someone who cares about you, that…one we 

don’t fight over small things, that we stand up for each other. These are things one 

took for granted before (Ozanne et al. 2013, s. 2145). 
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Känslor av närvaro och frihet uttrycktes ha en stor betydelse för att kunna finna mening och 

glädje trots sjukdom. Att finna meningsfullhet beskrivs som ett starkt behov för att kunna 

hantera sjukdomen (Ozanne et al. 2013; Vitale & Genge, 2007). Känslan att man hade stöd 

var viktigt för att livet skulle kännas meningsfullt och de skapade också trygghet. Hjälp 

utifrån kunde vara familjen, från sjukhuset, sociala tjänster eller personliga assistenter och 

genom att ha vetskapen om att man hade stöd, att de kunde lita på att dom fick den hjälp dom 

kunde behöva bidrog till trygghet (Ozanne et al. 2013).  

Att finna mening med sjukdom är en inre process man går igenom (Rosengren et al. 2015). En 

person som levde med ALS beskrev att det var en inre resa till att lära känna sig själv.  

 
I have also learned that the journey into the interior is hugely exciting to explore 

and to get to know oneself is the meaning of life (Rosengren et al., 2015, s.80). 

 

En annan person i Rosengren et al. (2015) beskrev att sjukdomen ALS gjorde henne mer 

närvarade. 

 
It is amazing . . . I really do not want to be without this part of my life! I have a very 

limited time left here. But it’s only now I feel currently. Death brings me closer to 

life (Rosengren et al., 2015, s.78). 

 

I en studie (Ozanne et al., 2013) beskrevs det vilken stor besvikelse det innebar att bli 

beroende av hjälp från andra, då var det svårt att känna lycka och se mening i livet. Studier 

(Bolmsjö, 2001; Rosengren et al., 2015) beskrev hur viktigt det var för personer som levde 

med sjukdomen ALS att få känna att ens värdighet bevarades, att trots sjukdomen få känna sig 

som en människa med integritet och självbestämmande.  

 
Trying to carry on living in the way which reflects the person you are and always 

have been. Even if you change, you should be allowed to continue with that. There 

can be dignity in what little you still have (Bolmsjö, 2001, s. 503). 

 
My hearing is adequate and my brain is in good shape. You do not need to: 1 Lean 

forward and speak extra loud and clear. 2 Say things three times because I really 

understand you’re messaged (Rosengren et al. 2015). 
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Familj och vänner får större betydelse samtidigt med sorg över att inte få fortsätta sitt 

liv tillsammans   

Personer som levde med ALS beskrev att familj och vänner hade en stor betydelse för att 

finna mening och styrka att hantera situationen. Deras fysiska, psykiska och känslomässiga 

stöd och närvaro var av stor betydelse under sjukdomsprocessen (Olsson Ozanne et al., 2012; 

Ozanne et al., 2013). Det var viktigt att få känna sig accepterad för den man var trots 

sjukdomen. Att få stöd under sjukdomsprocessen underlättade för att göra situationen mer 

hanterbar och det bidrog till känslor av säkerhet. Att känna en rädsla för att inte få det stöd 

man var i behov av kunde påverka hanterbarheten negativt medan känslor av att vara behövd 

och betydelsefull för andra kunde skapa mening i tillvaron (Olsson Ozanne et al., 2012; 

Ozanne et al., 2013; Vitale & Genge, 2007). En deltagare beskrev att allt eftersom sjukdomen 

utvecklades ställde familjen upp för varandra och man tog inte länge varandra för givet, gräl 

över småsaker minskade eftersom de inte kändes lika viktig längre (Ozanne et al., 2013).  

 

Personer som hade barn eller barnbarn berättade att dom hade en stor betydelse i vardagen 

och den mentala kampen mot sjukdomen. Dom som fortfarande hade minderåriga barn fann 

styrkan att kämpa för livet genom att försöka leva en fungerande vardag med sin familj men 

samtidigt var dom mån om sina barns utsatthet (Ozanne et al., 2013).  

 
Yes, I can see that when I see them (the grandchildren), now that then I forget that I 

have this (the disease) (Ozanne et al., 2013, s. 2145). 
 
 

I Bolmsjö, (2001) studie beskrevs det att sjukdomen inte fick dominera alltför mycket, det var 

ett medvetet beslut som togs och till stor del för barnens skull. Många deltagare som hade 

barn beskrev att föräldrarollen var viktigast. Man önskade att få följa barnen en bit på vägen 

genom livet och att man skulle kunna göra det utan att sjukdomen skulle störa. Att få mer tid 

för barnen och att kunna göra roliga saker ihop var något som man önskade.  

 
…the children help me fight… (Bolmsjö, 2001, s. 501) 

 
Sometimes I feel it’s not worth fighting any more but then I think about my little 

grandchild and I struggle on (Bolmsjö, 2001, s. 501). 
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I Rosengren et al. (2015) beskrevs att varje dag var fylld med prövningar och dom tvingades 

att offra dagliga aktiviteter för familjens välbefinnande. I Bolmsjö, (2001) studie framkom det 

att det var värdefullt när man kunde vara hemma med sina närmaste och att känna att man 

hade lugn och ro omkring sig.  

 

Samtidigt som familjen var betydelsefull fanns det också en stor sorg över att livet snart var 

slut och över det man inte kommer att få uppleva. Att inte längre få tillbringa tid tillsammans 

med familjen, sina barn eller kommande barnbarn var förtvivlande. Sorgen fanns också över 

att man inte kommer kunna uppleva saker tillsammans med barnen när livet blev begränsat 

som en följd av sjukdomen (Rosengren el al., 2015). Personer med ALS beskrev hur dom 

kände en oro och förtvivlan när dom tänkte på sina barns framtid och att barnen skulle förlora 

en förälder (Ozanne et al., 2013; Rosengren et al., 2015). Personer med ALS beskrev att det 

fanns en rädsla för att ens barn också skulle drabbas av ALS och dom ville skydda sina barn 

från sjukdomen (King et al., 2009). I Ozanne et al. (2013) studie beskrev en deltagare hur hon 

var rädd för att hennes make skull gå bort innan hon dog, hennes man var hennes trygghet i 

livet. 

 

Att känna skuld för att ha orsaka sin familj lidande skapade ett behov av att få underlätta för 

anhöriga då de kände sig ansvariga för deras sorg. Vitale och Genge (2007) skrev i sin studie 

om rädslan för att bli övergiven vilket skapade en stor oro. 

 
… 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). 

 

 

Diskussion  
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva transitionsprocessen hos personer som 

drabbas av amyotrofisk lateral skleros (ALS) och fem kategorier skapades efter de huvudfynd 

som framkom under analysen: Tankar på döden finns ständigt med och var en stor del av 

livet, en fruktansvärd sjukdom med många förluster och förändringar, att leva i nuet är viktigt 

för hanterbarhet, välbefinnande och hopp, att söka efter mening och förändra sitt sätt att se på 
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livet samt familj och vänner får större betydelse samtidigt med sorg över att inte få fortsätta 

sitt liv tillsammans. 

 

I denna litteraturstudie framkom det att inte veta sjukdomsutvecklingens framfart och hur 

snabbt de fysiska förmågor kunde försvinna och hur det skulle påverka livet skapade oro. 

Maher och De (2011) beskriver att osäkerhet är en stor del av att leva med en obotlig 

sjukdom. Osäkerhet om framtiden bidrar till begränsningar i livet, exempel att inte veta vilken 

fysisk kapacitet som kommer finnas kvar och därför inte kunde planera för framtiden, det 

skapar känslor av att inte ha kontroll. Ellingsen, Roxberg, Kristoffersen, Rosland och Alvsvåg 

(2014) beskriver i sin tur att när man drabbas av en obotlig sjukdom blir livet före och efter 

diagnosen väldigt markant. Plötsligt ändras vardagen från en förutsägbar tid till en 

oförutsägbar tid av osäkerhet, att inte längre veta hur livet kommer att bli och hur sjukdomen 

kommer att påverka det. Oavsett hur sjukommen beter sig så beskrivs livet efter 

sjukdomsbeskedet som en rörelse med varierande framfart och livskvalité. Det som Maher 

och De (2011) och Ellingsen et al. (2014) beskriver kan jämföras med den transition som den 

som drabbas av ALS går igenom och som framkom i denna litteraturstudie, att det är en 

ständigt pågående process att försöka hantera och leva med sin diagnos. Osäkerhet om livets 

existens skapar osäkerhet hos den som lever det.  

 

I denna litteraturstudie framkom det att sjukdomen ALS orsakade lidande, känslor av förlust, 

hopplöshet och förlorad kontroll. Att tappa kontrollen över sitt eget liv beskrivs som något 

fruktansvärt och en del av en mental process, likaså att förlika sig med att livet blev begränsat. 

Tankar på hur och när döden kunde inträffa och att då behöva lämna sin familj var svåra 

känslor att hantera. Ellingsen et al. (2014) skriver att personer som levde med en obotlig 

sjukdom underlättade vardagen genom att inte ha döden som ett samtalsämne. Det var viktigt 

att få leva som en normal familj där döden inte blev så påtaglig. I denna litteraturstudie 

framkom det att tankar på döden var en stor del av vardagen och många som levde med ALS 

var rädda för hur döden skulle ske samt att en dag behöva lämna sin familj. Whitehead, 

O’Brien, Jack & Mitchell (2012) beskriver hur personer som levde med motorneuronsjukdom 

upplevde rädsla inför sjukdomens sista del. Allteftersom de drabbade blev sämre i sin 

sjukdom skapades ångest och oro över hur lång tid som återstod av livet. Förlust av fysiska 

förmågor och kommunikationsmöjligheter bidrog till känslor av att inte ha kontroll över sitt 

eget liv och förmågan till beslutsfattande. Något som underlättade tankarna och känslorna 

kring döden var att i förväg, när man fortfarande hade kvar sin kommunikationsförmåga, göra 
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upp om framtida vårdinsatser. Det bidrog till trygghet, att man visste att ens önskemål om 

framtida vård och omhändertagande efter döden fanns dokumenterat samt att vårdpersonal 

och anhöriga var väl informerad om detta. 

Slutsatser utifrån Whitehead et al. (2012) studie är att det är viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonal, har kunskap och förmåga att möta patienter och deras anhöriga. Att känna 

stöd från familj och sjukvårdspersonal beskrivs i denna litteraturstudie som något viktigt då 

det bidrog till trygghet och att livet kändes meningsfyllt trots att man levde med en obotlig 

sjukdom. I Haug, Danbolt, Kvigne och Demarinis (2015) studie beskrivs vad som var viktigt 

för personer som fick palliativ vård. Att få detaljerad information och att få träffa samma 

läkare var betydelsefullt för upplevelsen av en god vård men även att läkaren förmedlade att 

det fanns ett hopp för den sjuke, det gav patienten ett hopp om framtiden. Att personalen 

förmedlade en positiv och vänlig attityd bidrog till en lättare situation. Det som ofta orsakade 

negativa erfarenheter av vården var personer med negativa attityder. Andersen et al. (2015) 

skriver att vården bör vara av bästa kvalité från diagnos fram till döden för personer som 

drabbats av ALS. I samband med att diagnosen fastställs bör palliativ vård sättas in för att ge 

stöd i de fysiska, psykiska, sociala och andliga aspekterna som sjukdomen medför och i de 

palliativa vården bör ett multidisciplinärt team ingå. En palliativ vårdplan bör införas i syfte 

att maximera livskvaliteten för patienten och dennes anhöriga. Målet med palliativ vård är att 

lindra symtom, ge känslomässigt, psykologiskt och andligt stöd samt underlätta för en fridfull 

död och stöd för familjen i sorg. Även om riktlinjerna för palliativ vård är tydliga så kan det 

innebära känslomässiga svårigheter för vårdpersonal att möta patienter i livets slutskede. En 

rad olika fenomen har betydelse som olika livssituation, erfarenheter, kultur, profession, 

förmåga att kommunicera eller etiskt resonemang.  

 

I denna litteraturstudie framkom det att leva i nuet, när man drabbats av ALS, gjorde 

situationen mer hanterbar, ökade välbefinnande och hopp. Att kunna bibehålla sitt gamla liv, 

sin vardag så länge som kroppens funktioner fanns kvar. Det framkom även i denna 

litteraturstudie att leva i nuet och att inte tänka på framtiden, eller det man hade förlorat 

gjorde att smärtan av sjukdomen minskade. Att ha en tillfredställande vardag och att se de 

förmågor som man fortfarande hade kvar gjorde situationen mer hanterbar jämfört med 

personer som levde ett mer inaktivt liv, dom upplevde sin tillvaro som mer smärtsam. Maher 

och De (2011) skriver att genom att försöka behålla vardagen så normal som möjligt kan det 

underlätta för att hantera osäkerheten av att leva med en sjukdom. Genom att leva i nuet och 

inte tänka på ens förflutna eller på framtiden kan skapa en känsla av ett inre lugn och glädje 
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då det fokuseras på det som är viktigt i livet här och nu. Haug et al. (2015) beskriver hur 

meningsfullt det var för personer som levde med en obotlig sjukdom att kunna fortsätta göra 

saker som man brukade exempel hushållssysslor, hobbys och arbete. Att ha en fungerande 

vardag, så normal som möjligt, gjorde situationen mer hanterbar. Haug et al. (2015) beskriver 

även i sin studie hur personer ofta valde att engagera sig i ideella verksamheter, sociala- eller 

politiska arbeten för att kunna hjälpa och ge stöd till andra genom sin erfarenhet, det bidrog 

till att livet kändes mer meningsfullt. Det var viktigt att försöka finna mening med varför man 

hade drabbats av sjukdomen och att kunna hjälpa andra genom sin erfarenhet kunde bidra till 

att situationen blev mer hanterbar. Ellingsen et al. (2014) beskriver hur vissa som levde med 

en obotlig sjukdom lärde sig att anpassa sig till sin förändrade kapacitet och nya perspektiv på 

livet utvecklades.  

 

Lundman och Jansson (2007) har studerat upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom 

och beskriver det som en pågående process att lära sig leva med sitt nya jag.   

Den som levde med en kronisk sjukdom behövde infinna sig i de förändringar som sjukdomen 

medförde. För att komma vidare i den mentala processen behövdes komponenter för att kunna 

bilda en ny bild av sig själv och sin livsvärld. Denna process eller transition beskrivs även i 

denna litteraturstudie, hur den som drabbats av ALS behövde lära sig att leva med och hantera 

sjukdomen. Det finns liknelser men även skillnader mellan denna litteraturstudie och studien 

av Lundman och Jansson (2007). Studierna beskriver den process och de känslor som uppstår 

när man drabbas av sjukdom. Känslor av hopp, förtvivlan, meningsfullhet, acceptans och 

tankar på framtiden är känslor som alla drabbas av. Skillnaden är att det som i regel inte 

uppstår när man drabbas av en kronisk sjukdom, men vid en obotlig, är att när livslängden blir 

begränsad uppstår tankar på död, existens och det som man inte kommer att kunna uppleva. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkommer det att leva i nuet var nära förenat med att finna 

mening trots sjukdomen. Att finna meningsfullhet var förenat med att kunna hantera. 

Lundman och Jansson (2007) beskriver att det är möjligt att leva ett bra liv med en långvarig 

sjukdom men att det kräver vissa förutsättningar, exempel att man har förmågan att förstå och 

skapa någon slags ordning i situationen. För att ha ett bra liv behövs känslor av att tillhöra 

något eller någon. Det som Lundman och Jansson (2007) skriver om vikten av tillhörighet kan 

jämföras med en del av resultatet av denna litteraturstudie, familjen och vännernas viktiga 

betydelse för den som drabbats av ALS. Anhöriga hade bland annat ett stort värde när det 

gällde att finna mening med sjukdomen men också att anhöriga fanns närvarande som ett stöd 
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under sjukdomsprocessen. Whitehead et al. (2012) beskriver att familj och vänner var en 

betydande komponent för att finna mening när man har drabbats av en motorisk nervsjukdom. 

Lundman och Jansson, (2007) beskriver hur personer som levde med en kronisk sjukdom 

upplevde det svårt att vara sjuk och ensam, det gjorde livet svårare än vad det redan var 

medan gemenskap var en balanserande faktor och ett skydd mot känslor som depression och 

smärta. I denna litteraturstudie beskrivs hur viktigt det var för personer som levde med ALS 

att få spendera tid tillsammans med sin familj i lugn och ro. Haug et al. (2015) beskriver nära 

relationer som de som gav mest meningsfullhet genom hela sjukdomsförloppet. Det kunde ske 

på olika sätt, genom anhörigas stöd och närvaro eller att med glädje se tillbaks på 

gemensamma minnen samt den kärlek som fanns för varandra. Det som däremot var svårt att 

hantera var faktorer att en dag tvingas lämna sina nära relationer och sorgen som fanns över 

att inte få fortsätta få ta del av deras liv. I Ellingsen et al. (2014) studie beskrivs betydelsen för 

den som levde med en obotlig sjukdom, att familjen skulle leva så normalt som möjligt och 

sjukdomen skulle inte vara något ledande samtalsämne då sjukdomen och döden ändå var 

oundvikligt en del av familjens vardag.  

 

Metoddiskussion  

Inom kvalitativ forskning diskuteras trovärdighet utifrån begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet. Tillförlitlighet innebär att det ska var möjligt för 

deltagarna att känna igen sig i det resultat som framkommit (Holloway & Wheeler, 2010, s. 

302-303). Även Polit och Beck (2012, s. 585) skriver att tillförlitlighet innebär att data som 

presenteras ska redovisas utifrån deltagarnas upplevelser. Genom att använda en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats har författarna i den här studien försökt att hålla sig nära 

den beskrivning som uttrycks i texten. I analysen av data valdes först textenheter ut och 

översattes från engelska till svenska. Då författarnas modersmål inte är engelska kan nyanser i 

språket gå förlorat vid översättningen från engelska till svenska, detta kan ses som en svaghet 

när det gäller tillförlitlighet. Därefter kondenserade båda författarna tillsammans 

textenheterna där själva kärnan i texten behölls. Genom att försöka vara så textnära som 

möjligt i analysen och undvika att göra egna tolkningar av resultatet så kan tillförlitligheten 

stärkas. Det är dock svårt att undvika helt att författarens egen tolkning avspeglas då det alltid 

sker en viss tolkning av materialet vid en kvalitativ analys. I denna litteraturstudie har 

författarna valt att presentera ett flertal citat för att stärka tillförlitligheten i resultatet. Genom 
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att använda citat i presentationen av resultatet kan tillförlitligheten stärkas (Granenheim & 

Lundman, 2004).  

 

Pålitlighet innebär enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) möjligheten att kunna 

följa hur författarna har gått tillväga i studien. Genom att tydligt beskriva tillvägagångssätt 

kan pålitligheten stärkas. Författarna har i den här studien gjort en noggrann beskrivning av 

arbetsprocessen genom att beskriva hur sökningen av artiklar gått till, vilka databaser som 

använts samt redovisat i tabeller vilka sökord som använts under den systematiska 

litteratursökningen. Kvalitetsgranskningen har också förklarats och redovisats i tabellform. 

Kvalitetsgranskningen innefattade åtta artiklar av hög eller medelhög kvalitet, där ingen 

artikel har uteslutits på grund av låg kvalitet. Då författarna till den här studien inte är vana att 

kvalitetsgranska kan detta ha påverkat bedömningen av kvaliteten. Under arbetets gång har 

studiekamrater samt handledare på seminarium fått ta del av delar från dataanalysen och hur 

arbetet fram till slutkategorierna gått tillväga. Genom att ge sina synpunkter på dataanalysen 

har pålitligheten stärkts.  

 

Överförbarhet innebär enligt Polit och Beck (2012, s. 585) att resultatet är kompatibelt med 

andra studier eller liknande sammanhang. Forskaren har ett ansvar att materialet ska vara 

beskrivande så att läsaren sedan kan utvärdera om resultatet går att använda i andra 

sammanhang. Denna litteraturstudie innehåller artiklar som beskriver både kvinnor och mäns 

upplevelser av att leva med ALS och artiklarna är skrivna i flera olika länder. Den 

transitionsprocess som sker när man drabbats av sjukdomen är väl beskriven i denna 

litteraturstudie och författarna tror att upplevelsen av att drabbas av ALS även är överförbart 

till hur det är att drabbas av andra obotliga sjukdomar och detta stärker överförbarheten i 

denna studie. Det som kan minska överförbarheten är att tillgången till artiklar under 

litteratursökningen var begränsad. Många artiklar som ansågs kunna vara relevant för denna 

litteraturstudie fanns inte att tillgå i full text och var därför tvunget att uteslutas.   

 

Bekräftelsebarhet handlar om att datan är representativ för den information som deltagarna 

gett. Den informationen som presenteras ska vara deltagarnas och inte en tolkning gjord av 

forskaren. Att som forskare vara objektiv är viktigt för att informationen ska stämma överens 

med datans riktighet och betydelse (Polit & Beck , 2012, s. 585). Enligt Holloway och 
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Wheeler (2010, s. 303) handlar bekräftelsebarhet om hur forskaren kommit fram till sitt 

resultat. Genom att författarna tydligt har beskrivet hur metoden har gått till under denna 

litteraturstudie stärks bekräftelsebarheten. Författarna till denna studie har också hela tiden 

haft studiens syfte i åtanke och att resultatet ska svara mot syftet.  

 

Slutsats 
Resultatet i denna litteraturstudie visar att personer som drabbas av ALS genomgår en 

transition för att anpassa sig till den förändrade livssituationen som uppstår. Förändringar till 

följd av sjukdomen kan vara svårt för individen att ta till sig och det inte är ovanligt att till en 

början förneka sjukdomen. När kroppens funktioner försämras får individen med tiden 

bearbeta den förändring som sker och mentalt anpassa sig till det nya. Under processen har 

omgivningen en betydande roll. Relationer ger trygghet och stöd för att orka kämpa vidare.  

Att ta vara på de förmågor som finns kvar är viktigt för att känna kontroll i den nya 

situationen. Det är även betydelsefullt att få känna välbefinnande för att orka hantera den nya 

situationen.  

Denna litteraturstudie kan ge en ökad förståelse för den transition som den som drabbats av 

ALS går igenom. Det är viktigt att personer som kommer möta människor med ALS har 

kunskap om den mentala process och upplevelse av att drabbats av en obotlig sjukdom för att 

kunna möta varje individ på ett professionellt sätt. Eftersom ALS är en sjukdom som leder 

mot döden så är det viktigt att som sjuksköterska våga möta patienter och deras anhörigas 

tankar om döden, existens och andlighet även om det kan upplevas svårt och skrämmande, det 

ingår i sjuksköterskans yrkesprofession. Genom ytterligare forskning kan kunskapen öka och 

bidra till en ökad förståelse för den transitionsprocess personer som drabbas av ALS går 

igenom. För sjuksköterskan kan det bidra till en ökad förståelse i mötet med personer som 

drabbas av en obotlig sjukdom samt en bättre omvårdnad av patienten. 
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