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Abstrakt 

Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en progressiv neurologisk sjukdom 
som påverkar en persons hela liv. Den progressiva sjukdomen har dödlig 
utgång men trots det kan personer som lever med sjukdomen uppleva 
välbefinnande. Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser 
av välbefinnande hos personer som lever med ALS. I studien ingick 12 
kvalitativa artiklar som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Analysen resulterade i fyra kategorier; Att leva varje dag till fullo; Att 
välja en positiv syn på livet; Att känna sig behövd och vara ett stöd; Att 
vara sig själv. Personers känsla av sammanhang stärktes genom att ta 
vara på varje dag och leva livet till fullo. Personer som upplevde stärkt 
sammanhang i sin tillvaro upplevde välbefinnande. Personer hade eget 
ansvar över sina attityder mot livet och sitt välbefinnande. Ömsesidiga 
relationer skapades genom att den sjuke och dennes anhöriga stöttade 
varandra. Det var betydelsefullt för människor att bli sedd som unika 
individer, att bli sedd som en hel person. Personcentrerad omvårdnad kan 
ge sjukvårdspersonal större möjligheter att tillgodose personers behov. 
Ökad kunskap och förståelse om personers upplevelser av välbefinnande 
kan leda till en bättre omvårdnad av dessa personer.   

Nyckelord: Amyotrofisk lateral skleros ALS, Välbefinnande, 
Inifrånperspektiv, Upplevelser, Omvårdnad, Litteraturstudie, Kvalitativ 
innehållsanalys.  

 

 

 

 

 



Upplevelsen av livskvalité vid kronisk sjukdom har visat sig vara starkt kopplad till 

upplevelsen av välbefinnande som kan beskrivas som förmågan att kunna må bra i det dagliga 

livet. Upplevelser av välbefinnande är viktigt för att uppskatta det vackra med livet och för att 

kunna se varje dag som en gåva. Känslor av tillfredsställelse förekom hos personer som lever 

med kronisk progressiv sjukdom (Pagnini et al., 2011).   

 

Möjligheten att må bra trots sjukdom är att kunna reducera sjukdomens negativa inverkan på 

livet. Att en person är sjuk behöver inte innebära att den personen upplever dålig livskvalitet. 

Med detta menas att relationen mellan symtom och upplevelsen av god livskvalitet kan förstås 

som allt annat än enkel eller direkt. Det vardagliga livet är komplext och att det är en persons 

helhetsupplevelse av dennes existens som avgör hur livskvaliteten upplevs. En persons 

upplevelser av att må bra kan förstås genom dennes förväntningar och erfarenheter av livet 

(Bolmsjö & Hermerén., 2001; Carr, Gibson & Robinson., 2001). 

 

För att kunna må bra trots de motgångar man möter i livet beskriver Antonovsky (2001) 

vikten av att göra tillvaron sammanhängande. Vid sjukdom kan tillvarons sammanhang gå 

förlorad och människor kan uppleva ohälsa (Antonovsky, 2001). Toombs (1993) menar att 

sjukdom är ett begrepp som kan förstås ur olika perspektiv. Utifrånperspektivet innebär att 

den sjuke personen ses utifrån sjukdomsbild och diagnos medan inifrånperspektivet innebär 

att personens subjektiva sjukdomsupplevelse är i fokus. Toombs skriver fortsatt att personer 

med sjukdom upplever att kroppen blir påtagligt närvarande och främmande. Kroppens 

oförmåga att kunna samspela med sin omgivning vid sjukdom leder till att kroppens och 

omgivningens interaktion med varandra kan ses som skrämmande.  

 

I motsats till sjukdom beskriver Antonovsky (2001) det salutogena perspektivet vilket innebär 

att man fokuserar på vad som gör att människor förblir friska. Människan utsätts ständigt för 

stressorer vilket beskrivs som dagliga påfrestningar. En stressor som sjukdom kan påverka 

människans upplevelse av dennes existens och upplevas som en förlust av helhet. Det finns 

olika typer av stressorer och det är människans förmåga att hantera dessa som avgör ifall 

personen upplever hälsa (Antonovsky, 2001). Begreppet hälsa beskrivs av World Health 

Organisation ([WHO], 1948) som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande.   



Enligt Antonovsky (2001) är hälsa inte konstant eller något som bara kan upplevas vid 

frånvaro av sjukdom. Ett liv med kronisk progressiv sjukdom skiljer sig på många sätt från ett 

tidigare friskt liv (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Enligt Bolmsjö och Hermerén 

(2001) kommer kronisk sjukdom att påverka och förändra en persons drömmar om framtiden 

och planer för livet. Begreppet sjukdom beskrivs som en del av livet och ses därför som en del 

av en människas livshistoria (Öhman et al., 2003).  

 

Neurologisk sjukdom är ett sjukdomstillstånd som drabbar nervsystemet med progressiv 

degeneration av muskelceller som resulterar i livshämmande effekter. Sjukdomstillstånden 

kallas motorneurologisk sjukdom (MND) och vanligen insjuknar personer när de befinner sig 

i medelåldern (Socialstyrelsen, 2011). Begreppet MND är ett samlingsnamn för flera olika 

neurologiska sjukdomar som det idag inte finns något botemedel för. Sjukdomstillstånden 

orsakar nedbrytning och försvagning av nervceller i hjärna och ryggmärg som styr 

muskelfunktionen i hela kroppen (Gent, 2012). 

 

Socialstyrelsen (2011) skriver att ALS är en sjukdom som tillhör MND. Vid ALS uppstår 

muskelsvaghet till följd av att laterala delar av spinalnerver ersätts med bindväv, så kallat 

skleros, vilket resulterar i att muskler inte längre kan ta emot impulser från nervsystemet. 

Muskelfunktionen blir försvagad och tillslut upphör den att fungera vilket orsakar förlamning 

och andningssvikt (Gent, 2012). Orsaken till sjukdomen är okänd men en riskfaktor är 

hereditet samt att fler män än kvinnor drabbas. ALS har dödlig utgång och förkommer världen 

över (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Vid insjuknandet i ALS påverkas inte bara den enskilde personen utan även de närstående. 

Välkänt är att närstående till personer med obotlig sjukdom ofta lider mer än vad som syns då 

de vill vara starka inför den sjuke personen och inte visa sin egen sorg. Personer som lever 

med ALS anser att relationer till närstående är viktiga för upplevelsen välbefinnande. Ett ökat 

välbefinnande beskrivs som ett lindrat lidande som fås genom att personer upplever 

betydelsefull tillhörighet med närstående (Bolmsjö., 2001; Bolmsjö & Hermerén., 2001). 

Detta kan ses i likhet med det Neudert, Wasner och Borasio (2004) skriver om närståendes 

betydelsefulla roll för att den sjuke skall kunna behålla sin livskvalitet. Det sociala stödet 

beskrivs som en central del i förebyggandet och hanteringen av sjukdom. Antonovsky (2001) 



beskriver socialt stöd som bidragande till upplevelser av hopp och meningsfullhet vilket gör 

att personer på ett bättre sätt kan hantera stressorer.  

 

I likhet med socialt stöd beskriver Nordström Torpenberg (2008) vårdstöd som avgörande för 

att personer ska kunna uppleva god livskvalitet och välbefinnande trots sjukdom. 

Vårdpersonal har därför en viktig roll när det kommer till att stödja personer till att bli 

delaktiga i sin egen vård. Detta beskrivs i likhet med WHO (1986) som menar att det 

grundläggande i hälsofrämjande arbete är att möjliggöra processer där människor genom 

delaktighet kan förbättra och öka kontrollen över deras eget välbefinnande. Det är viktigt att 

vårdpersonal genom god kunskap om sjukdomen ligger steget före sjukdomsprogressionen för 

att kunna främja ett gott välbefinnande genom att utföra adekvata åtgärder vid rätt tidpunkt 

utifrån individuella behov (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Sjuksköterskan har en betydelsefull kompetens och ger personer individuellt anpassad 

information. Sjuksköterskans förmåga att ge information påverkar personers upplevelser av 

vården där ett gott bemötandet främjar personers känslor av tillfredsställelse (Nordström 

Torpenberg, 2008). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har personer rätt till 

individuellt anpassad information om deras sjukdom. Bolmsjö (2001) menar i sin tur att 

upplevelser av tillfredsställelse och meningsfullhet i tillvaron är avgörande för att personer 

skall uppleva välbefinnande. 

 

Enligt Norris, Que och Bayat (2010) finns det flertalet studier som visar att det ofta finns 

föreställningar om att patienter med ALS upplever låg livskvalitet och inte kan uppleva 

välbefinnande. I motsats till detta skriver Roach, Averill, Segerstrom och Kasaarskis (2009) 

att personer som lever med ALS kan uppleva välbefinnande trots sjukdomen. Upplevelsen av 

välbefinnande är individuell och oberoende av sjukdomsförloppet. Syftet med denna 

litteraturstudie blev därför att beskriva upplevelser av välbefinnande hos personer som lever 

med ALS. 

 



Metod 
För att beskriva upplevelser av välbefinnande ur ett inifrån perspektiv genomfördes en 

litteraturstudie. I denna studie har begreppet välbefinnande studerats utifrån personers 

beskrivningar av att må bra i det dagliga livet. Denna studies resultat baseras på kvalitativa 

artiklar där personer som lever med ALS beskrev deras subjektiva upplevelser. 

 

Litteratursökning 

För att skapa en översikt av kunskapsområdet genomfördes först en ostrukturerad 

pilotsökning. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) menar att en ostrukturerad pilotsökning 

är nödvändig för att säkerställa att det finns vetenskaplig litteratur inom området samt för att 

precisera forskningsfrågan. Pilotsökningen gav en översikt av kunskapsområdet och 

säkerställde att det fanns tillräckligt med vetenskapligt material inom området för att kunna 

genomföra denna studie. 

 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed då dessa databasers 

inriktning är vetenskapliga studier inom omvårdnad. Sökverktyget SweMeSH användes som 

hjälpmedel för att identifiera sökord som skulle användas i litteratursökningen. MeSH-termer 

tillämpades för sökningar i Pubmed och Cinahl Headings tillämpades för sökningar i Cinahl 

det för att uppnå en optimal sökning med hög specificitet. Willman, et al., menar att med hög 

specificitet vid sökningarna erhålls många relevanta artiklar och att identifiering av 

inklusions- och exklusionskriterier används för att avgränsa studiens omfattning och djup. 

Inklusionskriterier i denna studie var vetenskapliga kvalitativa artiklar och sökningen 

begränsades till endast engelskspråkiga artiklar. Booleska operatorer AND och OR användes 

då Willman et al. menar att sökord och booleska operatorer bör kombineras för att inhämta 

relevant litteratur och samtidigt avgränsa området för sökningen. Sökningen genomfördes 

systematiskt och de sökord som användes var amyotrophic lateral sclerosis, motorneuron 

disease, qualitative studies, hope, adaptation psychological, social support, narratives, 

narration och life experiences. Artiklarnas abstrakt studerades och de artiklar som svarade 

mot studiens syfte valdes ut för analys. Litteratursökningen resulterade i elva artiklar som 

svarade mot syftet och därför ansågs lämpliga för analys. En manuell sökning gjordes i de 

funna artiklarnas referenslistor. Där valdes ytterligare en artikel ut för analys. Enligt Willman 

et al. (2011) bör sökningen kompletteras med en manuell sökning i referenslistor för att ge 



forskaren möjlighet att finna ännu mer värdefullt material för problemområdet. I denna studie 

valdes totalt tolv artiklar (n=12) ut för analys.      

 
Tabell 1. Översikt litteratursökning 

 
Syftet med sökningen: att beskriva upplevelser av välbefinnande hos personer som lever med ALS. 
 
Pubmed 2014 01 23 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 
1 MSH Amyotrophic 

Lateral Sclerosis 
12273 0 

2 MSH Hope 16 0 
3 MSH Social support 49218 0 

4 MSH Narration 4719 0 

5  1 AND (2 OR 3 OR 
4) ¤ 

44 3 

6 MSH Adaptation 
psychological 

98196 0 

7  1 AND 6 ¤ 38 1 

 
Pubmed 2014 0210 

    

8 FH Amyotrophic 
Lateral Sclerosis 
AND life 
experiences ¤ 

34 2 

 
CINAHL 2014 02 10 
1 CH Motor neuron 

disease 
565 0 

2 CH Narratives 7686 0 

3  1 AND 2 8 2 

 
CINAHL 2014 02 10 
4 CH Amyotrophic  1604 0  
 Lateral sclerosis 
5 CH Qualitative studies      48018                           0 
6 4 AND 5                      21                                 3 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i CINAHL, FH – fritext sökning. 

¤ avgränsningar: English Language. 

 

 

 

 

 

 



 

Kvalitetsgranskning 

Artiklar som valdes ut vid litteratursökningen kvalitetsgranskades. Willman et al. (2011) 

menar att kvalitetsgranskning innebär att kontrollera artikelns kvalitet och tillförlitlighet. Vid 

kvalitetsgranskningen granskades presentationen av forskningsprocessens alla delar: syfte, 

datainsamling, dataanalys, resultat samt diskussion. Kvalitetsgranskning av artiklarna 

genomfördes i enlighet med SBU:s (2011) granskningsmall för patientupplevelser vid 

kvalitativa studier, då denna ansågs vara relevant för studiemetoden. Willman et al. (2011) 

menar att kvalitetsgranskning ska ha ett systematiskt tillvägagångssätt där alla delar i artikeln 

undersöks med noggrannhet. Syftet i artikeln ska vara relevant och resultatet ska svara mot 

syftet. Artikeln ska ha korrekt urvalsmetod, etiskt resonemang, datainsamlingsförfarandet och 

analysmetod ska framgå. Artiklar som granskades för denna studie klassificerades som hög, 

medel eller låg utifrån kvalitet. Willman et al. (2011) beskriver fortsatt att artiklar kan tilldelas 

poäng från forskaren där varje positivt svar innebär ett (1) poäng och varje negativt svar 

innebär noll (0) poäng. Kvaliteten på artikeln klassificeras genom att betrakta varje positivt 

svar som en styrka och varje negativt svar som en begränsning för studiens kvalitet. För att 

underlätta en jämförelse mellan artiklarna lades summan av poängen från klassificeringen 

samman i enlighet med Willman et al. Summan av poäng räknades om i procentsats (Tabell 2) 

vilket innebar stigande kvalitet vid stigande procentsats. De kvalitetsgranskade artiklarna i 

denna studie graderades som hög- och medelkvalitet och utgjorde materialet för analysen. 

 
Tabell 2. Kvalitetsgradering med procentindelning 

 

Kvalitetsindelning 

 

Procentindelning 

Hög (Grad I) 80-100% 

Medel (Grad II) 70-79% 

Låg (Grad III) 60-69% 



9 

 

 

Tabell 3. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=12) 

  
Författare 
(År) 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagar
e 

Metod 
Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalite
t 

Brown & 
Addington. 
(2008) 
Storbritannien 

Kvalitativ 13 Narrativa intervjuer/Narrativ 
analys 

Studien ger en närmare 
beskrivning av vad det innebär 
att leva med obotlig sjukdom. 
Det för att öka anhöriga och 
vårdpersonals förståelse för den 
sjuke. 

Hög 

Fanos et al.,  
(2008) 
USA 
 

Kvalitativ 8 Semistrukturerade 
intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 

Studien beskriver hopp som ett 
sätt att hantera sjukdom. Hopp 
innebär stöd från andra, 
sökandet efter information, 
önskan om ett botemedel, andlig 
tro, etc.  

Medel 

Foley et al., 
(2007) 
Irland 

Kvalitativ 5 Femenologiskmetod 
Seminstrukturerade 
intervjuer/Coloizzi’s 
sjustegsmetod för kvalitativ 
analys 

Deltagarna i studien beskriver 
hur livskvalité uppfattas och 
hanteras. 

Hög 

Foley et al.,  
(2013) 
Irland 

Kvalitativ 34 Grounded theory 
Djup intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 

Deltagarna i studien berättar om 
hantering, acceptans och 
beslutstagande om sjukdomen. 
Yngre deltagare hade svårare att 
hantera och acceptera sitt 
sjukdomstillstånd.  

Hög 

Hogden et al., 
(2012) 
Australien 

Kvalitativ 14 Semistrukturerade 
intervjuer/tematisk analys 

Deltagarna i studien visar att 
beslutsfattandet för 
symtomlindring och livskvalitet 
i ALS vården förbättras när 
patientens personliga filosofi 
stöds. Samarbetsrelationer 
mellan patienten och det 
tvärvetenskapliga ALS laget 
ansågs vara stödjande. 

Hög 

King et al., 
(2009) 
Australien 

Kvalitativ 25 Grounded theory 
Djup intervjuer/ Kvalitativ 
innehållsanalys 

Deltagarna i studien beskrev 
autonomi som en förutsättning 
för att behålla känslan av 
värdighet och välbefinnande 
trots sjukdomsförloppet.  

Hög 

Locock et al., 
(2009) 
Storbritannien 

Kvalitativ 46 Narrativa intervjuer och 
Semistrukturerade 
intervjuer/Tematiskanalys 

Deltagarna i studien beskriver 
vikten av att behålla ett normalt 
liv trots sjukdomen. De ansåg 
det som nödvändigt att behålla 
en positiv inställning.  

Hög 
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Forts. Tabell 3. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=12) 

Författare 
(År) 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagar
e 

Metod 
Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalite
t 

Olsson 
Ozanne et 
al., 
(2012) 
Sverige 

Kvalitativ 27 Semistrukturerade 
intervjuer/ Kvalitativ 
innehållsanalys 

Studien beskriver vikten av att hitta 
en balansgång mellan sorg och 
glädje. Resurser för att hantera 
motgångar i det vardagliga livet 
beskrevs som centralt i 
sjukdomsprocessen. 

Hög 

Ozanne et 
al., 
(2013) 
Sverige 

Kvalitativ 14 Djupintervjuer/kvalitativ 
innehållsanalys 

Deltagarna beskriver psykiska 
påfrestningar orsakade av 
sjukdomstillståndet. De beskriver hur 
de med hjälp av olika 
copingstrategier kunde hantera 
vardagen och finna mening med 
livet. 

Hög 

Sundling et 
al., 
(2009) 
Sverige 
 

Kvalitativ 7 Djup intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 

Studien visar att ventilationsassistans 
i hemmet bidrog till en bättre 
livskvalitet.  

Medel 

Vitale & 
Genge. 
(2007) 
Kanada 
 

Kvalitativ 13  Semistrukturerad  
intervju/  
Kvalitativ  
dataanalys  

Studien beskriver hur deltagarna 
upplevde hopp trots sjukdom. 

Medel 

Young & 
McNicoll. 
(1998) 
Kanada 
 

Kvalitativ 13 Fenomenologiskmetod 
Semistrukturerade 
intervjuer/tematisk analys 

Deltagarna i studien beskriver 
positiva upplevelser och 
copingstrategier för att hantera livet 
med ALS.  

Medel 

 
 

Analys 

Kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats är en lämplig analysmetod för studier 

med inifrånperspektiv. Manifest analys avser att utan tolkning beskriva det som direkt 

presenteras i texten (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie lyfts personers subjektiva 

upplevelser fram utan tolkning och analysen har genomförts i enlighet med Graneheim och 

Lundmans beskrivning av innehållsanalys. Graneheim och Lundman menar att 

genomförandet av innehållsanalys är en process där man identifierar textenheter ur en studie. 

Textenheter som svarade mot denna studies syfte valdes ut och kodades med en bokstav och 

en siffra. Polit och Beck (2011) menar att kodning är ett system för att forskaren enkelt ska 

kunna hitta tillbaka till originalkällan. Textenheter (n=189) översattes till svenska och 

kondenserades sedan till kortare stycken med avsikt att behålla kärnan från den ursprungliga 

texten. Kondenserade textenheter med likartat innehåll sammanfördes och bildade kategorier 

(n=4). Graneheim och Lundman menar att ingen textenhet ska kunna tillhöra mer än en 
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kategori. Kategorisering i denna studie skedde i flera steg för att inte förlora kärnan i texten 

och kategorierna utgör den manifesta delen av innehållsanalysen.  

 
Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts med avseende på artikelurval och presentation av resultat. 

Enligt Polit och Beck (2011) skall artiklar som ingår i litteraturstudier vara granskade och 

godkända av en etisk kommitté. Polit och Beck menar också att förutfattade meningar bör 

åsidosättas och ett objektivt förhållningssätt bör eftersträvas vid granskning av vetenskapligt 

material. Samtliga artiklar som ingår i denna litteraturstudies resultat var godkända av en etisk 

kommitté. För att undvika feltolkning och för att på ett så sanningsenligt sätt som möjligt 

redovisa resultatet av studien har konsekvent granskning av det vetenskapliga materialet 

genomförts.    

 
Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier, se tabell 4, och resultatet redovisas med förklarande 

brödtext tillsammans med citat från artiklar som ingått i analysen för att stärka och förtydliga 

resultatets trovärdighet. 
 
Tabell 4. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

 
Att leva varje dag till fullo 

 
Att välja att ha en positiv syn på livet 
 
Att känna sig behövd och vara ett stöd 
 
Att vara sig själv 
 

 

Att leva varje dag till fullo 

I flertalet studier (Hogden, Greenfield, Nugus & Kiernan, 2011; Olsson Ozanne, Graneheim, 

Persson & Strang, 2012; Young & McNicoll, 1998) beskrev personer som lever med ALS att 

det vara viktigt att leva varje dag till fullo. I studien Young och McNicol, (1998) beskrevs att 

när personer kunde acceptera sin nuvarande livssituation, leva i nuet och inte tänka på 
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framtiden eller sjukdomen upplevde de välbefinnande. Fortsatt beskriver studien att personer 

inte lät sig påverkas av den smärta som tankar på framtiden och tankar på återstående tid kvar 

att leva medförde. De ville inte ligga inför döden och ångra att de inte gjort saker när de 

fortfarande hade möjlighet. 
I don't even think about tomorrow…. I just think, well today's today, what a beautiful day (Young & McNicoll, 

1998, s. 40). 

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

McNicoll, 1998, s. 39). 

I en studie (Young & McNicoll, 1998) upplevde personer uppskattning till livet och den 

rådande tillvaron genom att göra saker för sig själv. Genom att fokusera på dagliga aktiviteter 

främjades välbefinnandet och skapade mening med livet (Fanos, Gelinas, Foster, Postone & 

Miller, 2008). Sjukdomsprogressionen hanterades genom att fortsätta med regelbundna 

aktiviteter (Foley, O´Mahony & Hardiman, 2007). I en studie (Ozanne, Granheim & Strang, 

2013) beskrevs det att fortsätta ha ett aktivt liv skapade känslor av frihet.  

That’s what keeps us going I think. Our daily routine seems to be onerous on us to have to undergo, and I mean 

things like looking after the grandkids, and going out with friends and then running the gauntlet of clinic and 

doctors and rehabilitation, and all that sort of thing. But certainly we don’t get a lot of time to think about the 

bad side (Hogden, et al., 2011, s. 833). 

I flertalet studier (Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007; King, Duke & O'Connor, 2009; 

Locock, Ziebland & Dumelow, 2009; Ozanne et al., 2013; Sundling, Ekman, Weinberg & 

Klefbeck, 2009; Young & McNicoll, 1998) beskrevs att det var betydelsefullt att fylla 

vardagen med meningsfulla aktiviteter. I studier (Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007; 

Ozanne et al., 2013) beskrevs möjligheten att kunna göra det man älskade hade högt 

emotionellt värde och var betydelsefullt för upplevelsen av välbefinnande och mening. 

Genom att fortsätta utföra sina intressen främjades känslan av att ha ett eget liv (Ozanne et al., 

2013). Studier (Fanos et al., 2008; Sundling et al., 2009) beskrev det som värdefullt att vara 

delaktig i familjeaktiviteter och att tillbringa tid med nära och kära. Det beskrevs också att 

känslan av hopp och mening med livet bevarades genom engagemang i olika aktiviteter 

(Fanos et al., 2008). 

We do funny things, eat well, drink well, go to different activities, and that gives me meaning (Ozanne, et al., 

2013, s. 2145). 
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I flertalet studier (Fanos et al., 2008; Hogden et al., 2011; Locock et al., 2009) beskrev 

personer ett behov av att söka efter nya och meningsfulla aktiviteter då de gamla blev 

omöjliga att utföra. En studie (Locock et al., 2009) beskevs att personer upplevde att de var 

mer flexibla nu än innan de blev sjuk och att de enkelt kunde hitta nya aktiviteter som de 

tyckte om och tog vara på varje dag. 

..some people found new activities they loves, including Judith who took up writing only because her arms were 

not strong enough for art or pottery, but found she really enjoyed it (Locock et al., 2009, s. 1053). 

 

Att välja att ha en positiv syn på livet 

I studier (Brown & Addington-Hall, 2008; Hogden et al., 2011; King et al., 2009; Vitale & 

Genge, 2007) beskrev personer att de valde att ha positiva tankar och de gav känslor av 

kontroll över sjukdomen. I en studie (Hogden et al, 2011) beskrev att personer genom att 

aktivt välja en positiv attityd kände uppskattning till de saker som fortfarande var möjliga 

istället för att bli nedstämd över saker som blivit hinder i tillvaron. En studie visar att en 

positiv syn på livet stärkte känslor av hopp och välbefinnande (Foley et al, 2007). Personer 

beskrev att deras känslor av att må bra stärktes genom att vara optimistisk och att inte se sig 

själv som ett offer för sjukdomen (Hogden et al., 2011).  
To start with, I’ve always been a glass half full type person. I always look for the best in any situation … But I 

must say though, I’ve never been a victim in my life. I’m not a victim of ALS, I have ALS (Hogden et al., 2011, s. 

834). 

I studier (Brown & Addington-Hall, 2008; King et al., 2009; Young & McNicoll, 1998) 

beskrevs betydelsen av att göra aktiva val för att må bättre. Personer menade att de valde att 

se livet med ALS som positivt och humoristiskt istället för att se livssituationen som negativ 

(Young & McNicoll, 1998). 

I made up my mind to live on the sunny side of the street (Young & McNicoll, 1998, s. 40). 

Enligt studier (King et al., 2009; Young & McNicoll, 1998) var humor en effektiv strategi för 

att hantera svåra känslor och sårbarhet som sjukdomen medför. I en studie (Young & 

McNicoll, 1998) menade personer att syftet med humorn var att upprätthålla vänskap och lätta 

upp stämningen. Det beskrevs fortsatt att om de hade ett sinne för humor upplevde de att 

människor i deras närhet kände sig mer bekväm i deras sällskap. I studier (King et al., 2009; 

Young & McNicoll, 1998) menades att genom skämt om sjukdomen och livssituationen blev 

kontakten med utomstående lättare och en trivsam socialsamvaro skapades. 
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You have to have a good sense of humor to be able to take what's happening to you (Young & McNicoll, 1998, s. 

39). 

I en studie (Young & McNicoll, 1998) beskrev personer att de upplevde att de ändrat sitt 

perspektiv på vad de värderade i livet. I flertalet studier (Brown & Addington-Hall, 2008; 

Foley et al., 2007; Olsson Ozanne et al., 2012; Young & McNicoll, 1998) beskrevs en 

tacksamhet över de kroppsliga funktioner som personer fortfarande hade kvar vilket bidrog 

till upplevelser lycka och styrka. 

I just think, well, I can still walk. I can still move. I can still do those things, so be grateful for that (Brown & 

Addington-Hall, 2008, s. 204). 

Flera personer berättade hur deras förhållningssätt hade förändrats, i stället för att njuta av 

aktivt deltagande i aktiviteter med nära och kära, kunde de njuta av att vara delaktig genom att 

bara titta på (Fanos et al., 2008). Att acceptera situationen som den var och försöka skapa en 

god livskvalitet utifrån de egna förutsättningarna var viktigt (Foley et al., 2007; Locock et al., 

2009; Young & McNicoll, 1998). I en studie (Young & McNicoll, 1998) beskrev en kvinna att 

hon blivit frustrerad då hon förut föll på golvet men att hon hade valt att ändra sin mentala 

inställning, accepterat sin livssituation och det kroppen hade blivit. 

 

I studier (Hogden et al., 2011; King et al., 2009; Locock et al., 2009; Vitale & Genge, 2007) 

beskrevs att genom att välja en positiv inställning kunde de ta till vara på livet som fanns kvar 

och njuta av den tid som återstod. En studie (Hogden et al., 2011) beskrev hur de 

omprioriterade sina intressen och att de upplevde att relationen till familjen hade blivit 

viktigare än tidigare. 

…after I was told that diagnosis, and told I would be in a chair within 12 months, I decided to leave work. I 

didn’t want to spend 12 months there and not be able to walk. And I wanted to spend more time with my family 

(Hogden et al., 2011, s. 833). 

Flertalet studier (Fanos et al., 2008; Ozanne et al., 2013; Young & McNicoll, 1998) beskrev 

sociala relationer som avgörande för att bevara en positiv attityd till livet. Personer menade att 

ett socialt nätverk, familj och vänner var viktigt för att hantera tillvaron (Young & McNicoll, 

1998). I en studie (Foley, Timonen & Hardiman, 2014) beskrev personer att de kände 

tacksamhet över vad de åstadkommit under deras livstid. 
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...I’m lucky to reach [eighties] and happy with what I’ve done (Foley et al., 2014, s. 70). 

 

Att känna sig behövd och vara ett stöd 

I flertalet studier (Fanos et al., 2008; Hogden et al., 2011; King et al., 2009; Ozanne et al., 

2013; Vitale & Genge, 2007) beskrevs att känna sig behövd och vara ett stöd åt närstående 

gav livet mening och de upplevde sig må bra. I en studie (Vitale & Genge, 2007) beskrevs att 

en man hade försökt förklara för sin son hur sonen skulle hantera att hans pappa led av en 

dödlig sjukdom. Mannen berättade att han ville att sonen skulle se på honom som en hel 

person, som en frisk själ och inte bara som en sjuk kropp (Vitale & Genge, 2007). 
That’s only the physical part of me that you see. You’ve got to see more than what my legs are doing, what my 

hands are doing. You have to look at me as a whole person (Vitale & Genge, 2007, s. 31). 

I studier (King et al., 2009; Vitale & Genge, 2007) beskrevs ett behov av att kunna avlasta 

sina anhöriga och underlätta deras dagliga liv. Personer beskrev att de inte ville vara en börda 

för sin familj. De ville kunna ta hand om sig själv och sin familj då det upplevdes som 

tillfredsställande att se de anhöriga lyckliga (Ozanne et al., 2013). 

Feeling that they were needed and that they could help other people, both family and others, helped them to find 

meaning (Ozanne et al., 2013 s. 2145). 

I en studie (Fanos et al., 2008) beskrevs att känslan av hopp bevarades genom att hjälpa andra. 

Personer som levde med ALS ansåg att delta i forskning och hjälpa andra bidrog till känslor 

av att vara behövd (Fanos et al., 2008; Hogden et al., 2011). Personer menade att även om 

chanserna att finna ett botemedel till dem själva var obefintlig så gav det dem ändå en känsla 

av tillfredsställelse och meningsfullhet att kunna hjälpa andra (Fanos et al., 2008). 

 

Att vara sig själv 

I flera studier (Foley et al., 2007; Hogden et al., 2011; Olsson Ozanne et al., 2012) uttryckte 

personer att de önskade att få behålla sin identitet. Studier (Foley et al., 2007; Hogden et al., 

2011; Olsson Ozanne et al., 2012) betonade betydelsen av att behålla normalitet i vardagen 

eftersom det bevarade känslor av att vara sig själv. En studie (Foley et al., 2007) beskrev 

personers förmåga att kunna fortsätta leva som vanligt och att behålla sin roll som avgörande 

för att uppleva välbefinnande. Behålla sin integritet och autonomi främjade upplevelsen av att 

ha ett normalt liv och känslan av att var sig själv stärktes när de hade kontroll över tillvaron 
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(Foley et al., 2007; King et al., 2009). Personer beskrev att känslan av att bli sedd som en 

oberoende individ, få svar på sina funderingar, att bli respekterad för sina beslut och att få 

göra egna val stärkte känslan av autonomi (Foley et al., 2007 & Olsson Ozanne et al., 2012).  
To be able to be independent is one of the things to continue working. I enjoy work and that is important to me 

(Foley et al., 2007, 166). 

I always feel I have a choice. There are two words I can use. Yes, no and later if I so wish. I have no problem 

exercising my choice (Foley et al., 2007, 166). 

I studier (Fanos et al., 2008; Locock et al., 2009; Sundling et al., 2009) beskrev personer att 

upplevelsen av att leva normalt och vara sig själva innebar att kunna bo hemma så länge som 

möjligt. De kände tacksamhet till hjälpmedel som underlättade och förlängde vistelsen i 

hemmet (Sundling et al., 2009). I studier (King et al., 2009; Sundling et al., 2009) beskrevs 

det att genom att styra över ventilatorns aktivitet och den egna andningen gavs känslor av 

kontroll och oberoende. En kvinna beskrev att när hon fick kontroll över rullstolen främjades 

hennes autonomi vilket resulterade i upplevelser av stärkt självkänsla och välbefinnande 

(King et al., 2009). 

Last November [I got the wheelchair]…. I didn’t use it for … two months. I thought, ‘I won’t use it.’ … It got to 

the stage I [had to] use it and be more mobile … and now I’m hooked on it (King et al. 2009, s. 752). 

I en studie (Locock et al., 2009) beskrevs att det var en balans mellan förnekelse och förmåga 

att kunna acceptera symtomens progression för att kunna fortsätta att vara samma person som 

innan sjukdomen. Resurser gjorde att de kunde upprätthålla intressen vilket ledde till känslor 

av att vara sig själv (Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007; Hogden et al., 2011; Locock et al., 

2009). 

…. I don't see myself as being different. While I'm sitting here right now I don't feel that there is anything wrong 

with me (Foley et al., 2007, s. 166). 

En studie (Vitale & Genge, 2007) beskrev personer att den sjuka kroppen inte var i enhet med 

den friska själen och att det var viktig att bli sedd som en hel person. Att bli sedd som en 

normal människa trots hjälpmedel och synliga symtom upplevdes glädje och välbefinnande.  

 

I flertalet studier (Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007; Hogden et al., 2011; Ozanne et al., 

2013; Sundling et al., 2009; Young & McNicoll, 1998) beskrev personer att stöd från 

närstående, materiella hjälpmedel och vårdpersonal var viktiga faktorer för att uppleva 
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kontroll och normalitet. Individuellt anpassad information om sin sjukdom från sjukvården 

stärkte upplevelsen av att bli sedd som en unik person och inte som en patient. Studien 

(Young & McNicoll, 1998) beskrev att personer inte förstod hur viktiga familjemedlemmar 

var förens något gick fel, de tog dem för givet. De kände tacksamhet över sin familj som 

gjorde det möjligt för dem att bo kvar hemma. 

Living with ALS, participants saw family as critically important, both practically and emotionally: "the family 

network, the net that catches you if you fall” (Young & McNicoll, 1998, s. 38). 

I studier (Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007; Ozanne et al., 2013) beskrevs att personer fick 

styrka från närstående genom deras närvaro och stöd och att de upplevde sig respekterade och 

accepterade som individer. En studie (Ozanne et al., 2013) beskrev hur en man kände 

uppskattning över assistenternas engagemang och stöd. 

But I don´t think I would be so happy if I hadn´t had my assistants. Probably, my life would be a misery. Then I 

would have just been lying there and not going out. My assistants make it possible for me to go out (Ozanne et 

al., 2013, s. 2145). 

 
Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelse av välbefinnande hos personer 

som lever med ALS. Analysen resulterade i fyra kategorier; Att leva varje dag till fullo; Att 

välja att ha en positiv syn på livet; Att känna sig behövd och vara ett stöd; Att vara sig själv.  

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att personer som lever med ALS upplevde 

välbefinnande genom att leva varje dag till fullo vilket innebar att de fyllde varje dag med 

meningsfulla aktiviteter, humor och att de levde i nuet. Lemoignan och Ells (2010) beskriver 

människans förmåga att ta vara på livet som ett resultat av livets värde och viljan till fortsatt 

liv. Lindquist (2004) beskriver att genom att göra det bästa av situationen hanterades den 

progressiva försämringen av sjukdomen. Lindquist beskriver fortsatt att stor lycka och glädje 

upplevdes genom att fylla dagarna med skratt och att ta till vara på varje minut. Att leva i nuet 

främjade känslan av sammanhang som innebar, enligt Lindquist, upplevelsen av 

meningsfullhet, närvaro och tillhörighet till livssituationen. Detta kan ses i likhet med 

Antonovsky´s (2001) teori om känsla av sammanhang (KASAM). KASAM beskrivs som en 

individs förmåga att se ens inre och världens yttre stimuli som strukturerade, förutsägbara och 

begripliga. För att uppleva meningsfullhet beskriver Antonovsky fortsatt att personen måste 
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se utmaningar som värda att investera energi och engagemang i för att kunna uppleva 

sammanhang. Resultatet i denna studie visade att personer med ALS upplevde välbefinnande 

genom att leva livet i den betydelsen att man lever varje dag till fullt ut. Resultatet kan förstås 

utifrån Antonovsky (2001) som att tillvaron blir meningsfull och att känslan av sammanhang 

stärks när man gör det man tycker om och lever i nuet.    

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att personer som lever med ALS upplevde 

välbefinnande genom att välja att ha en positiv syn på livet. Att välja en positiv syn på livet 

innebar att aktivt välja att tänka positiva tankar och att ha en optimistisk inställning till livet. 

Att välja en positiv syn innebar också att inte se sig själv som ett offer för sjukdomen. I likhet 

med detta beskriver Juuso, Skär, Olsson och Söderberg (2011) att personer som lever med 

fibromyalgi beskriver optimistiskt tänkande och viljan att försöka göra det bästa av allting 

som den enda vägen till överlevnad. Vig och Pearlman (2003) skriver också att en positiv 

livssyn har inverkan på livskvaliten och att personer som upplever sig nöjd med livet upplever 

högre grad av välbefinnande. Holm (2006) menade att lycka inte behövde betyda detsamma 

för alla utan att det är någonting som man kunde känna oavsett hur personens liv såg ut. 

Lycka var ingenting som definierades som ”att ha hälsan i behåll” utan det var någonting 

personer själva valde att uppleva. Jumisko, Lexell och Söderberg´s (2005) förklaring av 

livskvalitet hos personer som lever med traumatisk hjärnskada är att varje individ har ett eget 

ansvar över sitt välbefinnande. Jumisko et al. beskriver fortsatt att personer, genom 

beslutsfattanden och utvecklingen av vanor, påverkade sitt välbefinnande som gjorde det 

dagliga livet enklare. Resultatet i denna litteraturstudie visar att upplevelser av välbefinnande 

hos personer med ALS kunde nås genom att aktivt välja en positiv syn på livet. Det kan ses i 

likhet och förstås med resultat av andra studier (Jumisko et al., 2005; Juuso et al., 2011; Vig 

& Pearlman, 2003) som beskriver individens val som avgörande för upplevelser av 

välbefinnande.     

 

Denna litteraturstudie visar att personer som lever med ALS upplevde välbefinnande genom 

att känna sig behövd och vara ett stöd. Det framkom även att det var meningsfullt att 

underlätta vardagen för sina närstående och att hjälpa andra. I likhet med detta beskriver 

Juuso et al. (2011) att personer med fibromyalgi hittade mening i att hjälpa andra som befann 

sig i värre situationer än dem själv. Fant (1994) menade att det var betydelsefullt att kunna 

finnas till hands vid hushållssysslor i den utsträckning det var möjligt och ansåg det som en 
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ovärderlig hjälp för de närstående. Isaksson, Lexell och Skär (2007) beskriver också hur 

personer med ryggmärgsskada såg positiva effekter av att få och ge stöd i en ömsesidig 

relation. Isaksson et al. beskriver fortsatt att relationer som bygger på naturlig tillit gör 

personer mindre sårbara för sjukdomsrelaterade faktorer. Relationen kan därför enligt 

Antonovsky (2001) förstås som betydelsefull för att kunna uppleva välbefinnande. 

Antonovsky menar också att människan är beroende av och påverkar varandra. Resultatet i 

denna litteraturstudie visar att personer som lever med ALS upplevde välbefinnande genom 

känna sig behövd och vara ett stöd, vilket kan förstås utifrån Isaksson et al. (2007) och Juuso 

et al. (2011) som menar att den ömsesidiga relationen som bygger på att stödja varandra är 

avgörande för att må bra i det dagliga livet.       

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att personer som lever med ALS upplevde 

välbefinnande genom att vara sig själv. Att må bra trots sjukdom innebar att fortsätta att vara 

samma person som de var innan sjukdomsbeskedet. Möjligheten att fortsätta leva det liv de 

alltid levt visade sig vara grundläggandet för upplevelser av välbefinnande. Upprätthållandet 

av autonomi och integritet framkom också som värdefullt för personers upplevelser av 

välbefinnande. I en studie av O’Brien, Whitehead, Murphy, Mitchell och Jack (2012) 

beskriver personer med MND att de vill upprätthålla känslan av normalitet eftersom det 

underlättade att ha kontroll över deras eget liv. Personer i studien av O’Brien et al. beskrev 

fortsatt att de inte alltid var till deras fördel att vårdbiträden övertog de vardagliga sysslorna 

som de fortfarande kunde utföra. Detta kan ses i likhet med det Vig och Pearlman (2003) 

skriver om att personer, trots vetskap om deras allvarliga sjukdom, såg sig som hela personer. 

Vig och Pearlman beskriver fortsatt vikten av att kunna fortsätta med livet och ha dagliga 

planer för att upprätthålla känslan av att vara sig själv och finna mening med livet. Morgan 

och Yoder (2011) beskriver att människan vill bli sedd som en hel och autonom person med 

frihet att forma sitt eget liv. Morgan och Yoder skriver fortsatt att vårdpersonal genom att 

utöva personcentrerad omvårdnad kan får en ökad förståelse för hur sjukdomen påverkar hela 

människan och utifrån det tillgodose individens behov. Resultatet i denna litteraturstudie visar 

att personer som lever med ALS upplevde välbefinnande genom att fortsätta leva det liv man 

alltid levt och att vara sig själv, vilket kan förstås utifrån Morgan och Yoder (2011) som 

menar att om personen blir sedd som en helhet stärks känslan av att vara sig själv.  
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En omvårdnadsintervention som kan vara av betydelse för att främja upplevelser av 

välbefinnande hos personer som lever med ALS är personcentrerad omvårdnad. Definitionen 

av personcentrerad omvårdnad lyder att vård ska bygga på respekt och svara mot personens 

egna värderingar och behov (Willman, 2010). Willman beskriver att personens egna 

värderingar och åsikter ska styra alla kliniska beslut. Morgan och Yoder (2011) skriver att 

personcentrerad omvårdnad innebär att vårdpersonal genom ett holistiskt synsätt ska 

individanpassad omvårdnaden. Morgan och Yoder beskriver fortsatt att vården ska bygga på 

respekt och främja personers autonomi och självständighet. Willman (2010) menar att det är 

ett maktförhållande mellan patient och vårdare där kunskap om sjukdomen ger vårdaren makt 

och vid sjukdom blir patienten beroende av vårdarens hjälp. Patient begreppet syftar till en 

grupp människor och med likartade upplevelser som bör behandlas likadant och om man som 

sjukvårdspersonal betrakta den sjuke som en patient ökar risken för att personen inte upplever 

sig som en unik individ (Willman, 2010). Tillämpning av personcentrerad omvårdnad kan 

förstås utifrån denna studies resultat som visar att personer med ALS vill bli bemött som en 

unik individ och inte som en patient. Resultatet i denna litteraturstudie visar också att personer 

vill behålla sin integritet och autonomi samt ses som oberoende. Genom tillämpning av 

personcentrerad omvårdnad ökar sjuksköterskans möjlighet att tillgodose dessa behov.    

 

Willman (2010) menar att tillämpning av personcentrerad omvårdnad skapar utrymme för ett 

ömsesidigt samspel mellan vårdaren och den sjuke personen. Ömsesidigt samspel innebär inte 

att enbart lyssna utan att även höra och respektera den unika personen (Willman, 2010). En 

personcentrerad vård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet för individens behov, 

värderingar och förväntningar, och att dessa tillämpas i alla kliniska beslut (Socialstyrelsen, 

2006). Av resultatet i denna litteraturstudie som visar att personer vill känna sig behövd kan 

vårdarens holistiska synsätt förstås som en avgörande faktor till skapandet av en ömsesidighet 

i relationen med den sjuke. Personcentrerade åtgärder förbättrar också personens kunskap om 

den egna hälsan, de förbättrar egenvårdsförmågan, säkerheten, tilliten och ökar samtidigt 

tillfredsställelsen med vården (Coulter & Ellins, 2006). 
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Metoddiskussion 
Enligt Holloway och Wheeler (2010) är trovärdighet en viktig aspekt vid kvalitetsbedömning 

av kvalitativstudier. För att granska studiers trovärdighet bör begreppen tillförlitlighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet användas (Holloway & Wheeler, 2010).  

 

Med tillförlitlighet menar Holloway och Wheeler att deltagarna från studien ska kunna känna 

igen deras egna berättelser i det presenterade resultatet. Tillförlitligheten i denna 

litteraturstudie har stärkts genom att studien har analyserats med en kvalitativ manifest 

innehållsanalys med induktiv ansats enligt Graneheim och Lundman (2004). Analysprocessen 

har skett i flera steg och översättning av data har genomförts med noggrannhet för att minska 

risken för feltolkning eller tolkning av data vilket stärker studiens tillförlitlighet. Resultatet 

har förtydligats och stärkts med citat från originalkällorna vilket ses som en styrka studiens 

tillförlitlighet. Att författarna inte fullt ut behärskade det engelska språket kan ses som en 

svaghet då data kan ha gått förlorad eller missuppfattas.    

 

Holloway och Wheeler (2010) menar att pålitlighet i studier uppnås genom att samma studie 

kan göras om på samma sätt av annan forskare. Tillvägagångssättet ska vara tydligt beskrivet 

och läsaren ska kunna följa forskningsprocessens steg genom metod och analys (Holloway & 

Wheeler, 2010). Denna litteraturstudie genomfördes med en systematisk litteratursökning som 

redovisas i tabeller med valda sökord, inklusionskriterier, databaser och antal funna artiklar. 

De utvalda studierna kvalitetsgranskades i enlighet med SBU:s (2011) granskningsmall för 

kvalitativa studier och presenteras tydligt i tabell 3. Forskningsprocessen kan tydligt följas 

genom denna studie vilket ses som stärkande för studiens pålitlighet.  

 

Enligt Holloway och Wheeler (2010) innebär bekräftelsebarhet att materialet från studien ska 

kunna härledas tillbaka till originalkällan och att resultatet inte bygger på forskarens egen 

förförståelse och slutsatser. Graneheim och Lundman (2004) menar att även om materialet 

analyseras med manifest ansats kommer författarna att göra tolkningar av resultatet på grund 

av sin förförståelse. I denna studie har författarna reflekterat över den egna förförståelsen och 

varit medvetna om att tidigare kunskap inom området kan spegla studiens resultat. Data kan 

härledas tillbaka till originalkällorna vilket kan ses som stärkande för studiens 

bekräftelsebarhet.  
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Överförbarhet innebär att studiens resultat ska kunna tillämpas på en annan population och en 

annan situation (Holloway & Wheeler, 2010). Enligt Holloway och Wheeler ska 

forskningsresultatet vara överförbart till en annan kontext. Polit och Beck (2011) menar att 

resultatet av kvalitativa studier aldrig kan generaliseras för alla människor men att resultatet 

kan ge en uppfattning om hur en situation ter sig i en liknande kontext. Resultatet i denna 

studie är inte generaliserbart för alla personer med ALS då alla människor är enskilda 

individer med subjektiva upplevelser och varje situation är unik. Resultatet i denna studie kan 

trots individuella upplevelser till viss del vara överförbart till personer som lever med ALS. 

Resultatet i denna studie kan ses som viktigt för att öka förståelsen hos vårdpersonal i mötet 

med personer som lever med ALS därför att kunna tillgodose personers behov. Det som kan 

ses som en styrka för denna litteraturstudie är att flera artiklar som ingått i analysen är 

genomförda av samma författare. Många genomförda studier inom samma område ger 

författaren en djupare kunskap kring problemområdet vilket ses som stärkande för resultatets 

trovärdighet.  

 

Slutsats 
Personer som lever med ALS kan uppleva välbefinnande trots sjukdomens höga mortalitet 

och svåra sjukdomsförlopp. Ökad kunskap och förståelse om personers upplevelser av 

välbefinnande vid ALS kan ge en bra vägledning för sjuksköterskor vid omhändertagandet av 

dessa personer. För att främja välbefinnande och stärka känslan av sammanhang för personer 

med ALS bör sjukvårdspersonal förhålla sig till personcentrerat omvårdnad. Vården bör 

individanpassas och utgå från ett holistiskt synsätt då den goda omvårdnaden ses som särskilt 

betydelsefull vid vård av personer med sjukdomar med dödlig utgång. Det för att öka 

möjligheterna för dessa personer att uppleva välbefinnande och meningsfullhet i de 

begränsade dagar de har kvar i livet. Av resultatet i denna studie förstås att personers 

upplevelser av välbefinnande beroende av personers förmåga att tillämpa strategier för att 

hantera inre och yttre resurser. Inre resurser ses ur resultatet i denna studie som 

grundläggande för att en person med ALS ska uppskatta livet. Det framgår också av denna 

studies resultat att personer kan ta tillvara på och nyttja yttre resurser, för att öka upplevelsen 

av välbefinnande, om de besitter starka inre resurser. Om man som sjuksköterska har 

förståelse för hur personer hanterar sina resurser kan man genom personcentrerad omvårdnad 

hjälpa personer att stärka deras egna förmågor för att de ska kunna hantera livssituationen. 
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Kvalitativa studier som beskriver personers upplevelser av välbefinnande vid ALS är få. Fler 

studier med inifrånperspektiv bör göras för att skapa en djupare förståelse och för att 

vårdpersonal ska kunna tillgodose behov hos personer som lever med den kroniskt 

progressiva sjukdomen ALS.   
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