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 Abstrakt 
 Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en progressiv neurologisk sjukdom som har dödlig 

 utgång. Sjukdomen innebär att motor neuronen som styr kroppens muskler förtvinar och 

 detta leder till att musklerna först blir försvagade, och leder slutligen till förlamning och 

 andningsinsufficiens. Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendes upplevelser av 

 att leva med en person med ALS. I studien ingick 8 kvalitativa artiklar som analyserades 

 med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier; Att sjukdomen 

 medför förändringar i roller och begränsningar i livet; Att behöva stöd för att kunna hantera 

 den nya livssituationen; Att sakna livet de hade, sörja livet de kunde fått och aldrig får; Att 

 försöka acceptera situationen och samtidigt finna glädje och mening med livet. Sjukdomen 

 skapade nya roller där närstående förlorade sin roll som partner och kände sig som en 

 vårdare. De kände sig ofta ensam och hade behov att få prata. Att prata med någon och få 

 stöd upplevdes som viktigt för att orka. Sjukdomen skapade en ilska och sorg över ett 

 förlorat liv och gemensamma planer som gått förlorade. Som sjuksköterska är det viktigt att 

 finnas där för de närstående. Genom detta skapar man en relation där den närstående kan 

 finna en trygghet i tillvaron och genom detta orka fortsätta i den nya livssituationen. Det är 

 viktigt att göra den närstående involverad och delaktig, få dem att känna sig 

 uppmärksammade men samtidigt uppleva sig ha stöd från sjuksköterskan och veta att 

 sjuksköterskan har det största ansvaret. 

 

 Nyckelord: Amyotrofisk lateralskleros, motorneuron sjukdom, närstående, upplevelse, 

 litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad.  
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Att drabbas av en obotlig sjukdom påverkar alla aspekter i ens liv. Viktiga delar blir att kunna 

bevara sin värdighet inför både en ökad fysisk försämring men också för de förändrade relationerna 

med närstående. Den som drabbas av obotlig sjukdom försöker bevara hoppet in i det sista för att 

kunna upprätthålla livet som det var innan sjukdomen, men det finns även ett behov av att ompröva 

sina livsprioriteringar. Patienter som drabbas av en dödlig sjukdom reflekterar ofta över det liv de 

levt innan sjukdomen, samt hur möjligheten att förverkliga livsplaner de gjort innan de blivit sjuka 

(Carter et al., 2004). Att leva med diagnosen ALS innebär att många patienter uppfattar och ser sina 

förändringar olika, exempelvis förändringar i sin förmåga att kontrollera rörelser samt förändringar 

att kontrollera sina känslor. Det finns även externa förändringar som är utom kontroll, men som 

ändå påverkar deras liv. Detta kan innefatta förändringar i närståendes och bekantas stöd som 

patienten behöver och litar på för sitt fysiska och emotionella behov (King et al., 2008). 

 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en progressiv och dödlig neuromuskulär sjukdom, även känd 

som Lou Gehrig sjukdom. De flesta som får diagnosen ALS avlider inom cirka 2-5 år. Det finns 

idag ingen känd orsak till sjukdomen men man har kunnat se ett samband mellan olika faktorer, 

bland annat att den är vanligare hos de som är äldre än 60 år, ärftliga samband samt exponering av 

tungmetaller. Dock kan detta inte stärkas eftersom riskerna trots detta är minimala. Det finns idag 

fortfarande inget botemedel för denna sjukdom men man har kunnat ta fram ett läkemedel som visat 

sig bromsa ALS fortskridande men visar inga direkta förbättringar av symtomen och överlevnaden 

är fortfarande minimal trots detta (Mehta et al., 2014). 

 

ALS är en gemensam benämning för en grupp motorneuronsjukdomar (MNS/MND) och innebär en 

långsam förtvining av nervsystemet och de nervceller som styr skelettmusklerna dör och ger 

slutligen förlamning (Andersen & Staaf, 2010). ALS har unika kliniska tecken och symptom samt 

mönster av progression som inte delas av andra dödliga sjukdomar. Den kliniska karaktären av 

sjukdomen är en progressiv svaghet som slutligen leder till döden genom andningsinsufficiens - 

otillräcklig andning - inom en treårsperiod. Intellektet och personligheten är densamma och 

påverkas sällan men patienterna blir alltmer orörliga när svagheten i musklerna tilltar, deras tal sinar 

och detta i sig resulterar ofta i att de isolerar sig. Emotionell labilitet associeras ofta med sjukdomen 

och blir också svår att hantera för den som vårdar. Med tanke på den höga fysiska ansträngningen 

som krävs av de som vårdar patienter med ALS, i kombination med den dödliga karaktären av 

sjukdomen och brist på effektiv behandling, så anses bördan hos den som vårdar vara tyngre och 

högre hos dessa än hos de som vårdar patienter med andra sjukdomar. Att få en insyn i hur bördan 

ser ut och påverkar anhöriga gör det lättare att få snabbare och bättre hjälp av medicinska och 
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sociala system. Insynen kan även förbättra vår allmänna förståelse av vårdarens roll och dess börda 

vid andra sjukdomar (Hecht et al., 2003). 

 

När någon drabbas av en allvarlig sjukdom, har det en direkt hotande påverkan på livet hos de friska 

närstående. Sjukdomen slår till omedelbart hos familjen och de närstående får bekymmer, inte bara 

om den som är sjuk utan även om konsekvenser som sjukdomen för med sig i deras egna liv. 

Personens sjukdom orsakar en maktlöshet hos de närstående och känslor av ångest, begränsningar 

och relationer påverkas. De kan uppleva det som att deras liv krymper, att den glädje de en gång 

kände över relationer med sina vänner och olika aktiviteter inte längre finns där eftersom deras 

personliga frihet att leva och agera som de gjorde innan inte längre existerar 

(Öhman & Söderberg, 2004). 

 

När någon drabbas av en sjukdom med dödlig utgång drabbas även de närstående hårt. Patientens 

fysiska och personliga förändring skrämmer och förvirrar de närstående och ger dem både fysiskt 

och emotionellt lidande i det som händer med deras kära och den nya livssituationen (Brajtman, 

2005). Att se någon i sin närhet lida och att hela tiden finnas där för någon som är döende, ibland 

under en lång period, är oerhört tufft och utmattande för de närstående. Den sjuke och dennes 

sjukdom men också omvårdnaden står ständigt i fokus och tankarna kretsar hela tiden kring detta. 

Tidigare aktiviteter och nöjen hamnar i skymundan då närstående hela tiden får tänka på den sjuke 

personen och dennes behov (Spichiger, 2009).  

 

Närstående som lever med en partner som lider av kronisk sjukdom som är oförutsägbar står inför 

många utmaningar, särskilt när deras partners förmåga att utföra dagliga aktiviteter försämras allt 

eftersom sjukdomen fortskrider (Cheung & Hocking 2004). Känslor av skuld kan uppstå när 

närstående känner outtalade krav på att alltid vara tillgänglig för den sjuke. Många gånger kan den 

som lever med en person som är allvarligt sjuk känna att de måste vara starkare än de faktiskt är. 

Känslan av ansvar och krav i vardagen innebär att inte ha tillräckligt med energi för att vara 

involverad med världen utanför. Närstående kan känna en konstant trötthet, främst på grund av för 

lite sömn men också för deras enorma ansvar. Ansvar, tillsammans med att se hur sjukdomen förstör 

personen, upplevs ofta som överväldigande för närstående (Öhman & Söderberg, 2004). 

 

För den enskilde såväl som för de som tar hand om den sjuke, ger en diagnos av ALS en stor 

känslomässig utmaning. Många faktorer inklusive fysiska, psykiska och psykosociala symtom så 

som existentiell ångest, bidrar till det känslomässiga lidandet för patienter med ALS (Bolmsjö, 
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2001). 

Det är viktigt att som sjuksköterska kunna tillhandahålla kontinuerligt stöd och förståelse för den 

situation de närstående hamnat i samt kunna se de närståendes behov av relevant information. 

Genom att kunna ge en god information så minskar de närståendes förvirring och oro en aning och 

ger förtroendet att personalen har kontroll. Omvårdnad som uppfattas som professionell, respektfull 

och känslig uppskattas av de närstående. Sjuksköterskor som visar patienten respekt och ett intresse 

för den övriga familjen samt ger en varm, omtänksam atmosfär värderas högt och ger förtroende 

och trygghet. Att se sjuksköterskor ta hand om den sjuke med ett leende, och behandla denne som 

en människa, en egen individ trots att denne är i livets slut ger en enorm trygghet för närstående. 

Därför är det viktigt att som sjuksköterska arbeta för att upprätthålla patientens värdighet och 

respektera denne som en egen individ eftersom detta är ett stöd och en trygghet både för patienten 

och de närstående i deras svåra tid (Brajtman., 2005).  

 

Som sjuksköterska ska vi kunna möta både patient och närstående i ett tidigt skede i sjukdomen för 

att kunna bygga upp en förtroendefull relation. Att uppnå en god kommunikation från start, med 

både patienter och deras närstående, är av stor vikt för vårdpersonalen för att kunna minska ångest 

och för att kunna erbjuda stöd och bättre vägledning (Verschuur, Groot & van der Sande, 2014). Det 

är viktigt att komma ihåg att när en person i ens närhet drabbas av en obotlig sjukdom, så drabbas 

även de som står en nära. För att kunna stödja den sjuke i en svår livssituation så behöver de 

närstående också få stöd för att uppleva ett eget välbefinnande och samtidigt kunna bibehålla den 

egna hälsan. Det är av stor vikt att vi i vår kommande profession får en god insikt och en ökad 

medvetenhet i de närståendes livssituation för att kunna tillgodose deras individuella behov. Syftet 

med denna studie är att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en person med ALS. 

 

Metod  

Denna studie är en kvalitativ litteraturstudie med ett inifrånperspektiv med fokus på människors 

upplevelser. Den analyseras med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats för att se 

det uppenbara skrivna ordet i en text. Enligt Holloway och Wheeler (2011, s. 3) så fokuserar 

kvalitativa studier på hur människor förstår sina erfarenheter och den värld de lever i. Det handlar 

om att förstå, beskriva och tolka sociala fenomen som uppfattas av olika individer, grupper och 

kulturer. Kvalitativa tillvägagångssätt används för att förstå känslor, beteenden och erfarenheter hos 

människor och vad som är det centrala i deras liv. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 

100) syftar systematiska litteraturstudier till att ge en komplett översikt över ett område. Där studier 

som avser beskriva människors upplevelser, erfarenheter och uppfattningar är det mest lämpat att 
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använda sig av exempelvis intervjuer då det skrivna ordet är ett bra sätt att beskriva olika fenomen 

på (Willman et al., 2011, s. 52).  

 

Litteratursökning 

Till litteratursökningen användes databaserna CINAHL och PubMed. Cinahl och Pubmed är 

databaser som innefattar vetenskapliga artiklar inom just området omvårdnad. En första sökning, en 

så kallad pilotsökning, gjordes för att ta reda på om det fanns nog med vetenskapliga artiklar inom 

just det ämne som valts och som motsvarade syftet (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, s. 61). 

Pilotsökningen gav en bra bild av hur mycket vetenskapligt material som fanns vilket gjorde studien 

möjlig att utföras. Vokabulären svensk MeSH och Cinahl headings användes för att finna rätt termer 

till sökningen. De sökord som användes var ALS, Amyotrophic lateral sclerosis, motor neurone 

diseases, family, family attitudes och experience. Dessa sökord kombinerades med AND och OR, så 

kallade booleska sökoperatorer, för att finna artiklar som uppfyllde syftet med studien. Enligt 

Willman et al. (2011, s.72) är det inte tillräckligt att bara använda sig av en sökterm när en 

systematisk sökning görs för att finna vetenskapliga studier. Används dessutom rätt kombinationer 

kan det ge betydelsefull litteratur men också avgränsningar inom ett visst område. Genom så kallad 

trunkering kunde även alla ändelser av ett visst ord komma upp vilket gav en bredare sökning 

(Willman et. al., 2011 s. 69-74).  

 

Inklusionskriterier var kvalitativa studier, närmaste anhöriga, det kan vara make/maka, barn över 

18, en bästa vän, en syster eller en bror. Dessa inkluderades manuellt. Exklusionkriterier var barn 

under 18 år och artiklar som inkluderade detta valdes bort manuellt. Genom att välja artiklar från 

2000-2014 och english language kunde sökningen begränsas något vilket resulterade i 16 artiklar i 

Cinahl. Sökningen i Pubmed begränsades med english language och artiklar från de senaste tio åren 

vilket resulterade i 325 artiklar. Eftersom ytterligare begränsningar gjorde att de flesta artiklarna 

försvann, togs ett beslut att titta igenom alla dessa för att inte gå miste om artiklar som motsvarande 

syftet. Artiklarnas abstrakt lästes igenom och artiklar som motsvarande syftet valdes ut. Sedan 

gjordes en manuell sökning i de utvalda artiklarnas referenslistor dock utan resultat. Totalt valdes 

åtta stycken artiklar ut för analys i denna studie. Litteratursökningen visas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt av systematisk litteratursökning  

 

Syftet med sökning: närståendes upplevelser av att leva med en person med ALS 
 

CINAHL 2014-09-11                                  

Sök

nr 

*)  Söktermer Antal referenser  Utvalda 

artiklar 

1 FT ALS 1281  

2 CH Amyotrophic lateral 

sclerosis 

1692  

3 CH Motor neuron diseases 585  

4 CH Family 21158  

5 CH Family attitudes 3218  

6  1 OR 2 OR 3 2655  

7  4 OR 5 23671  

8  6 AND 7 65  

9  6 AND 7 Limiters - English 

Language 

64  

10  6 AND 7 Limiters – 

English language; 

Published Date: 20000101-

20141231 

61  

11 FT Experience* 165325  

12  10 AND 11 16 6 

 
 

Pubmed 2014-09-23 
 

 

Söknr *) Söktermer  Antal referenser  Utvalda 

artiklar 

1 MSH Amyotrophic lateral sclerosis 12804  

2 FT ALS 13891  

3 MSH Motor neurone disease 19508  

4 FT Experience* 720323  

5  1 OR 2 OR 3 AND 4 664  

6  1 OR 2 OR 3 AND 4 Limiters 

– published in the last 10 years 

381  

7  1 OR 2 OR 3 AND 4 Limiters 

– published in the last 10 

325 2 
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years; english language 

 

 

*) MSH - MeSH termer i databasen PubMed, CH - CINAHL headings i CINAHL, FT - Fritext sökning 

 

 

Kvalitetsgranskning 

De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades i enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

protokoll för kvalitativa studier. Willman et al. (2011, s. 106) menar att en kvalitetsgranskning ska 

ha ett tillvägagångssätt som är systematisk. Alla delar i artikeln undersöktes noggrant utifrån bilaga 

H i protokollet för kvalitativa studier och genom att se på varje positivt svar som en styrka och varje 

svar som är negativt som en begränsning för kvaliteten på studien, kan man klassificera kvaliteten 

på artikeln. Varje positivt svar tilldelades ett (1) poäng och negativt svar tilldelades noll (0) poäng. 

Summan av poängen räknades om till procent där 80-100% bedöms vara av hög kvalitet, 70-79% 

medel och 60-69% låg kvalitet (Willman et al., 2006, s. 96). 

 

Vid en granskning av vetenskaplig tillförlitlighet i en kvalitativ studie ska studien vara rationellt 

uppbyggd och redovisad på ett sätt så läsaren lätt kan förstå vad den handlar om. Studien ska ha ett 

tydligt och väldefinierat syfte och studien ska ha ett relevant men även ett väl beskrivet urval. För 

att läsaren ska kunna bedöma om datainsamlingen och analysmetoden verkar vara adekvat, bör den 

delen vara utförligt redovisat (Willman et al., 2011, s. 52). Av de artiklar som valdes ut för analys 

ansågs sex artiklar vara av hög kvalitet och två medel. Se Tabell 2 för översikt av artiklar. 
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Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=8)  

 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

Analys  

Huvudfynd Kvalitet 
Låg 

Medel 

Hög 

Aoun et al. 

(2012) 

Australien  

Kvalitativ 

 

16 Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Tematisk analysmetod. 

 

 

 

 

 

 

Sjukdomen upplevs som 

krävande och överväldigande 

där man som makar dagligen 

konfronteras med sin käras 

funktionsbortfall. Sjukdomen 

gjorde så att belastningen på den 

friska blev tung att bära där de 

skulle agera både maka/make 

och sjuksköterska på samma 

gång med alla uppgifter som 

hörde till. Att se sin älskade tyna 

bort var en frustrerande känsla 

som var svår att beskriva.  

Hög  

 

Bolmsjö & 

Hermerén 

(2001) 

Sverige  

 

Kvalitativ   

 

 

16  

 

Semi-  

strukturerade 

intervjuer.   

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

De närstående kände ett stort 

behov av att ha någon att 

anförtro sig till i den nya 

livssituationen för att orka 

hantera den. Framtiden kändes 

begränsad och avlägsen och var 

svår att se, man tog en dag i 

taget.  

 

 

Medel 

Bolmsjö & 

Hermerén  

(2003)  

Sverige  

Kvalitativ  

 

16 Semi-  

strukturerade 

intervjuer.  

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Närstående upplevde sig ha en 

begränsad frihet och ett ökat 

ansvar i hemmet. De hade ett 

stort behov av att anförtro sig 

till någon. 

Det var svårt att tänka på 

framtiden då den kändes 

hotande. Därför förträngdes 

sådana tankar.  

Hög 

 

Cipolletta & 

Amicucci 

(2014) 

Italien 

 

Kvalitativ 

 

13 

 

Semi-  

strukturerade  

intervjuer 

 

Fenomenologisk 

analys, IPA 

(Interpretative 

Phenomenological 

Analysis)  

 

Relationer förändrades mellan 

patienten och familje- 

medlemmarna 

genom sjukdomen och 

närstående hade en total 

tillgivenhet till omvårdnaden av 

personen. Närstående kände en 

ilska och frustration men också 

osäkerhet om hur framtiden 

skulle se ut och de fick kämpa 

för att vara stark och samtidigt 

försöka vara positiv trots 

sjukdomen. 

 

Hög 
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Fortsättning tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=8)  

Författare 

(År) 

Land 

Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

Analys  

Huvudfynd Kvalitet 
Låg 

Medel 

Hög 

 

Hyunjin & 

Schepp 

(2013) 

Korea 

 

Kvalitativ  

 

11 

 

Semi-  

strukturerade 

intervjuer, 

deltagande 

observation. 

 

Kvalitativ  

innehållsanalys.   

 

Fruarna upplevde sin nya roll 

som familjens ledare som en 

börda och det påverkar 

harmonin i familjen. Det var 

svårt att bevara ett sexuellt 

förhållande till den sjuke. 

 

Hög  

 

Olsson 

Ozanne et al. 

(2011) 

Sverige  

 

Kvalitativ   

 

 

27 

 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer.   

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Att finna olika strategier för att 

kunna hantera situationen på 

olika sätt beroende på hur man 

är som individ och att det är 

viktigt att få hjälp och stöd från 

familj och vänner eftersom 

bördan är tung att bära själv  

 

Hög 

 

Ozanne, 

Graneheim  

& Strang 

(2014) 

Sverige  

 

Kvalitativ   

 

 

13 

 

Semi-  

strukturerade  

intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Närstående kämpar för att se 

ljuset i tunneln men känner sig 

begränsade och isolerade när 

döden närmar sig. De känner sig 

ensamma och ser livet som 

orättvist och inte komplett. De 

sörjer en förlorad framtid men 

försöker finna mening trots 

döden runt hörnet och försöker 

acceptera nuet.  

 

Hög 

 

Ray & Street 

(2007) 

Australien  

 

Kvalitativ  

 

 

6 

 

Semi-  

strukturerade  

intervjuer  

 

Grounded theory 

 

Närstående upplever att de är 

oförmögna att planera saker, att 

känna sig begränsade att 

bestämma över deras dag.  

De upplevde också en förlust av 

självuppfattning och identitet 

och det kände en saknad av livet 

de hade innan och vart det 

skulle leda.  

 

Medel  

 

Analys 

Analysen av de åtta artiklarna gjordes i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning 

av kvalitativ manifest innehållsanalys. En viktig fråga när en kvalitativ innehållsanalys ska göras, är 

att bestämma huruvida fokus ska vara på det manifesta eller latenta innehållet. I det här arbetet 

ligger fokus på det manifesta innehållet då intresset var att beskriva de synliga och uppenbara 

komponenterna i texten. Här lyfts subjektiva upplevelser fram utan att tolka dem.  
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Textenheter som var meningsbärande och motsvarade studiens extraherades, översattes och 

kondenserades. Att kondensera en textenhet innebär att texten kortas ner men att kärnan i texten 

bevaras. En textenhet är till exempel ord och meningar som relaterar till samma centrala betydelse 

och som är kopplade till varandra genom deras innehåll eller sammanhang (Graneheim & Lundman, 

2004, s. 106). Varje enskild textenhet fick ett nummer för att på så sätt enkelt kunna finna 

ursprungskällan, det vill säga artiklarna. De kondenserade textenheterna som hade liknande innehåll 

sammanfördes och bildade 72 mindre kategorier som fick färgkod gul för att lättare få en överblick 

över dessa. Sedan kategoriserades dessa mindre kategorier till bredare kategorier utifrån innehåll 

och fick färgkod blå som blev totalt 26 stycken. Dessa 26 kategorier sammanfördes i sin tur ihop 

med varandra där liknande innehåll kunde passa ihop och skapade totalt åtta kategorier. Dessa blåa 

kategorierna fördes ihop ett steg ytterligare för att slutligen bli sex preliminära huvudkategorier som 

fick lila kod. Kategorierna är kärnan i kvalitativ innehållsanalys. En kategori är en grupp av innehåll 

som delar något gemensamt. En textenhet får inte finnas i mer än en kategori (Graneheim & 

Lundman, 2004, s. 107). Kategoriseringen har skett i flera steg och resulterade slutligen i fyra 

kategorier. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier, se Tabell 3, dessa redovisas med brödtext där även några 

citat finns med för att förtydliga och stärka trovärdigheten i resultatet. 

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4) 

 

Kategorier 

 

Att sjukdomen medför förändringar i roller och begränsningar i livet 

Att behöva stöd för att kunna hantera den nya livssituationen 

Att sakna livet de hade, sörja livet de kunde fått och aldrig får 

Att försöka acceptera situationen och samtidigt finna glädje och mening med livet 
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Att sjukdomen medför förändringar i roller och begränsningar i livet 

Närstående kände en ånger över att ha tagit på sig en ny roll och när rollerna förändrades upplevdes 

också en tyngre belastning och en känsla av stress då partnern fick ta över den sjukes ansvar vilket 

också innebar att behöva lära sig nya uppgifter i hushållet (Aoun, S., Connors, S., Priddis, L., 

Breen, L., & Colyer, S., 2012; Bolmsjö & Hermerén, 2003; Hyunjin & Schepp, 2013). Att ta över 

ledarskapet i familjen upplevdes som en påfrestande börda och en närstående upplevde ett hårt tryck 

från släktingar när hon var tvungen hantera alla familjefrågor på egen hand (Hyunjin & Schepp, 

2013). Sedan partnern insjuknat blev de ensamma med allt ansvar som tidigare varit partnerns (Ray 

& Street, 2007).  

 

Den nya rollen innebar att de närstående glömde bort vem de egentligen var och de kämpade med 

att kunna hitta en balans mellan sitt eget liv och den sjuke personens omvårdnadsbehov. De 

upplevde en förlust av identitet och kände sig bara som en vårdare och inte den sjukes partner och 

äktenskapet blev negativt påverkad på grund av den nya rollen (Aoun et al., 2012; Ray & Street, 

2007). Sjukdomen upplevdes som en identitetstjuv och gjorde den sjuke till en främling, det var 

svårt att komma ihåg vem denne var innan sjukdomen (Cipolletta & Amicucci, 2014). Närstående 

beskrev att även de hade förändrats genom sjukdomen precis som deras makar gjort (Hyunjin & 

Schepp, 2013). När en familjemedlem drabbas av en allvarlig sjukdom drabbas även resten av 

familjen och det gjorde att negativa känslor rördes upp och skapade förtvivlan, sorg och hjälplöshet, 

men även en känsla av orättvisa och ilska gentemot sjukdomen, (Cipolletta & Amicucci, 2014; 

Ozanne et al., 2014).  

 

De närstående beskrev att det är som att ha en bebis där förändringar sker hela tiden men i motsatt 

riktning och att det inte känns som de har en bättre hälft och det var som att vara den sjukes mamma 

(Cipolletta & Amicucci, 2014; Hyunjin & Schepp, 2013; Ray & Street, 2007). Det var svårt att ha 

ett normalt äktenskap då partnern blev mer beroende av dem vilket skapade konflikter i relationen 

då de alltid fick prioritera den sjuke personens behov först (Hyunjin & Schepp, 2013; Olsson 

Ozanne et al., 2011; Ray & Street, 2007). 

 

De närstående undvek att visa sina känslor och sin sorg för att de trodde att det bara skulle bli 

jobbigare för den sjuke och de ville skydda varandra (Olsson Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 

2014). Äktenskapet fick en negativ påverkan på grund av att deras partner inte ville tala om 

sjukdomen och ibland möttes de av en tystnad eller ilska när de inte ville prata om deras 
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livssituation (Ozanne et al., 2014). Att förneka och minimera sina känslor kring sjukdomen gjorde 

det lättare att orka med vardagen och det ansvar de hade (Aoun et al., 2012; Olsson Ozanne et al., 

2011). Närstående upplevde att det svårt att visa några känslor efter det att partnern insjuknat 

(Cipolletta & Amicucci, 2014). 

 

Sjukdomens fysiska karaktär och de förändrade förmågorna hos den sjuke skapade begränsningar i 

livet (Ozanne et al., 2014; Ray & Street, 2007). Den begränsade friheten skapade en känsla av att 

leva i en fängslad tillvaro och på grund av sjukdomen kunde de närstående inte göra spontana saker 

som tidigare och vara lika aktiva som de brukade och det gjorde att de kände sig begränsade i livet 

och de kände sig ledsna på grund av det (Ozanne et al., 2014). Sådant som att äta ute var nu helt 

borta och de saknade det man gjort förr, det var en förlust av ett aktivt socialt liv när deras partner 

inte längre kunde vara med. De kände sig ensamma på grund av en förlust av det sociala livet, att 

inte längre kunna umgås med andra på samma sätt som förut (Ray & Street, 2007).  

 

When … goes in for respite I usually get asked out two or three times by people, you miss all that. 

You miss the social life and not going to the football 

(Ray & Street, 2007, s. 40) 

 

Sjukdomen var ett ständigt hot och de kände en oro över att inte kunna besöka sin familj eller sina 

vänner på grund av sjukdomens utveckling men också att tillståndet gjorde att de tog tag i att göra 

saker tillsammans som sedan skulle vara en omöjlighet (Ozanne et al., 2014). Livet med planer och 

framtida beslut, styrdes av patientens sjukdom och dennes tillstånd. Det var inte längre självklart att 

den sjuke kunde göra det han eller hon gjort tidigare, tillståndet förändrades från dag till dag 

(Olsson Ozanne et al., 2011; Ray & Street, 2007). 

 

Plans and future decisions were contingent on the patient’s condition and care requirements. So you 

have to keep reminding yourself that yeah, it is changing and you can’t assume anymore that what 

she could do yesterday she can still do today and she’ll and she be able to do tomorrow (Ray & 

Street, 2007, s. 39) 

 

Närstående upplevde sig vara fast i en situation som det inte fanns någon frihet att bara gå ifrån 

(Bolmsjö & Hermerén, 2003). Det var svårt att ta sig ut och hälsa på någon eftersom den sjuke 

behövde hjälp hemma och det krävdes så mycket arrangemang för att komma sig ut på egen hand 
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och makarna kände sig låsta för att de måste anpassa sig till sin partners behov (Ozanne et al., 2014; 

Ray & Street, 2007). De kände att de var tvungna att kolla där hemma så allt var bra innan de egna 

planerna kunde utföras, det gick inte att bara åka iväg. De kunde inte bara kliva upp och göra precis 

vad de ville, utan de var begränsade i att kunna planera sin dag (Ray & Street, 2007). De praktiska 

skyldigheterna var något som försvårade i vardagen (Olsson Ozanne et al., 2011).  

 

De närstående begränsade sig själv alltför mycket på grund av den sjukes behov av hjälp. De skulle 

vilja göra mer för sig själv men vågade inte lämna den sjuke ensam vilket skapade begränsningar i  

egna aktiviteter (Bolmsjö & Hermerén, 2003). De upplevde att bristen på tid för sig själva blev till 

en börda som också påverkade den börda de redan hade och de prioriterade ofta bort sig egentid på 

grund av det (Olsson Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2014). De kände att de hade offrat sig 

själva till att göra saker som de inte ville göra (Ozanne et al., 2014).  

 

Det fanns ett behov av att komma ifrån själva för att koppla av och få egentid med sina aktiviteter 

men också för att få slappna av, men det var svårt att tillämpa i verkligheten (Ozanne et al., 2014). 

De kände ett behov av att komma ut och få vara sig själv igen för en stund (Bolmsjö & Hermerén, 

2003). De upplevde att det var meningsfullt och viktigt att ta till vara på deras egna liv och det som 

var viktigt för dem, och inte bara fokusera på den sjuke (Olsson Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 

2014). 

 

Att behöva stöd för att kunna hantera den nya livssituationen 

Varje nytt symtom skapade en rädsla över vad som skulle komma härnäst och för varje dag var det 

något nytt, de fick dagligen se hur deras partners funktionshinder förändrades (Aoun et al., 2012; 

Ozanne et al., 2014). De närstående uttryckte en känsla av frustration och ovisshet över att inte veta 

från dag till dag, det var grymt och plågsamt när de inte visste vad som skulle hända härnäst och hur 

nära slutet var (Bolmsjö & Hermerén, 2003; Cipolletta & Amicucci, 2014; Ray & Street, 2007). 

 

It is inconceivable, not only because it is extremely cruel, but also because it throws the family into 

total uncertainty, since it is not possible to predict in advance what will happen in the course of the 

disease  

(Cipolletta & Amicucci, 2014, s. 3) 
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De närstående upplevde ett behov av att ha någon som fanns där för dem och det var en lättnad att 

ha någon att prata med men det var samtidigt tufft att prata om sina känslor (Bolmsjö & Hermerén, 

2001; Bolmsjö & Hermerén, 2003). Sjukdomen gav också utmaningar i relationen till andra för att 

de behövde andra som fanns där för dem (Cipolletta & Amicucci, 2014). De kände även att de inte 

hade stöd för ingen hade styrkan att lyssna på allt de behövde prata om. Det var omöjligt att prata 

och dela sorgen med varandra, familj eller vänner. Det var viktigt för makarnas välmående att 

tillsammans kunna träffa de vänner som kvarstod trots sjukdom, det gav de glädje, mening och stöd 

i den svåra situationen men samtidigt upplevde en del att de stod ensam i en utsatt situation där de 

var rädd över att inte få det stöd familjen behövde (Ozanne et al., 2014). De närstående ansåg att det 

var viktigt att ha sin familj med i sjukdomen och inte vara ensamma. Familjen blev en källa till 

glädje och förstärkte känslan av att meningen med livet bestod trots allt, detta gav dem styrkan att 

fortsätta (Ozanne et al., 2014). Samtidigt upplevde de närstående även att de inte hade nog med tid 

för barnen i familjen på grund av att de var tvungna att hantera sin egen sorg också. De närstående i 

studien kände en oro och hade samvetskval över hur barnen skulle kunna hantera situationen. De 

var rädda att de inte skulle ha styrkan att kunna ge sina barn tillräckligt med stöd, både under 

sjukdomens förlopp men också efter att patienten gått bort (Olsson Ozanne et al., 2011).  

 

You’re not yourself, you’re certainly not yourself; you’re there for everyone else, but not you 

(Ray & Street, 2007, s. 40) 

 

Träffar med andra och stöd utifrån skapade gemenskap, emotionellt stöd och kunskap vilket gjorde 

situationen mer hanterbar och det blev lättare att hantera vardagen och ta itu med sorgen (Olsson 

Ozanne et al., 2011). 

 

Stolthet och skam minskade acceptansen till att ta hjälp från myndigheter trots att det gav en 

trygghet och att många undvek att acceptera tidig assistans för att självständigheten förbättrade 

deras välmående och skapade hopp. Närstående beskrev också svårigheter att acceptera hjälp på 

grund av rädsla och misstro. Men att få hjälp och vetskapen om att det fanns mer hjälp att få, lättade 

också bördan och gav trygghet och hanterbarhet i situationen (Olsson Ozanne et al., 2011).  

 

Närstående var bekymrade över att inte få tillräckligt med stöd från svärföräldrar och familjen och 

att de inte förstod deras vädjan (Hyunjin & Schepp, 2013). De kände att de inte fick stöd i deras 

egen sorg men att de skulle stödja alla andra (Ray & Street, 2007). De kände ofta att de var 
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överbelastade med ansvar men fick inte tillräckligt med stöd och omtanke för att orka ta sig igenom 

allt. De kände sig ensamma och frustrerade över att inte få någon bekräftelse kring sin börda 

(Olsson Ozanne et al., 2011).  

 

Att sakna livet de hade, sörja livet de kunde fått och aldrig får 

De närstående upplevde att deras tankar kretsade kring att känna sig bedragen på livet och att ha 

förlorat en trygghet. Livet var inte roligt längre och största delen av livet kändes negativt, en del 

hatade sjukdomen på grund av det. Närstående i studien beskrev att de saknade det liv som de 

förväntat sig och att de saknade allt de gjorde tillsammans som man och hustru (Ozanne et al., 

2014). De kände sig ofta arg, irriterad och förargad för att det är deras liv också och de beskrev en 

sorg över att ha förlorat mycket i livet och allt som kommer att gå förlorat (Ray & Street, 2007). 

 

You just keep in grieving for the life you have lost, for the life you were going to have, the life you 

are not going to have (cries) and for all he has lost. It’s awful. 

(Ray & Street, 2007, s. 40) 

 

Närstående beskrev att de hade massor av planer och många idéer på saker som de skulle göra 

tillsammans, men nu var de borta och det fanns ingenting att se fram emot (Ozanne et al., 2014; Ray 

& Street, 2007). Svårigheter med att resa och göra saker tillsammans skapade frustration och 

lidande (Olsson Ozanne et al., 2011). Att leva med en person som fått diagnosen ALS, som bara går 

åt ett håll, gjorde att de begränsades och isolerades från det liv de velat leva. De upplevde att 

begränsningarna skapade sorg och en känsla av förlust i livet och att de kände att de förlorat något i 

livet om deras liv tidigare varit händelselöst och det tyngde ner dem ytterligare i sorgen (Ozanne et 

al., 2014). 

 

Närstående kände sig arga och tyckte att livet var orättvist att just deras partner skulle drabbas och 

det förstörde deras liv, de kände en stor sorg på grund av sjukdomen (Ozanne et al., 2014). 

Närstående kände sig isolerade från hur livet borde vara medan andras liv fortsatte som vanligt 

(Ray & Street, 2007). De kände sig arg över hur sjukdomen tagit bort alla fina minnen om hur den 

sjuke var innan denne drabbades av ALS (Cipolletta & Amicucci, 2014). Framtiden är inte något att 

tänka på då sjukdomen bara hade en väg ut (Ozanne et al., 2014). Det var ingen idé att tänka på hur 

allt kommer att bli, oron över framtiden kommer ändå så småningom (Bolmsjö & Hermerén, 2001). 

Tankar på framtiden och all sorg skulle göra livet eländigt och det skulle bli mer jobbigt att hela 
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tiden tänka på det (Bolmsjö & Hermerén, 2001; Bolmsjö & Hermerén, 2003; Ozanne et al., 2014). 

De närstående beskrev även en rädsla och oro för att inte kunna vara kapabel att ta hand om sin 

partner i rörelse med att sjukdomen förvärrades (Olsson Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2014). 

 

She gets worse and what if I can´t manage to keep her at home? Maybe one day I won´t be able to 

handle it. It would be so hard if we didn´t make it. 

(Olsson Ozanne et al, 2012, s. 1368). 

 

You don´t think of the future because life would be miserable if you did that, thinking of the time and 

distress- it´s not right to bury yourself so that everything becomes burdensome. You can´t have 

those kind of thoughts. 

(Bolmsjö & Hermerén, 2003, s. 190). 

 

Det var skrämmande och fruktansvärt att se sin partner tyna bort under sjukdomens progress och 

närstående försökte “stänga av” och avvisa tankar och föreställningar om sin partners kommande 

bortgång för att kunna hantera situationen och känslorna bättre (Aoun et al., 2012; Cipolletta & 

Amicucci, 2014; Ray & Street, 2007). 

 

It´s as if a person is slipping into a well and you cannot hold her back. 

(Cipoletta & Amicucci, 2014, s. 3) 

 

Beskedet om sjukdomen upplevdes som en dödsdom, den ingav inget hopp och utgången var döden 

(Aoun et al, 2012; Cipolletta & Amicucci, 2014). Om man fått välja diagnos och partnern drabbats 

av cancer istället, så kunde man åtminstone fått känna ett hopp om ett fortsatt liv (Aoun et al., 2012;  

Ozanne et al., 2014; Ray & Street, 2007). Men denna sjukdom inger inget hopp alls. Det fanns 

ingen väg ut (Cipolletta & Amicucci, 2014). I flertalet studier (Bolmsjö & Hermerén, 2003; 

Cipolletta & Amicucci, 2014; Ozanne et al., 2014) berättade närstående att de upplevde en känsla av 

nedstämdhet som hela tiden låg omkring dem och som skapade tankar kring hur mycket tid de hade 

kvar tillsammans. Osäkerheten på hur sjukdomens utveckling skulle te sig gjorde det svårt att tänka 

på framtiden. I studien av Cipolletta & Amicucci (2014) beskriver närstående att det var som att 

leva utan någon logik, medan i studien av Ozanne et al., (2014) beskrev de sig uppleva sig som 

totalt förkrossade när de fått veta diagnosen och tankarna kretsade hela tiden på kring när partnern 



  17 

skulle dö. 

 

I studien gjord av Ozanne et al., (2014) beskriver de närstående att det var svårt att föreställa sig ett 

liv efter sin partnerns död, en rädsla hur de skulle klara sig i livet därefter. Tankar på varför de 

själva skulle leva vidare uppstod eftersom ett liv utan sin partner vore ledsamt. De kände en sorg 

när de visste att deras partner snart skulle dö och lämna dem ensamma kvar, detta skapade en rädsla 

för ensamheten som så småningom skulle komma, ett liv utan sin partner skulle bli ensamt och det 

skulle bli svårt att kunna finna meningen med livet efter det.  

 

Att försöka acceptera situationen och samtidigt finna glädje med livet 

De närstående upplevde en förhoppning kring framtiden eftersom de inte säkert visste hur 

sjukdomen skulle utvecklas och detta gjorde att de lättare kunde acceptera situationen och man 

kände att livet inte var över än. De upplevde sig nöjda över att de själva och deras partners hälsa 

varit så bra under så lång tid och så länge de fick vara så friska som möjligt och det inte blev värre 

så upplevdes den nya situationen som bra (Ozanne et al., 2014). De närstående försökte att ta 

dagarna som de kom trots sjukdomen och var glada att de fått vara friska och välmående tidigare 

(Bolmsjö & Hermerén, 2001; Bolmsjö & Hermerén, 2003). Flera närstående upplevde en känsla av 

att inte vilja veta, utan ta dagarna som de kom, och inte se för långt framåt (Aoun et al., 2012; 

Ozanne et al., 2014). Trots sjukdomen var det även många av de äldre närstående som upplevde den 

och den nya livssituationen som lättare att acceptera i högre ålder eftersom de ändå räknat med att 

någon typ av sjukdom skulle komma förr eller senare (Aoun et al. 2012; Ozanne et al. 2014). 

 

Had no problems with that in the sense of accepting, you know, we´d had a really good life, we were 

both our sixties  

(Aoun et al., 2012, s. 18) 

 

Närstående upplevde att det var svårt att säga vad som var bra eller dåligt med det som hänt utan att 

det bara är som det är och lika bra att acceptera (Aoun et al., 2012). Att acceptera sjukdomen och 

den nya livssituationen reducerade mycket smärta och det blev enklare att leva i nuet (Aoun et al., 

2012; Olsson Ozanne et al., 2011). En del upplevde att de genom förnekelse, rädsla och ignorans 

hade kunnat acceptera den nya situationen med sjukdomen till slut och lärt sig att leva i nuet. Andra 

närstående hade accepterat sjukdomen genom mycket ärlighet men även med stor förtvivlan 

(Cipolletta & Amicucci, 2014; Olsson Ozanne et al., 2011). Flera närstående beskrev en upplevelse 
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av att det var svårt att acceptera sjukdomen. Det var svårt att acceptera den som dödlig och det 

fanns erfarenheter av olika episoder och attityder sen tidigare som skapade ett hat mot sjukdomen 

och gjorde det svårt att kunna ta till sig och acceptera att partnern drabbats (Aoun et al., 2012; 

Olsson Ozanne et al., 2011).  

 

Närstående kände trots sjukdomen att de fortfarande hade ett stor meningsfullt utbyte av varandra. 

De såg inte omvårdnaden av sin partner som bara ett arbete utan att trots sjukdomen kunde de ha 

roligt tillsammans, i den mån den sjuke orkade (Ozanne et al., 2014). De kände sig lyckligt lottade 

att de ändå hade hälsan trots sin partners sjukdom vilket ökade deras medvetenhet och gjorde dem 

starkare men på samma gång förkrossade. Trots sin partners sjukdom och den nya livssituationen 

upplevde familjerna sig mer sammansvetsade och kunde trots detta få ett bra liv tillsammans där de 

kände glädje och samtidigt kunde se fram emot många saker (Cipolletta & Amicucci, 2014; Ozanne 

et al., 2014). Makarna upplevde att de fick ett nytt perspektiv i livet efter det att partnern drabbats 

av sjukdomen och trots detta upplevde livet som berikande och positivt. Livet upplevdes som mer 

än bara en sjukdom och makarna mådde bra av att känna att de kunde hjälpa sin partner till att ha ett 

så bra liv som möjligt och genom detta upplevde båda ett ökat välmående (Ozanne et al., 2014). 

Närstående upplevde att sjukdomen var berikande, den gav en insikt om vad som var viktigt med 

livet. Den sjuke gav styrka att orka möta sjukdomen och detta ändrade den uppfattning de redan 

hade om den. De upplevde att det som styrt deras handlingar och identitet när partnern blivit sjuk, 

gjorde att de nu kunde uppmärksamma och uppskatta små saker i livet och upplevde sig kunna börja 

leva till fullo (Cipolletta & Amicucci, 2014). I en annan studie (Ozanne et al., 2014) förändrades de 

närståendes situation genom den nya uppmärksamheten till den sjuke, och detta gav dem styrka att 

fortsätta och samtidigt gav en känsla av tillfredsställelse. De närstående upplevde sig även få en ny 

och ökad förståelse för andra och deras livssituationer efter insjuknandet. 

 

So, therefore, I believe we have a great interchange with each other . It´s not just a job - it isn´t. It´s 

companionship. We have a lot of fun, too, both when we are on our own and also when we meet our 

freinds, and we joke and talk like before, so things are very funny, too. 

(Ozanne et al., 2014, s. 5)  

För en del närstående skapades en stor förändring i livet och hela deras livssituation förändrades. 

Detta påverkade dem negativt och gjorde att de ofta ifrågasatte meningen med livet och hindrade 

dem samtidigt från att finna den. Ibland kom en önskan om att det hade varit bättre om de själva 

hade drabbats eftersom deras vilja att leva inte fanns längre (Cipolletta & Amicucci, 2014; Ozanne 
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et al., 2014). 

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en person 

med ALS. Analysen resulterade i fyra kategorier; Att sjukdomen medför förändringar i roller och 

begränsningar i livet; Att behöva stöd för att kunna hantera den nya livssituationen; 

Att sakna livet de hade, sörja livet de kunde fått och aldrig får; Att försöka acceptera situationen och 

samtidigt finna glädje och mening med livet. 

 

I studiens resultat framkom det att närstående upplevde att de fått ett ökat ansvar på grund av den 

nya rollen de fått i samband med att deras partner insjuknat i ALS. Den nya rollen innebar en tyngre 

börda för de närstående när de fick ta över även partners huvudsakliga ansvar i hushållet. Deras 

äktenskap men också familjen påverkades av den nya rollen och tiden för att bearbeta sin egen sorg 

men också finna tid och ork för att stötta barnen var svårt. Det kan jämföras med studien av Cao, 

Chung, Ferreira, Nelken, Brooks och Cott (2010) där alla närstående talade om att när männen 

drabbats av stroke så genomgick de stora förändringar i sina roller. De oroade sig över ekonomin, 

deras intressen i olika aktiviteter, barriärer och sin egna fysiska hälsa men också det egna 

välbefinnandet. Rollerna förändrades betydligt då de fick ta ett större ansvar och mer 

arbetsuppgifter som många tidigare inte gjort. Linderholm och Friedrichsen (2010) berättade att de 

närstående automatiskt tog på sig den vårdande rollen med kontroll och ansvar, men med känslor av 

osäkerhet och ångest. Det kändes som en skyldighet att finnas där och ta hand om den sjuke. De 

upplevde ofta känslor av tvivel och oro för hur man skulle klara av den överhängande rollen som 

vårdare. Det kändes viktigt för den närstående att ha självkontroll i närheten av den sjuke och inte 

visa på osäkerhet, rädsla eller ilska eftersom den sjuke förlitade sig på dem och det var viktigt att ge 

intrycket av säkerhet och styrka för att inte oroa den sjuke. 

 

Ansvar, tillsammans med att se hur sjukdomen förstörde personen, upplevdes ofta som 

överväldigande. Stora ansträngningar för att klara av en överväldigande situation hemma kunde 

orsaka ett lidande (Öhman & Söderberg, 2004). Det är viktigt att som sjuksköterska vara medveten 

om att de känslor vi upplever är individuella, vi är olika, och om ett lidande blir för överväldigande 

så kan vi förlora vår vilja att leva, trots att andra försöker uppmuntra oss (Öhman & Söderberg, 

2004). 
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I studiens resultat framkom det att de närstående upplevde en begränsning i livet och en förlust av 

det sociala livet på grund av sin partners sjukdom och det ökade behovet av hjälp som partnern 

behövde i takt med sjukdomens progress. Sjukdomen upplevdes som ett hot när de inte kunde 

känna sig fria att göra det dom ville, de kände sig låsta till hemmet och till sin partner. Proot, Abu-

Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker och Widdershoven (2003) beskriver att för de flesta närstående 

är det omöjligt att ta tillvara på sina egna aktiviteter då de närstående är väldigt begränsade på 

grund av att behöva hjälpa sin partner. En del upplever situationen som om de är fångar i sitt eget 

hem. Det kan också jämföras med studien av Öhman och Söderberg (2004) där friheten att leva och 

agera som innan inte längre existerar, glädjen i att umgås med vänner går förlorad. Att leva betyder 

att ha en överhängande glädje i att leva i socialt umgänge med de saker och de vänner som vi 

känner en samhörighet med, och det är alltid individuellt, och binds samman till den egna kroppen 

och känslan (Lévina, 1969).  

 

En annan studie (Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström, Ternestedt, 2011) som stärker resultatet 

säger att närstående upplever situationen av omvårdnad som naturlig och en självklar del i livet. De 

har inget val än att ge denna omvårdnad men det ger dem möjligheten att få vara nära sin kära. 

Andra närstående beskriver att omvårdnaden av familjemedlemmen innebär att de är tvungna att 

tänja på sina egna begränsningar av intimitet och privatliv. De anser sig ha huvudansvaret för den 

sjuke och upplever situationen som komplex och krävande. De blir tvungna att ändra fokus och 

sätta den sjukes behov före sina egna vilket resulterar i att deras personliga utrymme minskar, den 

sjuke är totalt beroende av dem och gör det svårt för de närstående att lämna hemmet för egna 

aktiviteter. Det kan också jämföras med studien av Eriksson och Svedlund (2005) där makar till 

kroniskt sjuka personer beskriver en känsla av att behöva ge upp en stor del av sitt liv för att kunna 

ge sin partner den uppmärksamhet de behöver. Spontana aktiviteter minskar på grund av att 

rutinerna i det dagliga livet ökar vilket kräver långa förberedelser och bra planering för att kunna ha 

ett socialt liv med vänner och fritidsaktiviteter. Konsekvenserna av sjukdomen gör att närstående 

förlorar intresset för de sociala aktiviteterna.  

 

I studiens resultat framkom även att många av de närstående upplevde stor frustration på grund av 

sjukdomen eftersom de inte visste vad som skulle hända från dag till dag och upplevde därför ett 

stort behov av att mer stöd i tillvaron. Andra upplevde ett stort stöd i sin familj och detta gjorde det 

lättare att hantera den nya livssituationen. Lee, Melia, Yao, Lin, Chiu och Hu (2014) säger att när en 

människa lider av en svår dödlig sjukdom behöver de närstående stöd från både familjen och 
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sjukvårdspersonal. De närstående upplever olika typer av behov under hela omvårdnadsprocessen 

men det som väger tyngst är emotionellt stöd. Denna typ av stöd som de är i behov av innefattar att 

familjen och vårdpersonalen skulle finnas där för dem, vara närvarande och lyssna på de närstående. 

En bra relation mellan parterna är av stor vikt och avgörande för att de ska orka med den nya 

livssituationen med sjukdomen. Vårdpersonalen ses som viktiga personer som de kan förlita sig på 

och det ger närstående självförtroende att fortsätta finnas där för sin partner. Stoltz, Lindholm, Udén 

och Willman (2006) beskriver att genom att låta närstående uttrycka sina känslor för dem, så skapar 

en dialog mellan sjuksköterskan och de närstående. Sjuksköterskan finns där och lyssnar till de 

närstående för att de ska få en möjlighet att både ventilera sina känslor men också som ett sätt för 

dem att hantera situationen.  

 

Jansma, Schure och Meyboom de Jong (2004) menar att som sjuksköterska bör det finnas en 

medvetenhet om vilka behov närstående har och råda dem att leta efter stödprogram så tidigt som 

möjligt och att göra de medvetna om de möjligheter till stöd som tillhandahålls av olika föreningar 

och organisationer.  

 

I resultatet framgick det att de närstående ofta kände sig frustrerade över sjukdomen när de inte 

visste vad som skulle hända från dag till dag och upplevde sig behöva mer stöd för att orka med den 

nya livssituationen. Detta kan speglas med hur viktigt det är för sjuksköterskor att finnas där för de 

närstående och kunna bygga upp en relation för att kunna på så sätt ge bästa möjliga stöd i den 

svåra situationen. I artikeln av Linderholm och Friedrichsen (2010) ser man värdet i att som 

sjuksköterska finnas där för patientens närstående och inte bara för patienten. Om de närstående 

lyckas bygga upp en relation med vårdpersonalen så upplevs det som ett stort stöd och samtidigt 

känns belastningen på dem mindre eftersom sjuksköterskan faktiskt har det definitiva ansvaret över 

patienten. Genom att som sjuksköterska finnas där för den närstående och visa värme och omtanke 

när situationen blev ohållbar skapade det en trygghet för de närstående. Sjuksköterskans roll, 

kunskap och hängivenhet till sitt arbete har en lugnande effekt. Om närstående inte lyckas bygga 

upp en relation skapar det en känsla av utanförskap och maktlöshet. Att som närstående bli sedd är 

en viktig faktor för att de ska uppleva sig vara delaktiga i vården av den sjuke, men även för att de 

ska känna ett stöd, att de inte står helt ensamma i situationen. Genom att som sjuksköterska bygga 

upp ett förtroende och en relation med de närstående så upplever de att de har den stöttande rollen 

till den sjuke medan sjuksköterskan har det slutliga ansvaret. Detta får de närstående att känna sig 

uppmärksammade och involverade - de blir sedda. 
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Det är viktigt att vi som kommande sjuksköterskor skapar en god relation både till patienten men 

också den närstående. Genom en god relation och att finnas där för dem kan vi på så sätt förmedla 

en trygghetskänsla för den närstående. Svensk sjuksköterskeförening: strategi för sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete (2008) skriver att som sjuksköterska är det viktigt att skapa en ömsesidig 

relation tillsammans med de närstående, där båda parter visar styrka och kunskap, och genom detta 

kan det medföra en känsla av ökad hälsa hos den sjuke. Sjuksköterskan har i sin profession kunskap 

om hur hon på bästa sätt kan stötta patienten och de närstående i den miljö de befinner sig i samt 

hur de ska underlätta deras utveckling och förmåga att bli självständiga i den nya livssituationen. 

För att detta ska vara så effektivt som möjligt så bör de närstående tillsammans med patienten stå i 

fokus i det hälsofrämjande arbetet och i beslutsfattande processen. Iranmanesh, Axelsson, 

Sävenstedt och Häggström (2010) menar att patienter och deras familjer är en enhet som är 

förenade med varandra vilket kräver att sjuksköterskan skapar en förtroendefull relation med både 

den sjuke och dennes närstående. Det betyder att som sjuksköterska vara involverad i den sjuke och 

dennes familjs individuella behov och att möta deras oro och behov av stöd.  

 

I studiens resultat visade de närstående på en stor sorg och förlust av livet på grund av sjukdomen. 

De upplevde en känsla av att ha blivit lurade på livet. Allt de planerat att göra tillsammans i 

framtiden kastades omkull och livet upplevdes som orättvist. I samma studies resultat påvisas även 

att de närståendes upplevelse av ovisshet inför framtiden skapade en stor rädsla och oro. Sjukdomen 

gav inge hopp om liv och hade bara en väg ut. Ovissheten över att inte veta hur länge de hade kvar 

tillsammans och rädslan över att bli lämnad ensam kvar resulterade i stor sorg för de närstående. 

Framtiden kändes obefintlig. Det kan jämföras med studien av Eriksson och Svedlund (2005) där 

närstående beskriver att planer för framtiden har krossats och deras gemensamma ambitioner i livet 

har förstörts på grund av deras partners kroniska sjukdom. Framtiden är oviss. I studien av Öhman 

och Söderberg (2004) är framtiden något som skrämmer de närstående. De lever för dagen och 

försöker förverkliga några av de önskemål de har som gör livet lättare att leva.  

 

I studiens resultat visas det på att många närstående hade lättare att acceptera sjukdomen och den 

nya livssituationen när de inte riktigt visste hur den skulle utvecklas och hur lång tid det skulle ta. 

De upplevde sig nöjda över det liv de haft tillsammans och de som hade kommit upp i åren hade 

ändå förväntat sig någon form av sjukdom. Andra tyckte att det var lika bra acceptera på en gång 

eftersom det skulle göra allt mycket enklare, än att gräva ner sig och sluta leva. Öhman och 
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Söderberg (2004) beskriver att närstående försöker att acceptera att sjukdomen är en del av livet och 

det är bara att ta det som det kommer. Ödet har bestämt att så här är det och att tänka ur det 

perspektivet gav tröst. Öhman och Söderberg (2004) beskriver även att det är berikande att känna 

glädje tillsammans med sin partner trots sjukdomen. De känner glädje över den goda relationen och 

deras gemensamma hem, även om deras tidigare liv varit tufft och inneburit ett stort ansvar. 

Relationen mellan makarna har fördjupats i och med sjukdomen även om den äktenskapliga 

relationen upphört sedan länge på grund av sjukdomen. Deltagarna beskriver hur viktigt det är att 

kunna prata med varandra om minnen och om dagliga händelser. Det ger dem styrka och en känsla 

av tillfredsställelse över att få vara tillsammans trots den svåra sjukdomen. Framtiden känns dock 

skrämmande och osäker men trots detta vill de fullfölja sin egen och den sjukes vilja om att få 

spendera sista tiden tillsammans i hemmet. Om de får stöd och assistans i detta så kan ögonblicket 

gå från rädsla till ett tröstande farväl. 

 

Metoddiskussion 

Det finns fyra kategorier som står för trovärdighet i en kvalitativ studie. Dessa är överförbarhet, 

bekräftbarhet, pålitlighet och tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012, s. 584). I kvalitativa studier 

betyder trovärdighet metodologisk vigör och lämplighet. Genom att utveckla dessa kategorier kan 

forskare göra bedömningar av studiers trovärdighet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302). 

 

Tillförlitlighet motsvarar begreppet intern validitet. Här ska forskarens slutsatser åtminstone vara 

förenliga med uppfattningarna av människorna som studeras (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). 

Författarna i denna studie  har gjort en kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv ansats 

enligt Graneheim och Lundman (2004) där de arbetat textnära och översatt textenheter och citat så 

noggrant som möjligt och inte tolkat det som sagts. Dock är engelska inte författarnas modersmål så 

finns viss risk för att textenheterna inte är exakt korrekt översatta. Genom att ta med citat från de 

personer som deltagit i de analyserade artiklarna kunde på så vis tillförlitligheten stärkas i studien. 

Pålitlighet handlar om att en studie ska vara konsekvent och noggrann. Den som läser studien ska 

kunna avgöra om analysen är lämplig genom att följa forskarens process genom metoden och 

analysen (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). I denna studie gjordes en systematisk 

litteratursökning där författarna i metoddelen tydligt förklarat inklusions- och exklusionskriterier 

och i  tabeller har författarna redovisat vilka sökord som använts, i vilka databaser sökningarna har 

gjorts, hur många artiklar som tagits ut till analysen och de begränsningar som gjorts. De utvalda 

artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Willman et al., (2011) granskningsmall och artiklarna 
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presenteras tydligt i tabell 2. Genom att tydligt redovisa hur författarna har gått till väga, stärker det 

studiens pålitlighet. Något som kan ses som en svaghet i studiens pålitlighet är fåtalet artiklar som 

ingår i analysen. Frågan som författarna ställer sig är om litteratursökningen kan ha brister eller om 

det inte finns mer kvalitativt material inom området. 

 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) används överförbarhet istället för generaliserbarhet i 

kvalitativa studier. Det innebär att resultaten i ett sammanhang kan överföras till liknande 

situationer eller deltagare. Denna studie kan delvis tillämpas i andra studier, men det är viktigt att 

inte glömma att alla upplevelser är individuella i detta sammanhang och de kan uppleva situationer 

annorlunda beroende på i vilken fas sjukdomen är i dagsläget och hur livssituationen ser ut i det 

stora hela. Det som stärker studiens överförbarhet är antalet artiklar som visar på samma 

problemområde vilket gör att andra författare kan arbeta vidare med detta och ge en djupare 

kunskap i ämnet.  

 

Bekräftbarhet handlar om att data ska kunna härledas till originalkällan. Det handlar också om att 

 vara objektiv eftersom forskningen bedöms utifrån hur resultat och slutsatser uppnår sitt syfte och 

ska inte vara ett resultat av forskarens tidigare antaganden och förutfattade meningar (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 303). I denna studie har författarna inte bara tagit med de negativa aspekterna 

som de närstående upplever i sjukdomen utan även de positiva, vilket stärker bekräftbarheten och 

trovärdigheten i studien.  

 

Slutsats 

De närstående som lever tillsammans med en person med ALS upplever en stor börda genom stora 

förändringar av roller och begränsningar i livet. De upplever ett stort behov av att ha någon att prata 

med, någon som lyssnar och ser deras behov. Detta för att orka hantera den nya livssituationen som 

skapats genom sjukdomen. Familjen i sig och aktiviteter tillsammans är en god källa för glädje i 

livet trots den bistra och obotliga sjukdomen. För att kunna stötta närstående i den nya 

livssituationen kan vi som sjuksköterskor finnas där och lyssna på dem. Genom detta skapar vi en 

relation och detta skapar i sig en trygghet för denne och en känsla av att bli sedd och involverad i 

sin käras tillstånd och vård. Genom att finnas där för den närstående kan man stärka deras egna 

förmåga att hantera situationen och samtidigt ger det dem en bekräftelse och en känsla av att bli 

uppmärksammad, en upplevelse av att inte stå ensam i det hela. Fler studier om hur det är att vara 

närstående till personer som lever med motor neuron sjukdomar behövs i framtiden. Fler studier 
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med inifrånperspektiv är viktiga för att vi som sjuksköterskor och övrig vårdpersonal ska få större 

förståelse för den närstående och kunna bemöta denne individuellt utifrån deras behov.  
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