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Abstrakt
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig och dödlig sjukdom
där det är vanligt att många dör inom 2-5 år efter diagnos. När
motoriska nervcellerna bryts ner och dör försvagas muskulaturen och
en vanlig dödsorsak är andningssvikt. Syftet med denna studie var att
beskriva personers upplevelser av att leva med ALS. En
litteratursökning genomfördes där 10 kvalitativa artiklar som svarade
mot syftet valdes ut. Studien utgick från en kvalitativ manifest
innehållsanalys med en induktiv ansats. Analysen resulterade i fem
kategorier; att få diagnosen innebär en dödsdom, att tvingas leva med
förluster som sjukdomen medför, att kunna känna meningsfullhet, att
söka strategier för att leva med förändringar samt att vilja bestämma
för få kontroll över sitt eget liv. Resultatet visade att personer med
ALS upplevde att vid diagnostisering ifrågasattes hela deras existens
samt att diagnosen kom som en chock. De beskrev även att de fysiska
förlusterna sjukdomen medförde begränsade livet och friheten togs
ifrån dem, dock kunde de känna hopp om de fick mycket stöd av
familj och vänner. Personer med ALS hittade strategier genom att de
undvek negativa tankar och ersatte dem med positiva tankar. De
beskrev även att ta beslut kring sin egna vård gav dem känslan av vara
i kontroll. Denna studie kan användas för att upplysa vårdpersonal om
upplevelser personer som lever med ALS har och på så sätt kunna
förstå och bemöta dessa människor på bästa sätt. Detta för att kunna
höja livskvaliteten samt underlätta för dem under sjukdomsförloppet.
Nyckelord: Amyotrophic lateral sclerosis, ALS,
kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, omvårdnad

upplevelser,

2

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig och dödlig sjukdom där det är vanligt att
många som insjuknar dör inom 2-5 år efter diagnos (Ferguson & Elman, 2007). En vanlig
dödsorsak är andningssvikt då andningsmuskulaturen försvagas (Lemoignan & Ells, 2010).
ALS är en fortskridande sjukdom som innebär att de motoriska nervcellerna bryts ner och dör.
Detta leder till en successiv försvagning av de viljemässigt styrda musklerna. Något som är
viktigt att påminnas om är att sjukdomen påverkar dock inte funktionen att tänka och förstå
(Braga & Pinto, 2015). Personer kan insjukna i ALS i alla åldrar men det är vanligast att
insjukna mellan 55–65 års ålder, och det är främst förekommande hos män (Ferguson &
Elman, 2007)

Orsaken till ALS är okänd men 5–10% av de som insjuknar har en biologisk släkting med
ALS (Mehta et al., 2016). Tidiga tecken på ALS kan vara svaghet i armar och ben och därmed
påverkas finmotoriken. Över tiden sprider sig svagheten i resten av kroppen och slutligen blir
man förlamad (Ferguson & Elman, 2007). När sjukdomen sprider sig påverkar det även
muskulaturen som används för att tala, svälja och andas. När andningsvägarna försvagas visar
det sig i andningssvårigheter och andfåddhet (Galvin, Gaffney, Corr, Mays & Hardiman,
2017). Diagnosen ALS ställs genom att se de kliniska symtomen, anamnes, neurologisk
undersökning, blodprover och EMG (elektromyografi). Det kan ta tid att ställa diagnosen, den
genomsnittliga tiden från första symtom till diagnos är ungefär tolv månader (Miller & Appel,
2017). Det är dock viktigt att ställa en diagnos så tidigt som möjligt, då tidig behandling ger
en mer effektiv symtomlindring (Galvin et al., 2017).

Behandlingen består av medicinen Riluzole som bromsar sjukdomen, samt behandling i
palliativ riktning, det vill säga ett förhållningssätt där fokus ligger på att förbättra
livskvaliteten genom att förebygga samt lindra lidande. Detta i form av symtomlindring, så
som smärtlindring och genom non-invasiv ventilation som assisterar andningen (Miller &
Appel, 2017). Palliativ vård med multidisciplinärt förhållningssätt är viktigt och bör vara
närvarande från diagnos och genom hela sjukdomsprocessen (Braga & Pinto, 2015). Ett
multidisciplinärt förhållningssätt innebär att personer med ALS kan få vård som innebär att
vården bedrivs kring personers behov av flera olika specialister och yrkeskategorier. Det kan
vara exempelvis av sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog, dietist, logoped, läkare inom
neurologi samt gastroenterologi med mera. Detta förhållningssätt kring vården gör att
överlevnadstiden ökar (Hogden, Foley, Henderson, James & Aoun, 2017). Enligt en studie
(Traynor, Alexander, Corr, Frost & Hardiman, 2003) ökar medianöverlevnadstiden med sju
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och en halv månad jämfört med allmän neurologisk vård. ALS innebär ofta ofrivillig
viktminskning hos dessa personer eftersom de inte får i sig den näringen som behövs. Det kan
bero på att personer inte kan äta på grund av försvagning i muskulaturen, som innebär bland
annat sväljsvårigheter. Det kan leda till mycket ångest kring måltiderna då personer kan känna
att risken är stor att kvävas. Vid dessa besvär kan assisterade måltider behövas i form av
exempelvis en PEG-knapp som gör det möjligt för personer att få flytande näring, vatten och
mediciner direkt in i magsäcken (Golaszewski, 2007).

I samband med förlust av rörlighet och/eller sekundärt tryck på huden får den drabbade
smärta (Soriani & Desnuelle, 2017). I en kvantitativ studie om personer med ALS och smärta
visade resultatet att ⅔ av personerna hade smärta. Ofta var smärtan lokaliserad i nacke och
axlar som förknippades med muskelsvaghet (Moisset et al., 2016). Personer med ALS kan
känna en enorm trötthet där de upplever kroppen som försvagad på grund av utmattning, i
vårdterm kallad "Fatigue". Tröttheten kan bero på sömnstörningar, ångest eller smärta
(Soriani & Desnuelle, 2017). ALS är en sjukdom som även begränsar personer socialt. Det
kan vara på grund av överdrivna orala sekretioner, så kallad Sialorré (Soriani & Desnuelle,
2017) samt att talet blir sluddrigt och slutligen försvinner när tungmuskulaturen påverkas
(Galvin et al., 2017). Att kunna kommunicera ökar livskvaliteten och behåller social närhet,
men det är således också viktigt för att kunna delta och styra vården kring sig
själv (Mckelvey, Evans, Kawai, & Beukelman, 2012). Det finns flera olika sätt för personer
med ALS att kommunicera på, bland annat skrivkort, pekskivor som innehåller siffror
och/eller ord. Ytterligare ett sätt är kommunikation som sker via rörelser med ögonen, att
exempelvis blinka med ögonen för ja eller nej (Soriani & Desnuelle, 2017). Man kan även
kommunicera med hjälp av en ögonstyrd monitor som är en högteknologisk utrustning som
läser av ögonrörelser och personer kan med hjälp av den skriva meningar (Caligari, Godi,
Guglielmetti, Franchignoni & Nardone, 2013). Eftersom ALS är en dödlig sjukdom är det
vanligt att man drabbas av ångest och depression redan vid diagnos. Många visar depressiva
symtom i samband med att sjukdomen fortskrider (Soriani & Desnuelle, 2017).

Vårdpersonal kommer möta personer med ALS. Som vårdpersonal är det därför viktigt att ta
del av personers upplevelser av att leva med en dödlig sjukdom. Detta för att kunna förstå,
underlätta och bemöta dessa personers unika behov och individuella resurser, för att jobba
mot att höja personers livskvalitet. Syftet med denna studie var att beskriva personers
upplevelser av att leva med ALS.
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Metod
Litteraturstudien utgick från en kvalitativ ansats med fokus på personers upplevelser av att
leva med ALS. Enligt Polit och Beck (2012, s.14) är kvalitativa studier data från människors
egna erfarenheter, vilket ger ett inifrånperspektiv.

ing
Sökningen påbörjades genom att först göra en pilotsökning inom ämnet för att se om det
fanns relevanta artiklar. De databaser som användes var “PubMed” samt “Cinahl”, där
medicinska journaler och böcker är samlade (Polit & Beck, 2012, s.101-103). Systematiska
sökningarna gjordes sedan med relevanta sökord för att få fram artiklar som svarade mot
syftet. De inklusionskriterier som användes var personer över 18 år, personer med ALS,
kvalitativ studie, mellan åren 2007-2017 samt engelska språk. De söktermer som användes
var: Motor neuron disease, amyotrophic lateral sclerosis, experience, ALS, patient
perspective, qualitative och emotions. De begränsningarna som användes i “Cinahl” var
engelsk text, peer reviewed, publication date: 20070101-20171231 och begränsningarna i
“PubMed” var Published in the last 10 years och engelska. Enligt Polit och Beck (2012, s.98)
vill man kunna begränsa studien för att få fram relevanta artiklar.

När en sökterm hämtas via databasernas uppslagsverk kallas det för ämnesord, som gör att
sökningen riktas mot ett specifikt ämne (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016,
s.70). I “Pubmed” hämtades ämnesorden via uppslagsverket MeSH och i “Cinahl” hämtades
de i Cinahl Headings. Sökningen gjordes med hjälp av ämnesorden Motor neuron disease,
amyotrophic lateral sclerosis och emotions. Resterande söktermer söktes med fritext som i sin
tur gav fler, men mer ospecificerade träffar. Dock kan ämnesord och fritext kombinerat ge en
balans som både utökar träffar men specificerar sig inom ämnet (Willman et al., 2016, s.7475).
För att hitta relevant litteratur inom området samt för att finna närliggande termer kan
sökblock användas. Vid sökning med sökblock kombineras ämnesord med booleska
sökoperatorerna AND och OR (Willman et al., 2016, s.72-73). Varje sökterm söktes först var
för sig i databaserna. Ämnesorden kombinerades sedan ihop med booleska söktoperatorn OR.
Sedan kombinerades de ihop med den booleska sökoperatorn AND, samt fritext för att ringa
in ämnet som skulle ge fler artiklar som svarade mot syftet (Tabell 1).
Sökningen i PubMed gjordes med olika sökblocks-kombinationer, då det gav fler träffar på
artiklar som svarade mot syftet (se Tabell 1). Vid varje sökning kontrollerades relevanta
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artiklar upp genom att först läsa titeln för att sedan läsa abstrakten samt nyckelord och
potentiella artiklar lästes i sin helhet, för att avgöra om det var en potentiell artikel till
litteraturstudien.
Tabell 1. Redovisning av systematisk litteratursökning i CINAHL och i PubMed
Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med ALS.
CINAHL 2017 09 08 Begränsningar: Peer reviewed, English, publication date: 20070101-20171231
Söknr

*)

Söktermer

Antal träffar

1

CH

Motor neuron disease

463

2

CH

Amyotrophic lateral sclerosis

1186

3

FT

Experience*

120 307

4

S1 OR S2

1581

5

S4 AND S3

118

Antal valda

4

PubMed 2017 09 08 Begränsningar: Published in the last 10 years, engelska
Söknr

*)

Söktermer

Antal träffar

1

MSH

Amyotrophic lateral sclerosis

7090

2

FT

ALS

10579

3

FT

Patient perspective*

2 139

4

S1 OR S2

11 973

5

S3 AND S4

6

Qualitative

109 773

S4 AND S6

109

Motor neuron disease

9 785

S1 OR S8

9 748

Patient perspective

28 773

S9 AND S10

44

6

FT

7
8

MSH

9
10

FT

11
12

MSH

Emotions

84 007

13

FT

Experience*

408 745

S9 AND S12 AND S13

29

14

Antal valda

1

3

1

1

*CH - Cinahl headings termer i databasen Cinahl. MSH - MeSH-termer i databasen PubMed. FT - Fritextsökning i Cinahl
och Fritextsökning i PubMed.
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Kvalitetsgranskning
Artiklarna som ingick i analysen kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s
granskningsprotokoll. Det är en mall som används vid kvalitativa studier som handlar om
patientupplevelser (SBU, 2017). Den totala poängsumman i granskningsprotokollet räknades
om i procent som avgjorde om en artikel var av hög (80-100%), medel (70-79%) eller låg (6069%) kvalitet (jmf. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.95- 96). Mallen modifierades för
att passa in i litteraturstudien, detta genom att utesluta frågor om resultatet byggde på en
hypotes, teori eller modell, då det inte var relevant för litteraturstudien som skulle
genomföras. Artiklarna kvalitetsgranskades av författarna vid olika tillfällen för att sedan
diskutera vilken kvalitet artiklarna hade (jmf. Willman et al., 2006, s. 105-106). Efter att
samtliga artiklar kvalitetsgranskades valdes 10 stycken kvalitativa artiklar ut, dessa skulle
komma att ingå för vidare analys (Tabell 2).
Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=10)
Författare
År
Land

Typ av
studie

Deltagare

Metod
Datainsamling
Analys

Huvudfynd

Kvalitet

Foley et al.,
(2014)a,
Irland

Kvalitativ

34

Intervjuer/Innehållsanalys

Upplevelsen av att sjävla ta
kontroll över ALS genom
att fatta egna beslut.

Medel, SBUprotokoll bilaga 5

Foley et al.,
(2014)b,
Irland

Kvalitativ

34

Intervjuer/Grounded theory

Upplevelsen av patienters
beslutstagande som kan
komma att påverka
familjen, om hur de måste
ta hänsyn till barn och hur
de måste välja att få vård
för att finnas där för sin
familj.

Hög, SBUprotokoll bilaga 5

Gibbons et
al.,
(2013)
England

Kvalitativ

10

Intervjuer/ tolkande
fenomenologisk analys

Att leva med ALS och få
fatigue som begränsar
patienten redan innan
försvagningar i muskler
gör det.

Hög, SBUprotokoll bilaga 5

Hogden et
al., (2012),
Australien

Kvalitativ

14

Semistrukturerade intervjuer/
Tematisk analys

Patienters upplevelser av
att få vård av ett
multidisciplinärt ALS team
samt beslutstagande kring
vården.

Hög, SBUprotokoll bilaga 5

King et al.,
(2009),
England

Kvalitativ

25

Intervjuer/Grounded theory

Patienters upplevelser av
att få ta beslut i samband
med att sjukdomen
fortskrider, för att få
behålla självkänslan och
välmående under hela
sjukdomsförloppet.

Medel, SBUprotokoll bilaga 5
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Tabell 2 fortsättning. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=10)
Författare
År
Land

Typ av
studie

Deltagare

Metod
Datainsamling
Analys

Huvudfynd

Kvalitet

Mistry &
Simpson
(2013),
England

Kvalitativ

7

Intervjuer/ tolkande
fenomenologisk analys

Upplevelsen av att få en
dödlig diagnos.

Låg, SBUprotokoll bilaga 5

Ozanne et
al., (2013),
Sverige

Kvalitativ

14

Intervjuer/ kvalitativ
innehållsanalys

Ångest och oro kring livets
slutskede samt hur de kan
hitta en mening att leva för
den tiden som finns kvar.

Hög, SBUprotokoll bilaga 5

Rosengren
et al.,
(2015),
Sverige

Kvalitativ

4

Självbiografier/ Manifest
kvalitativ metod

Kvinnliga patienters
upplevelser av att leva med
förluster samt hur de
försöker hitta en mening
att leva med sjukdomen.

Medel, SBUprotokoll bilaga 5

Vitale &
Genge
(2007),
Canada

Kvalitativ

13

Semistrukturerade intervjuer/
Kvalitativ dataanalys

Upplevelser av att förlora
hopp samt hitta
copingstrategier för att
känna hopp igen.

Medel, SBUprotokoll bilaga 5

Whitehead
et al.,
(2011),
England

Kvalitativ

24 ALS
patienter,
18 Vårdare,
10 tidigare
vårdare

Intervjuer/Tematisk analys

Rädsla och ångest hos
patienterna inför
framtiden/livets slutskede.
Patienters egna beslut
kring palliativ vård och hur
dödshjälp hade varit en
fördel i deras tillstånd.

Medel, SBUprotokoll bilaga 5

Analys
Denna studie fokuserade på personers upplevelser och därmed har en kvalitativ manifest
innehållsanalys med en induktiv ansats använts. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att
manifest innehåll är en text som beskriver det synliga och uppenbara i innehållet. Enligt
Danielson (2017, s.290) innebär en innehållsanalys med induktiv ansats att forskaren utgår
från innehållet i texten och därmed kodar innehållet till kategorier och teman.

Artiklarna analyserades genom att först läsas igenom flera gånger för att få en bättre förståelse
kring vad texten handlar om och för att fånga upp innehållet i texten. Textenheterna som
svarade mot syftet till studien markerades med färg för att kunna strukturera innehållet. När
textenheterna markerades fördes de in i en tabell för att få en överblick på originaltexten. En
textenhet är en sammanställning av text som innehåller en betydelse för studien (Graneheim
& Lundman, 2004). I tabellen översattes och kondenserades textenheterna. Kondensering av
en textenhet innebär att originaltexten förkortas men betydelsen i textenheten behålls
(Graneheim & Lundman, 2004).
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För att kunna identifiera textenheterna till originalartiklarna så markerades originaltext och
kondenserad text med siffror som indikerar artikel samt textenhet. Första artikeln markerades
som 1, andra artikeln som 2 och så vidare. Textenheterna markerades också med siffror, första
textenheten i en artikel markerades som 1 samt andra textenheten som 2 och så vidare.
Därefter kombinerades dessa ihop, exempelvis (2:1). De kondenserade textenheterna kodades
med ord efter innehållet i textenheten, kodningen användes sedan som verktyg till
kategoriseringen genom att sortera texten till preliminära kategorier (Graneheim & Lundman,
2004). Texten bearbetades genom att sortera likheter samt skillnader i textenheterna för att
sedan föra in dem med samma innehåll under preliminära kategorier. Därefter lästes samt
sorterades texten ytterligare en gång för att försäkra sig att textenheterna endast kunde passa
in under en kategori, därmed skapades slutkategorier. Slutligen sammanställdes ett resultat
(Graneheim & Lundman, 2004).

Resultat
Analysen resulterade i totalt fem kategorier som presenteras i Tabell 3. Resultatet presenteras
i brödtext samt citat från ursprungstexten.
Tabell 3. Översikt över kategorier (n=5)

Kategorier
Att få diagnosen innebär en dödsdom
Att tvingas leva med förluster som sjukdomen medför
Att kunna känna meningsfullhet
Att söka strategier för att leva med förändringar
Att vilja bestämma för att få kontroll över sitt eget liv

Att få diagnosen innebär en dödsdom
Att få diagnosen ALS upplevdes som en dödsdom och att den egna existensen var hotad, det
upplevdes som den värsta neurologiska sjukdomen som gick att få (Foley, Timonen &
Hardiman, 2014a; Ozanne, Graneheim & Strang, 2013). En studie (Mistry & Simpson, 2013)
beskrev att personer upplevde att få diagnosen som att läkaren släppte en bomb. I studien
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(Hogden, Greenfield, Nugus & Kiernan, 2012) beskrevs att personer redan misstänkte att de
hade ALS och andra var övertygade om att de hade diagnosen, men blev ändå chockade i
stunden. Enligt Mistry och Simpson (2013) framkom svårigheter att ta in information om vad
sjukdomen innebar och personer upplevde chocken som ett drömliknande tillstånd.
Andra studier (Mistry & Simpson, 2013; Ozanne et al., 2013) beskrev att när chocken hade
lagt sig frågade personer sig varför just de hade fått sjukdomen samt vad de hade gjort för att
förtjäna den. I studier (Mistry & Simpson, 2013; Ozanne et al., 2013; Rosengren, Gustafsson
& Jarnevi, 2015) beskrevs att personer upplevde förtvivlan, ilska och orättvisa när de fick
diagnosen, då de alltid gjort rätt för sig i livet.

never been into trouble with the police ... lead a good life ... why me and I
thought „it‟s not fair‟ yet people are robbers, the muggers, all the rapists; they
live till forever and I got this and I‟m not gonna live my full term (Mistry &
Simpson, 2013, s.942).

I studier (Foley et al., 2014a; Ozanne et al., 2013; Vitale & Genge, 2007) hade personer med
ALS svårt att känna hopp och hitta en meningsfull vardag, då det inte fanns något botemedel
mot sjukdomen samt vetskapen om att döden skulle ske inom en snar framtid. Detta innebar
att tankar om döden blev en stor del av det dagliga livet. Enligt Ozanne et al. (2013) beskrev
personer att de inte var rädda för själva döden, men det fanns rädsla över hur det skulle ske
samt att resan mot döden var mer skräckinjagande. Det beskrevs även oro och rädsla över att
bli övergiven, vara fånge i sin egna kropp, att leva med en fungerande hjärna i en förlamad
kropp, att dö genom kvävning samt att lägga sig och sova och aldrig vakna upp igen.

Att tvingas leva med förluster som sjukdomen medför
Enligt Gibbons, Thornton och Young (2013) beskrev personer de fysiska förluster som
sjukdomsprocessen medförde, men även sekundära besvär som exempelvis fatigue. Fatigue
medförde enorm trötthet som gjorde att personer med ALS inte hade någon kraft, trots att de
ännu inte förlorat muskelstyrkan. Det beskrevs även hur fatigue hindrade personer att göra
enkla saker i vardagen, som att exempelvis klä på sig.
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If I get myself dressed in the morning then it will take a couple of hours to
recover from getting dressed. After that I‟d feel much better (Gibbons et al.,
2013, s.4).

En studie (Foley et al., 2014a) visade hur personer upplevde att de förvandlades till gamla
individer över en natt, då de blev beroende av hjälpmedel i snabb takt, vilket kändes som ett
rån av fysiska förmågor. De kände sig även beroende av andra människor samt hjälpmedel
som följd av sjukdomen. När sjukdomen fortskred såg de hjälpmedel och assistans som ett
bakslag. Personer kände frustration och besvikelse att bli av med fysiska förmågor samt att de
skämdes över att visa sig offentligt med assistans eller hjälpmedel (Foley et al., 2014a). De
kände sig förödmjukade, sårade (King, Duke & O'Connor, 2009) och rånade på sin identitet
(Foley et al., 2014a), då de inte kunde ta hand om sig själva och blev beroende av andra
personer (King et al., 2009). I och med de fysiska förlusterna kände personer med ALS att
friheten togs ifrån dem och att sjukdomen begränsade deras liv (Mistry & Simpson, 2013).
I can‟t hug my daughter, enormous loss, it‟s incredible (Foley et al., 2014a,
s.115)

I studier (Foley et al., 2014a; Rosengren et al., 2015;Vitale & Genge, 2007) beskrev personer
med ALS att de kände sig besvikna när de inte kunde umgås med sina familjer och vänner på
samma sätt som innan sjukdomen. De klarade inte längre av att vara aktiva och delta i
familjeaktiviteter. Enligt Mistry och Simpson (2013) beskrev personer att de hade förlorat sin
personlighet i samband med att de förlorat rösten, då de inte kunde skratta eller skämta på
samma sätt som innan. I studier (Mistry & Simpson, 2013; Rosengren et al., 2015) beskrevs
det även att trots elektroniska kommunkationsenheter var det inte ett optimalt flöde i
konversationerna, och det upplevdes svårt att uttrycka sig och bli förstådd i vardagen.

Att kunna känna meningsfullhet
I studier (Hogden et al., 2012; Ozanne et al., 2013; Rosengren et al., 2015) beskrev personer
att de hittade en mening med livet som ökade viljan att leva, och de tog vara på tiden som var
kvar, trots konsekvenserna sjukdomen gav. Enligt Vitale och Genge (2007) beskrev personer
med ALS hopp om att bli botade, hopp om att sjukdomsförloppet skulle stanna av och hopp
om att familjemedlemmar skulle kunna känna lycka efter deras död.
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I hope the disease will stop itself or stay as it is... or even maybe regain some
small strength... or even if the disease would stabilize itself... and I could have
many years where I would stop deteriorating and I could adapt to living with
my current abilities (Vitale & Genge, 2007, s.31).
I studier (Ozanne et al., 2013; Rosengren et al., 2015) beskrev personer att efter de fått
diagnosen kunde de lättare känna glädje samt att de inte bråkade över småsaker längre.
Personer med ALS lade inte ner energi på sådant som tidigare var irriterande, utan de beskrev
att familjer stod upp för varandra mer och tog inte varandra för givet. I flera studier (Hogden
et al., 2012; Mistry & Simpson, 2013; Ozanne et al., 2013; Rosengren et al., 2015) beskrev
personer att familjen, vården/assistenter samt vänner gav dem mening, styrka och lycka
genom deras stöttning och närvaro. Denna gemenskap gav personer ork att leva i nuet, för att
kunna hantera döden.

Att söka strategier för att kunna leva med förändringar
Enligt Foley, Timonen och Hardiman (2014b) kände äldre personer som blev diagnostiserade
mer acceptans mot sjukdomen än de som var yngre, då de äldre personerna hade vuxna barn
som inte var beroende av dem. De yngre personerna upplevde sjukdomen som ett rån på
föräldraskapet, då barnen ofta var unga och beroende av sina föräldrar. I en annan studie
(Hogden, et al., 2012) beskrevs även att det var svårare att acceptera diagnosen om man
nyligen fått den, då de inte hunnit bearbeta acceptans kring sjukdomen. Enligt Ozanne et al. (
2013) kände personer sig som bördor mot anhöriga på grund av deras sjukdomstillstånd. Det
fanns en vilja hos personer att dö för att anhöriga skulle kunna gå vidare med sina liv. Studier
(Foley et al., 2014a; Hogden, et al., 2012; King et al., 2009) beskrev att personer såg
anpassning till förändringar som ett tvång eller som en utmaning. Hogden et al. (2012)
beskrev att personer kände sig tvungna att hantera situationen.

It [ALS] was a bit hard to take in, when I read what to expect from a website,
but that‟s what it was then, and so be it (Hogden et al., 2012, s.832).

Studier (Foley et al., 2014a; Hogden, et al., 2012; King et al., 2009; Rosengren et al., 2015)
visade att personer hittade strategier för att hantera förändringar och för att få behålla sitt
välmående. Strategierna innebar att personer undvek negativa tankar och upplevelser, samt att
de satte upp nya mål i livet som var hanterbara. På det viset ökade självkänslan samt
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självvärdet hos personer. Då förlusterna var ständiga krävdes det anpassning och det blev en
repeterande process för att hitta nya effektiva strategier. Enligt Whitehead et al., (2012)
önskade personer med ALS ett långsamt sjukdomsförlopp för att hinna anpassa sig till de nya
förändringarna sjukdomen medförde.
I have already started to move out of my body. I‟m moving up in the head
instead. There I have my brain and my senses. The care and concern for my
body, I leave to others (Rosengren et al., 2015, s.79).

Att vilja bestämma för att få kontroll över sitt eget liv
I studier (Foley et al., 2014a; Hogden et al., 2012; Ozanne et al., 2013; Whitehead et al.,
2012) beskrev personer med ALS att de ville ta kontroll över sina liv genom att själva ta
beslut kring vården och bestämma när de ville ha hjälp. Enligt Mistry och Simpson
(2013) beskrev personer i studien att det var absurt när vården fattade beslut åt dem, när de
befann sig i ett tillstånd där de inte kunde framföra sina viljor. Studier (Foley et al., 2014a;
Ozanne et al., 2013; Whitehead et al., 2012) visade att personer ville underlätta för anhöriga
genom att framföra sina önskemål om testamente, begravning (Ozanne et al., 2013), vård vid
livets slutskede (Foley et al., 2014a) samt var någonstans de ville avsluta livet (Whitehead et
al., 2012).

I en studie (Foley et al., 2014a) visades att personer med ALS även ville ha möjlighet att
pausa vården för att ta vara på tiden och leva i nuet, samt att smälta allt som sjukdomen
innebar. Detta gav dem känslan att vara i kontroll. En annan studie (King et al., 2009) beskrev
att när personer själva fick ta beslut om hjälpmedel och behandling som exempelvis rullstol,
PEG-knapp eller non invasive ventilation, främjades känslan av att vara i kontroll. Därmed
ökade självkänslan och välmåendet samt att stressnivåer minskade. Enligt Whitehead et al.
(2012) beskrev personer i studien att de ville ta beslut kring hur döden skulle ske, därmed
övervägde flera aktiv dödshjälp som en sista utväg från sjukdomen. De såg döden som en
befrielse.
I know your brain is alert and you feel, you know you‟ve got your sense of
touch .[but] if I got to the stage where I was just existing I would be leaning
towards going to Switzerland [for assisted suicide] (Foley et al., 2014a, s.116).
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Diskussion
Syftet med denna studie var att beskriva människors upplevelser av att leva med ALS.
Resultatet i denna studie har beskrivits i fem olika kategorier; Att få diagnosen innebär en
dödsdom, Att tvingas leva med förluster som sjukdomen medför, Att kunna känna
meningsfullhet, Att söka strategier för att leva med förändringar, Att vilja bestämma för att få
kontroll över sitt eget liv.

Resultatet i litteraturstudien visar att personer med ALS upplevde diagnosen som att få en
dödsdom. Detta resulterade i att de hamnade i ett chocktillstånd och det var svårt att ta in
information om sjukdomen. Detta bekräftas av Aoun et al. (2016) som menar att det är
utmanande för personer att få diagnosen ALS samt att det är relaterat till en existentiell chock.
Författarna ser ett värde av att personer med ALS skulle behöva stöd i form av samtal för att
övervinna sin existentiella chock. En studie (Butėnaitė, Sondaitė & Mockus 2016) beskriver
att när en person upplever en existentiell kris är denne i stort behov av behandling i form av
samtal med exempelvis psykolog, kurator eller sjuksköterska. Enligt Bäck-Pettersson,
Sandersson och Hermansson (2014) kan stödjande samtal hjälpa personer att övervinna en
existentiell kris samt orka med sin situation. I samtalet är det viktigt att vårdpersonal visar
tålamod, ärlighet, ödmjukhet, tillit samt införa hopp och mod.

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer med ALS hade svårt att känna hopp samt
en meningsfull vardag. Dessa upplevelser uppstod eftersom det inte fanns något botemedel
samt vetskapen om att döden skulle ske inom snar framtid. Enligt Plahuta et al. (2002)
beskrevs det att nyligen diagnostiserade personer med ALS visade depressiva symtom samt
att sjukdomen var utom deras kontroll, vilket fick dem att känna bland annat hopplöshet.
Enligt Aoun et al. (2016) tyckte personer med ALS att det var viktigt att neurologen visade
empati, värme och omsorg när diagnosen gavs. Studien beskrev att när personer fick
tillräckligt utrymme och tid för att reagera och uttrycka känslor till vårdpersonal, upplevde de
ökat välmående och tillfredsställelse. Situationen kändes även lättare att hantera om en tidig
uppföljningsplan gjordes.

Litteraturstudiens resultat visar att i samband med de fysiska förlusterna kände personer
frustration samt besvikelse. De kände även skam över att visa sig offentligt med hjälpmedel
samt assistans. Detta bekräftas av Lundman och Jansson (2007) som visar att känslor av skam
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kan komma i samband med att personer känner sig annorlunda när de förlorar fysiska
förmågor. En studie (Tysnes, 2008) visar att förändringar som Sialorré också kunde väcka
känslor av skam hos personer. De kan då dra sig tillbaka och undvika sociala kontakter
utanför deras trygga nätverk.

Resultatet i litteraturstudien visar att personer kände att personligheten förlorades när de inte
kunde uttrycka sig och bli förstådda. Trots elektroniska kommunkationsenheter var det inte
ett optimalt flöde i konversationerna. Enligt Mckelvey, Evans, Kawai och Beukelman (2012)
blev det svårt för personer med ALS att fortsätta jobba samt interagera socialt på grund av det
försämrade talet sjukdomen medförde. Det fanns nackdelar med elektroniska
kommunikationsenheter. Familj och vänner upplevde det ovant att en datorröst ersatte
personens egna röst. Då datorrösten endast talade i en ton missförstod familj och vänner, det
uppfattades som att personer med ALS gav order och var otrevliga. Därmed hittade de
tillsammans strategier för att förbättra kommunikationen. Strategierna innebar att skriva
vänliga meningar med datorn samt att skriva “tack” och “snälla”, för att det inte skulle låta
som att personer med ALS gav kommandon till sin omgivning. Det är viktigt med
kommunikation i beslutstagande samt för att kunna tillgodose personer med ALS behov,
därmed är det viktigt att alla människor som är involverade är engagerade i
kommunikationen.

Resultatet i litteraturstudien visade att personer fann styrka att leva genom att ta vara på nuet.
Familjen, vården/assistenter samt vänner gav dem mening, styrka och lycka genom stöttning
och närvaro. Detta bekräftar Young och McNicoll (1998) som beskriver att familj och vänner
är viktiga då de stöttar personer med ALS både praktiskt samt emotionellt. Efter diagnosen
ställs blir dessa relationer starkare då de är ett skyddsnät. Personer med ALS upplevde att
familj och vänner var viktigare än någonsin och att de inte orkat kämpa utan dem. Personer
med ALS såg även vårdpersonal som viktiga då omvårdnaden gjorde livet värt att leva.

Litteraturstudiens resultat visade att personer med ALS hittade strategier trots de ständiga
förlusterna sjukdomen medförde. Detta bekräftas av Antonovsky (2005, s.16) teori om
KASAM som fokuserar på hur hälsa kan stärkas hos personer trots sjukdom. Antonovsky
(2005, s.43-46) menar att det finns tre komponenter som påverkar hur personer hanterar
livshändelser, dessa komponenter är begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet.
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Litteraturstudiens resultat visar att det var lättare för personer att acceptera sjukdomen ALS
om de hade bearbetat den. Enligt Antonovskys teori innebär komponenten begriplighet hur
upplevelser i livet blir begripliga. Om en livshändelse inträffar, oavsett om den är förutsägbar
eller oförutsägbar kan en person med hög känsla av begriplighet strukturera upp denna
livshändelse och uppleva den som tydlig och sammanhängande (Antonovsky, 2005, s. 44).

Enligt litteraturstudiens resultat hittade personer strategier för att hantera de förändringar som
sjukdomen medförde, detta för att få behålla sitt välmående. Enligt Antonovsky (2005, s.45)
innebär komponenten hanterbarhet det man upplever som resurser som står till ens
förfogande, och på så vis hantera motgångar som en livshändelse kan ge. Vid hög känsla av
hanterbarhet känner personer sig inte som offer, utan de reder sig själva och sörjer inte för
alltid.

Litteraturstudiens resultat visar att personer hade strategier där de undvek negativa tankar och
upplevelser samt att de satte upp nya mål i livet som var realistiska. Enligt Antonovsky (2005,
s.45-46) innebär meningsfullhet att personer söker något som är värt att kämpa för, samt
investera tid och engagemang. En person med hög känsla av meningsfullhet söker och hittar
en mening för att behålla värdigheten och tar sig igenom den jobbiga livshändelsen.

Enligt litteraturstudiens resultat ville personer själva ta beslut kring hur döden skulle ske. De
övervägde dödshjälp som en sista utväg från sjukdomen och såg döden som en befrielse.
Enligt Monteverde (2017) är aktiv dödshjälp ett stort etisk dilemma. Vårdpersonal fyra
grundläggande principer; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsan och lindra
lidande, vilket gör att aktiv dödshjälp är emot vårdpersonalens principer. Dock inom vården
är patientens eget bestämmande kärnan kring all behandling, vilket blir ännu ett etisk dilemma
om patientens vilja är att få dö på egna villkor. Om aktiv dödshjälp beviljas, vem är villig att
utföra det? Detta kan medföra att vårdpersonal som annars är vana vid att rädda liv, behandla
symtom samt lindra lidande hos sjuka människor själva blir lidande inför detta beslut.

Interventioner
Mindfulness
Mindfulness är en meditationsmetod och betyder sinnesnärvaro eller medveten närvaro. Det
innebär att personer utför övningar som är kopplade till att fokusera på nuet samt medvetenhet
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om sig själv. Vid mindfulness lär man sig att se saker i nya perspektiv, som fokuserar på “vad
kan jag göra nu?” istället för “vad kan jag inte längre göra?” (Pagnini et al.,2014).

I resultatet framgår det att personer med ALS lever med rädslor, ångest och depression. De
upplevde även besvikelse att inte klara av att umgås med familjen på samma sätt som innan
sjukdomen. Vårdpersonalen kan påverka genom att introducera mindfulness till personer med
ALS och ta kontakt med en utbildad person som utför mindfulness. Detta kan hjälpa
personer att stärka sin självbild och tänka positivt på sådant de klarar av. Övningarna bör
individuellt anpassas då meditationen bland annat innehåller fokus på kroppsrörelser, som kan
vara svårt i samband med att sjukdomen fortskrider och personer förlorar kroppsliga
funktioner. Det går att anpassa genom att exempelvis låta personer med ALS göra
ögonrörelseövningar (Pagnini et al., 2014).

Musikterapi
Litteraturstudiens resultat visar att personer med ALS kan känna ångest samt depression över
sin situation, därmed kan musikterapi vara ett alternativ till intervention. Musik gör att olika
hjärnområden engageras som involverar känslor, tankemönster och motivation. Musikterapi
kan innebära att musik spelas för personer i ca 30 minuter, en gång om dagen under flera
veckor. Val av musik kan se olika ut, det kan finnas en förvald spellista eller att personer får
välja musik själv. Musikterapi har positiva effekter mot depression, humör, ångest samt
livskvalitet. Fördelar med denna metod är att vem som helst kan utföra det samt att det är
ekonomiskt att utföra. Nackdelar kan vara att viss musik påminner om känsloladdade stunder,
vilket kan medföra en negativ effekt på behandlingen (Raglio et al., 2015).

Metoddiskussion
För att veta om en studie är av god kvalitet och trovärdig använder man sig inom kvalitativa
studier begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftbarhet samt överförbarhet. Författarna
kommer därmed använda sig av dessa begrepp under metoddiskussionen (Fridlund &
Mårtensson, 2017, s. 431).

Författarna har försäkrat sig om säker data genom kvalitetsgranskning av artiklarna som
valdes ut till analys. Dessutom lät de utomstående i form av handledare ta del av analys,
kategorisering och resultat. I studien ingick en artikel med låg kvalitet som kan ses som en
svaghet. Dock efter diskussion med handledare beslutade författarna att ha med artikeln i
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analysen, detta på grund av att upplevelsen var i fokus samt att resultatet inte avvek från de
andra studierna som hade högre kvalitet. Enligt Fridlund och Mårtensson (2017, s.431-432)
innebär trovärdighet att författarna använt sig av säker data till studien. Trovärdighet kan
styrkas genom att författarna låter utomstående ta del av resultatet samt granska
överensstämmelse mellan kategorier och underkategorier.

Under datainsamlingen sökte författarna söktermer i olika sökblock, då det visade sig att
sökning med endast ett sökblock gav för få träffar på relevanta artiklar som svarade mot
syftet. För att behålla pålitligheten lästes artiklarnas titlar samt abstrakt i de sökningar där
artiklar valdes ut, för att försäkra att potentiella artiklar inte missats. Under analyseringen
kodades textenheterna efter innehållet i texten. Författarna upplevde i efterhand att kodningen
blev för bred. Författarna fick gå tillbaka i analyseringsprocessen och koda mer specifikt mot
ett ämne för att lättare strukturera textenheterna till en passande kategori. Detta kan bero på
att författarna inte är vana med denna typ av analysarbete. Dock medförde detta att
textenheterna fick läsas flera gånger och därmed fick författarna sätta sig in i texten
ytterligare, vilket gav mer förståelse för texten. Enligt Fridlund och Mårtensson (2017, s.432)
innebär pålitlighet att författarna beskriver sin förståelse samt tidigare erfarenheter som kan
ha påverkat datainsamlingen och dataanalysen.

För att uppnå bekräftbarhet har författarna beskrivit analysprocessen noggrant för att läsaren
ska kunna följa stegen som vidtagits och varför de gjorts. Texten har bearbetats flera gånger
samt analyserats av två författare för att försäkra sig om att ingen tolkning av texten har
gjorts. De har även tagit hjälp av en handledare som har granskat analys samt resultat.
Fridlund och Mårtensson (2007, s. 432) beskriver att bekräftbarhet i analysprocessen ska vara
tydligt beskrivet samt att inga tolkningar ska ha gjorts för att inte färga datan. Det är viktigt att
låta andra personer granska analys och resultatbeskrivning för att försäkra sig om detta.

Författarna har uppfyllt kriterierna för överförbarhet genom ett tydligt resultat med tydliga
referenser samt uppnådd trovärdighet, pålitlighet och bekräftbarhet. Kontexten i resultatet tror
inte författarna borde skilja sig, då fokus ligger på personers upplevelser av att leva med ALS.
Dock är det upp till läsaren själv att bedöma om det är överförbart i deras kontext eller inte.
För att uppnå överförbarhet beskriver Fridlund och Mårtensson (2007, s. 433) att resultatet
ska vara tydligt beskrivet samt att trovärdighet, pålitlighet och bekräftbarhet ska vara
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uppfyllda. Det ska även gå att se hur studiens resultat kan överföras till andra grupper,
kontexter eller situationer.

Slutsats
Personer som får diagnosen ALS hamnar ofta i chock och kan känna rädsla och oro över att
bli övergivna, förlora sina förmågor samt att dö. Dock kan personer med ALS få ett nytt
perspektiv på livet som gör att de lättare kan känna glädje. De beskriver att relationerna
mellan familj, vänner och vårdpersonal ger lycka, hopp samt en meningsfull vardag, som gör
att de orkar hantera döden. Personer med ALS sätter upp nya hanterbara mål i livet för att ha
kontroll och därmed behålla sitt välmående. Antonovskys teori om KASAM fokuserar på hur
hälsa kan stärkas hos personer trots sjukdom. Hur hög känsla av begriplighet, hanterbarhet
samt meningsfullhet är betydande för hur personer hanterar en jobbig livshändelse.

I klinisk praxis är det viktigt att alltid sträva efter en god livskvalitet hos personer som lever
med sjukdom, därmed är det bra att ha kunskap om hur sjukdomen upplevs från ett
inifrånsperspektiv, för att kunna tillgodose samt underlätta för personer med en dödlig
sjukdom. Idag finns det mycket forskning om hur anhöriga upplever att det är att leva med en
person som har ALS. Förslag för vidare forskning är att göra fler studier av personer med
ALS och deras upplevelser av att leva med en dödlig sjukdom. Detta för att utveckla vården
samt få en större förståelse för personer med en dödlig sjukdom.
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