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Sammanfattning 
Bakgrund:   Amyotrofisk lateral skleros är en terminal progressiv sjukdom där 

motoriska nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen bryts ner 
och dör. Musklerna blir därmed understimulerade och förtvinar vilket leder 
till förlamning. Majoriteten av personerna som insjuknar i amyotrofisk 
lateral skleros avlider inom fem år. Cirka 10-20 procent lever längre än tio 
år från sjukdomsdebut. Att diagnostiseras med amyotrofisk lateral skleros 
innebär en chock och en omfattande livsomställning. Då det inte finns 
något botemedel är det viktigt att patienten erbjuds individanpassad 
omvårdnad samt psykosocialt och existentiellt stöd för att lindra symtom 
och stärka patientens livskvalitet.   

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med Amyotrofisk 
Lateral Skleros. 

Metod: Litteraturstudie baserad på befintlig forskning inom området. Tio 
vårdvetenskapliga artiklar hämtade från databaserna CINAHL Complete 
och MEDLINE har använts och tillvägagångssättet har utförts enligt 
Fribergs metod. 

Resultat: I resultatet framträdde tre teman och fyra subteman som beskrev olika 
aspekter av att leva med amyotrofisk lateral skleros. De teman som 
identifierades var: livet faller samman med subtemana förlust av förmågor 
och förlust av mening, att bygga upp livet på nytt med subtemana 
acceptans och anpassning och finna mening samt beslut kring vård. Att 
leva med amyotrofisk lateral skleros innebar sorg, osäkerhet och rädsla 
samt en känsla av att livet förlorat mening. Sjukdomens progression 
innebar ett ständigt beslutsfattande kring vård. Familjens delaktighet i 
vårdbesluten var betydelsefull men gav även upphov till pliktkänslor. 
Förlusten av fysiska förmågor medförde både rädsla för att helt förlora 
kontrollen i livet och bli beroende av andra samt rädsla inför döden. Trots 
detta var det möjligt för deltagarna att acceptera och anpassa sig till 
sjukdomen samt att hitta ny mening i livet och uppleva livskvalitet.  

 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån ytterligare forskning samt Callista Roys 
adaptionsmodell som berör människans förmåga till anpassning. De delar 
som lyftes fram och diskuterades var acceptans, anpassning, autonomi och 
pliktkänsla. 

Nyckelord: Amyotrofisk lateral skleros, upplevelse, patientperspektiv, litteraturstudie 

 



  
 
 

 

Abstract 
Background: Amyotrophic Lateral Sclerosis is a terminal progressive disease in which 

the 
motor neurons in the brain, brainstem and spinal cord breaks down and 
dies. As a result of this the muscles becomes under stimulated and 
atrophies which leads to paralysis. The majority of persons suffering from 
Amyotrophic Lateral Sclerosis die within five years. Between 10-20 
percent live longer than ten years from the onset of the disease. Being 
diagnosed with Amyotrophic Lateral Sclerosis causes a shock and leads to 
a sweeping life change. Since there is no cure, it is important that people 
with Amyotrophic Lateral Sclerosis are offered individualized care as well 
as psychosocial and existential support in order to relieve symptoms and 
strengthen the patient’s quality of life. 

Aim: The aim was to describe patients’ experiences of living with Amyotrophic 
Lateral Sclerosis. 

Method: Literature study based on existing research in the field. Ten articles on 
care science have been used from the databases CINAHL Complete and 
MEDLINE. The procedure has been carried out according to Friberg's 
method. 

Results: The result featured three themes and four subthemes that described 
different aspects of living with Amyotrophic Lateral Sclerosis. The 
themes that were identified were: life falls apart with subthemes loss of 
abilities and loss of meaning, rebuilding life with subthemes acceptance 
and adaptation and finding meaning and decisions about care. Living 
with Amyotrophic Lateral Sclerosis meant grief, insecurity and fear as 
well as a feeling that life had lost meaning. The progression of the disease 
led to a constant decision-making process regarding care. The family's 
participation in health care decisions was meaningful, but also caused 
feelings of duty. The loss of physical abilities led to fear of completely 
losing control in life and becoming dependent on others but also fear of 
death itself. Despite this, the participants were able to accept and adapt to 
the disease allowing them to find new meaning and experience quality of 
life.  
 

Discussion: The results were discussed on the basis of further research and Callista 
Roy's adaptation model, which is about people's ability to adapt. The parts 
highlighted in the discussion were acceptance, adaption, autonomy and 
feelings of duty. 
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Inledning 

Under sjuksköterskeprogrammets verksamhetsförlagda utbildning har vi träffat svårt sjuka 

patienter. Dessa möten har väckt vår nyfikenhet om hur det är att leva med en obotlig 

sjukdom och vetskapen om att inte ha lång tid kvar att leva. Denna litteraturstudie fokuserar 

på patienter som lever med sjukdomen Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS). Vi har erfarit 

situationer där vi upplevt att sjuksköterskor har känt sig obekväma i att bemöta, samtala och 

förhålla sig till svårt sjuka patienter vilket har lett till ett undvikande beteende. Vi ville därför 

fördjupa oss i hur patienter upplever sin situation och hur sjukdomen påverkar deras 

livskvalitet. Med denna litteraturstudie ville vi få fördjupad förståelse för patienter som lever 

med ALS för att utöka kunskapen om hur vi på bästa sätt kan bemöta och förhålla oss till 

 

Bakgrund 

Diagnos 

Amyotrofisk Lateral Skleros är en obotlig sjukdom som ingår i gruppen 

motorneuronsjukdomar (Ericson & Ericson, 2012). Sjukdomens progression innebär att 

hjärnans, hjärnstammens och ryggmärgens motoriska nervceller bryts ner och dör. När de 

motoriska nervbanorna slutar skicka signaler ut till musklerna i kroppen blir de 

understimulerade och förtvinar (Ozanne, 2015). Sjukdomsförloppet varierar beroende på 

skadornas lokalisation och leder slutligen till att kroppen förlamas och den drabbade avlider.  

Vanliga symtom är muskelsvaghet, spasticitet i varierande grad, undernäring, tal- och 

sväljsvårigheter samt andningssvikt (Ozanne, 2015). Även smärta är ett vanligt 

förekommande symtom, främst i axlar och nacke (Moisset et al., 2016). Funktionsförlusten 

sker först i kroppens viljestyrda muskler, såsom i ben och armar, vilket kan visa sig genom att 

det blir svårt att gå eller att greppa tag i något. Efterhand påverkas även 

andningsmuskulaturen som tillhör kroppens icke viljestyrda muskler. Allt eftersom 

nedbrytningen av musklerna fortgår försämras tal- och sväljförmågan. Ögonmusklerna och 

hjärtmuskulaturen påverkas sällan. De kognitiva funktionerna påverkas normalt sett inte och 

och patienterna behåller oftast medvetandet genom hela sjukdomsförloppet. Cirka 5-10 

procent av de som drabbas av sjukdomen utvecklar demens.  

Sjukdomen förekommer i något högre grad hos män än hos kvinnor och debuterar vanligen 

mellan 45-75 års ålder. I Sverige insjuknar 220-250 personer varje år (Socialstyrelsen, 2018). 

Vanligtvis tar det cirka tolv månader från första symtom tills att diagnos ställs. Majoriteten av 

patienterna avlider inom fem år efter sjukdomens debut, vanligtvis på grund av andningssvikt 
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och aspirationskomplikationer (Ericson & Ericson, 2012). Cirka 10-20 procent lever längre än 

tio år från sjukdomsdebut (Ozanne, 2015). Det finns olika faktorer som visats ha påverkan på 

överlevnadstiden. I en studie av Lavernhe et al. (2017) framgick att patienter som bodde 

hemma överlevde längre än de som bodde på en vårdinrättning. Även de patienter som 

vårdades av en anhörig tenderade att överleva längre än de som främst fick vård av 

vårdpersonal. Orsaken till sjukdomen är i de flesta fall okänd (Socialstyrelsen, 2018). Två 

kända faktorer för att utveckla sjukdomen är ärftlighet och rökning. Det finns teorier om 

huruvida genförändringar kan leda till uppkomst av sjukdomen och då i kombination med 

riskfaktorer i omgivningen. Riskfaktorer som diskuterats är bland annat överreaktion i 

immunsystemet och virusinfektioner. I en studie av Seleen et. al (2017) framgick att 

luftföroreningar betydligt ökar risken för att insjukna i ALS. D’Ovidio, d’Errico, Calvo, Costa 

och Chiò (2017) beskrev i en annan studie att personer med ett arbete som innebar kontakt 

med allmänheten löpte högre risk för att drabbas av ALS. 

 

Behandling 

Då det inte finns någon botande behandling för ALS är vården palliativ från start och fokus 

ligger främst på att lindra sjukdomssymtomen och kompensera för förlusten av funktioner 

(Socialstyrelsen, 2018). ALS ger en rad olika fysiska symtom samt innebär en stor psykisk 

påfrestning för de drabbade och därför finns det ALS-team på de flesta större sjukhus som 

patienten kommer i kontakt med i samband med att diagnosen ställs. Dessa team består av 

olika yrkesgrupper som tillsammans arbetar för att ge en heltäckande vård och stöd till 

patienter med ALS och deras anhöriga. Teamet innefattar fysioterapeut, sjuksköterska, 

arbetsterapeut, neurolog, kurator, logoped och dietist (Ozanne, 2015). I en studie som pågick 

under fyra år visade resultatet att för patienter som behandlades av ett multidisciplinärt ALS-

team var medianöverlevnaden längre än de som behandlades på en vanlig neurologklinik 

(Traynor, Alexander, Corr, Frost & Hardiman, 2003). För de patienter som behandlades av ett 

ALS-team var medianöverlevnaden 677 dagar under perioden jämfört med 488 dagar för 

patienterna på neurologkliniken.  

Det fortskridande sjukdomsförloppet kan till viss del förhalas med hjälp av det 

glutamathämmande läkemedlet Riluzole. Aminosyran Glutamat i för hög halt utgör en toxisk 

effekt på nervcellerna i det centrala nervsystemet och genom att tillföra läkemedlet reduceras 

glutamathalten (Ericson & Ericson, 2012).  
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När patienten får problem med andnings, svälj eller upphostningsfunktionen blir icke 

invasivt andningsstöd i form av syrgastillförsel aktuellt (Ericson & Ericson, 2012). Mindre 

vanligt är att invasivt andningsstöd i form av trakeostomi sätts in. Då nutritionsproblem 

uppstår och medför svårigheter att svälja kan perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) bli 

aktuellt. En del av nutritionsproblematiken är de smakförändringar som sjukdomen kan ge 

upphov till. Att smakupplevelsen förändrades ansågs vara ett stort problem för deltagarna i en 

studie av Tarlarini et al. (2019).  

Då sjukdomens progression hela tiden fortskrider är det är av stor vikt att patientens behov 

tillgodoses så snabbt som möjligt efter sjukdomsdebuten samt fortsatt under hela sjukdomens 

förlopp (Ericson & Ericson, 2012). För att underlätta i det vardagliga livet behöver 

hjälpmedel, service och vård kontinuerligt finnas tillgängligt. När 

kommunikationssvårigheterna tilltar på grund av försvagad ansiktsmuskulatur kan 

datoriserade hjälpmedel användas för att hjälpa patienten att kommunicera.  

 

Omvårdnad 

En god hälsa och vård på lika villkor för alla är målet med hälso- och sjukvården (Sveriges 

Riksdag, 2017). Sjuksköterskan är en viktig del av hälso- och sjukvården med omvårdnad 

som ansvarsområde. Omvårdnad innebär att förebygga sjukdom, främja och återställa hälsa 

samt lindra patienters lidande. Omvårdnad innefattar att värna om de mänskliga rättigheterna, 

rätten till värdighet, rätten att ta egna belsut samt att bli behandlad och bemött med respekt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Varje patient är en unik enhet av kropp, själ och ande 

och behöver bemötas utifrån de egna förutsättningarna. 

Att få diagnosen ALS kommer ofta som en chock och innebär en omfattande livsomställning 

för personen som blir sjuk och dennes anhöriga (Ozanne, 2015). De som drabbas får ofta 

nedsatt psykisk livskvalitet där depressiva symtom och ångest är vanligt förekommande. 

Personer som insjuknar påverkas fysiskt men även existentiellt, emotionellt och socialt. De 

blir medvetna om att deras livslängd begränsas och att de kommer vara i behov av hjälp i 

vardagen för att klara av att utföra vardagliga sysslor. Detta kräver en individanpassad 

omvårdnad och för att kunna erbjuda patienten rätt stöd och behandling behöver 

sjuksköterskan vara uppmärksam på sjukdomens utveckling och lyhörd för hur patienten mår. 

Sjukdomen ger ofta upphov till många existentiella tankar och frågor som behöver ventileras. 

Det kan röra ämnen som meningen med livet, vad som händer när livet tar slut, ångest inför 

döden, tro och hopp. Sjuksköterskan har en uppgift att stötta patienterna genom att finnas 
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tillgänglig för existentiella samtal som kan hjälpa patienten att finna copingstrategier, att 

känna hopp och att uppleva livet som meningsfullt trots sjukdomen (Ozanne, 2015). Utöver 

det psykologiska stödet som patienterna har behov av förekommer en mängd 

omvårdnadsåtgärder för att underlätta patientens vardagliga liv och lindra 

sjukdomssymtomen. Det kan handla om smärtlindring, hjälp med att utföra 

andningsgymnastik för att förebygga slemansamling, att få syrgastillförsel vid behov och att 

anpassa matens konsistens när tugg- och sväljsvårigheter uppstår. Patienten behöver även 

tillgång till olika hjälpmedel längs sjukdomsförloppet, bland annat för att kunna fortsätta 

kommunicera när tungans och läpparnas muskler försvagas (Ericson & Ericson, 2012). Målen 

med omvårdnaden för patienter med ALS är att hjälpa dem att anpassa sig till sjukdomen, 

stärka deras livskvalitet, underlätta för upprätthållandet av autonomi i den utsträckning som 

det är möjligt samt att finnas tillhands för familjen och hjälpa dem utifrån deras behov 

(Ozanne, 2015). 

 

Problemformulering 

Amyotrofisk Lateral Skleros är en obotlig och livsomvälvande sjukdom som innebär en stor 

fysisk och psykisk påfrestning för den drabbade och de anhöriga. Sjukdomen gör att de 

motoriska nervcellerna dör vilket leder till att musklerna i kroppen förtvinar och orsakar 

förlust av rörelsekapacitet. Sjukdomsförloppet är progressivt och kroppen bryts successivt ner 

vilket slutligen leder till förlamning och att patienten avlider. Från diagnos till livets slutskede 

är patienten i behov av omvårdnad och stöd i form av existentiella samtal, hjälp med att utföra 

vardagliga sysslor och lära sig att leva med sjukdomen. Denna studie syftade till att bredda 

kunskapen och få en ökad förståelse för personers egna upplevelser av att leva med ALS. 

Genom att få en ökad förståelse för patientens upplevelse kan bättre omvårdnad och stöd 

erbjudas både fysiskt, existentiellt och psykosocialt. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med Amyotrofisk Lateral Skleros. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Som underlag i resultatdiskussionen kommer Callista Roys adaptionsmodell att användas. De 

mest framträdande delarna av resultatet kommer att lyftas fram och diskuteras i relation till 



  5 (31) 
 

teorin. Adaptionsmodellen handlar om att aktivt kunna anpassa sig till en föränderlig miljö för 

att skapa balans och jämvikt i livet och bevara integritet (Roy, 2009). Adaptionen sker genom 

att människan konstant svarar an på stimuli, vilket är det som sker i den omgivande miljön 

och i människans inre. Adaption innebär inte att människan ger upp inför omständigheterna 

utan istället aktivt accepterar eller bemästrar situationen på ett ändamålsenligt sätt genom 

lämpliga handlingar. Människan lyckas inte alltid att anpassa sig vilket kan ha en negativ 

effekt på hälsan och då är det viktigt med stöd från sjuksköterskan. Hälsa förklaras som en 

dynamisk process som utgörs av människans förmåga att förstå och anpassa sig till miljön och 

omständigheterna för att utvecklas och bibehålla sin integritet. Människan ses som ett system, 

en holistiskt helhet bestående av flera mindre samverkande system. Miljön utgörs av både den 

yttre situationen som människan befinner sig i samt människans inre verklighet och stimuli 

kan komma både inifrån och utifrån. Miljön förändras ständigt vilket innebär att människan 

konstant ställs inför nya utmaningar och svårigheter (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). 

Omvårdnad handlar om människans samverkan med sin omgivning och sjuksköterskans 

ansvar är att stötta patientens livsprocesser och adaption för att främja utveckling, 

välbefinnande och livskvalitet. I vissa fall, såsom vid obotlig sjukdom, blir sjuksköterskans 

uppgift att hjälpa patienten att dö med värdighet.  

Allt som påverkar människan, både utifrån och inifrån, kallas stimuli. Dessa delas in i tre 

olika typer; fokala, kontextuella och residuala stimuli (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). 

Fokala stimuli uppstår i specifika sammanhang och har en tydlig inverkan på människan, som 

till exempel smärta. Kontextuella stimuli finns i den yttre miljön som till exempel 

rumstemperatur, ljus eller en stressig sjukhusavdelning. Residuala stimuli kommer från 

människans inre och är till exempel värderingar, förhållningssätt och attityder som människor 

har med sig i livet och som påverkar hur de handlar och reagerar. All typ av stimuli påverkar 

människan och måste hanteras för att bevara balansen. Detta sker med hjälp av medfödda eller 

förvärvade copingmekanismer som hjälper människan att anpassa sig till och bemästra sin 

tillvaro genom handling eller reaktion. Förmågan att ta till oss och hantera stimuli genom 

copingmekanismerna kallas adaptionsnivå. Denna förmåga är individuell och varierar hos 

människan och är det som avgör hur stimuli kommer att hanteras. Adationsnivån sätter 

gränserna för förmågan att hantera stimuli på ett ändamålsenligt sätt. Stimuli som faller 

innanför ramarna för adaptionsnivån är lättare att hantera för att bevara eller återupprätta 

hälsa. Stimuli som faller utanför ramarna för adaptionsnivån löper större risk att generera 

reaktioner som ger ett icke önskvärt resultat och kan leda till obalans i livet och därmed 

ohälsa. ALS är en fortskridande sjukdom med konstanta förändringar som kräver stor 
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anpassning av den drabbade (Ozanne, 2015). Det är därför av intresse att diskutera sjukdomen 

i ljuset av en teori med fokus på människans förmåga till anpassning. 

 

Metod 

En litteraturstudie syftar till att kartlägga och skapa en översikt över det aktuella 

kunskapsläget genom att studera, analysera och sammanställa redan befintlig forskning 

(Friberg 2017). Målet med kvalitativa studier är att skapa ökad förståelse för något, till 

exempel för hur en sjukdom kan påverka hälsan och livet i stort. En begränsad litteraturstudie 

baserad på kvalitativa studier har genomförts för att få en fördjupad förståelse och kunskap 

om patienters upplevelser av att leva med ALS. 

 

Datainsamling 

För datainsamlingen användes de akademiska databaserna CINAHL Complete och 

MEDLINE då dessa är kvalitetskontrollerade och håller en hög standard (Friberg, 2017). 

Valet av databaser grundades på deras breda innehåll av vårdvetenskapliga artiklar; CINAHL 

Complete med inriktning främst på omvårdnad och MEDLINE med inriktning på medicin och 

omvårdnad. Först genomfördes flera testsökningar i båda databaserna för att få en 

övergripande bild av kunskapsområdet och för att identifiera passande sökord som speglade 

syftet och var relevant för ämnet. Lämpliga sökord togs fram genom att under testsökningarna 

identifiera vilka ämnesord artiklarna var taggade med.  

Den slutgiltiga sökningen genomfördes sedan på följande sätt i respektive databas: I CINAHL 

Complete användes Subject Headings samt fritextord. De Subject Headings som användes var 

“Amyotrophic Lateral Sclerosis” och “Motor Neuron Diseases”, båda med “Psychosocial 

Factors” som Subheading, samt “Quality of Life”. Ordet “Experience” söktes via 

fritextsökning. Sökningen begränsades till artiklar som var peer reviewed, engelskspråkiga 

och skrivna mellan år 2007-2019. Att en sökning är peer reviewed innebär att artiklarna har 

publicerats i vetenskapliga tidsskrifter och att de har blivit granskade av ämnesexperter 

(Östlundh, 2017). I MEDLINE användes MeSH-termerna “Amyotrophic Lateral Sclerosis” 

och “Quality of Life” med “Psychology” som Subheading. Ordet “Experience” söktes via 

fritextsökning. “Motor Neuron Diseases” användes inte i MEDLINE då det var inkluderat 

under “Amyotrophic Lateral Sclerosis”. Sökningen i MEDLINE begränsades till artiklar som 

är engelskspråkiga och skrivna mellan år 2007-2019. Subheading användes i båda databaserna 

för att få ett mer relevant sökresultat.  
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Boolesk sökteknik och trunkering användes i sökningarna för att få fram ett passande och 

brett litteratururval. Boolesk sökteknik innebär att sökorden kombineras med sökoperatorer, 

varav de tre vanligaste är AND, OR och NOT (Östlundh, 2017). När sökord kombineras med 

AND styrs sökningen till att visa sökresultat som innehåller båda sökorden. När sökord istället 

kombineras med OR så breddas resultatet till att visa artiklar som innehåller båda eller något 

av sökorden. I CINAHL Complete användes boolesk sökteknik på följande sätt: 

“Amyotrophic Lateral Sclerosis” OR “Motor Neuron Diseases” AND “Quality of Life” OR 

“Experience”. I MEDLINE användes boolesk sökteknik på följande sätt: “Amyotrophic 

Lateral Sclerosis” AND “Quality of Life” OR “Experience”. Trunkering innebär att ett 

trunkeringstecken, vanligast ett asterisk, skrivs in i slutet av ordet för att säkerställa att 

resultatet visar träffar som innefattar sökordets alla böjningsformer. Trunkering användes 

endast i MEDLINE på fritextordet “Experience”. Sökningarna i respektive databas finns 

redovisade i bilaga 1.  

 

Urval 

För att göra ett relevant litteraturval krävs en bra arbetsmetod för att kunna använda den 

information som träfflistorna ger på ett så effektivt sätt som möjligt (Friberg, 2017). 

Inklusionskriterier för urvalet var att studierna var originalartiklar, etiskt granskade, skrivna 

på engelska, besvarade studiens syfte, att deltagarna var vuxna samt att studierna var 

kvalitativa. Kvantitativa studier, studier som endast berörde anhöriga och betalartiklar 

exkluderades. Efter att artikelsökningarna genomfördes skedde en grovsållning genom att alla 

titlarna i träfflistan lästes i tur och ordning. I de artiklar vars titel bedömdes stämma överens 

med syftet lästes sammanfattningen igenom. Artiklar som var irrelevanta utifrån 

sammanfattning och syfte valdes bort. Efter att ha läst sammanfattningarna 

kvalitetsgranskades resterande artiklar i helhet utifrån mallen för kvalitetsgranskning av 

valitativa artiklar i Forsberg (2016) för att säkerställa att artiklarna höll god kvalitet. 

Artiklarna lästes och granskades separat och sedan diskuterades det huruvida artikeln skulle 

inkluderas eller ej. I det här steget valdes ytterligare några artiklar bort på grund av att de inte 

uppfyllde inklusionskriterierna fullt ut, dock valdes inga artiklar bort på grund av bristande 

kvalitet. De visade sig vara kvantitativa eller utgick främst från anhörigas perspektiv istället 

för patientens. Urvalsprocessen genomsyrades av ett kritiskt och reflekterande 

förhållningssätt. De valda artiklarna finns redovisade i bilaga 2.  
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Dataanalys 

Analysen av artiklarna genomfördes med stöd från analysstegen som beskrivs i Fribergs 

(2017) kapitel om att göra en litteraturstudie. Analysarbetet ses som en process som går från 

helhet till delar för att sedan bilda en ny helhet. I det första steget lästes alla artiklar igenom 

enskilt och därefter tillsammans för att ge en helhetsförståelse av innehållet. Artiklarnas syfte, 

metod och resultat sammanfattades och fördes in i matrisen över resultatartiklarna (bilaga 2), 

vilket gav en tydlig översikt av artiklarna i helhet. I det andra steget sammanställdes 

resultaten från artiklarna i ett separat dokument. De delar av resultaten som var mest kärnfulla 

och svarade an på syftet lyftes ut till ett nytt dokument där de sammanfattades och översattes 

från engelska till svenska. Sammanfattningen syftade till att bryta ner texterna för att 

underlätta arbetet med att urskilja dess likheter och skillnader. Diskussion och reflektion hölls 

kontinuerligt för att säkerställa att innehållet uppfattades samstämmigt. Om det fanns 

skillnader i tolkningen fördes en diskussion tills konsensus uppnåtts. I detta steg kodades även 

innehållet med ett flertal relevanta kodord för varje artikel. Exempel på kodord var: mening, 

förlust av kontroll, tacksamhet, familj och döden. I det tredje steget sammanställdes alla 

kodord i ett nytt dokument där de analyserades för att identifiera likheter och skillnader. I det 

fjärde steget sorterades kodorden vilket ledde till att olika rubriker tog form och subteman 

växte fram. Några av subtemana bildade tillsammans övergripande teman då de berörde olika 

aspekter av samma område. Ett subtema bildade ett eget tema. När teman samt subteman hade 

tagit form återgick fokus till dokumentet med sammanfattningen av artiklarnas resultat för att 

identifiera vilket innehåll som berörde respektive tema vilket lade grunden för resultatet.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver ett antal allmänna principer som all forskning ska beakta. 

Dessa är bland annat att syftet ska beskrivas tydligt, valda metoder ska hanteras på ett 

kompetent och korrekt sätt och en systematiskt analys av data ska genomföras. Dessa 

principer har beaktats och ligger till grund för denna litteraturstudie. Forskning innebär ofta 

att andras resultat och metoder används och byggs vidare på samt att forskaren utgår från 

befintlig kunskap och det är därför av stor vikt att tydliggöra vem som har gjort vad. Stor 

beaktning har därför tagits gällande referenshanteringen för att tydliggöra innehållets 

ursprung. Då denna litteraturstudie är en sekundär analys av befintlig forskning var det viktigt 

att säkerställa att studierna som användes höll god kvalitet och hade hög trovärdighet. För att 
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säkerställa detta valdes enbart artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter som hämtats från 

tillförlitliga databaser. Varje vald artikel genomgick även en kvalitetsgranskning.  

Det är viktigt att förhålla sig till forskningsetiken vid examensarbeten för att värna om 

människors lika värde, självbestämmande och integritet hos alla berörda parter (Kjellström, 

2017). Med utgångspunkt i detta valdes enbart etiskt granskade artiklar ut till denna 

litteraturstudie. Det har säkerställts att deltagarna i samtliga artiklar har fått information om 

studien och gett sitt samtycke till delaktighet. Deltagarnas anonymitet har bibehållits och alla 

personuppgifter har behandlats konfidentiellt.  

Ett forskningsetiskt övervägande som togs i beaktning gällde vetskapen om att engelska 

inte är författarnas modersmål, vilket ökade risken för misstolkning när analysen av artiklarna 

genomfördes (Priebe & Landström, 2017). För att undvika detta användes en engelsk ordbok 

för att få en så korrekt översättning som möjligt.  

Förförståelsen är något som personer bär med sig i livet såsom tidigare erfarenheter och 

värderingar. Detta färgar hur ny information uppfattas och förstås och påverkar möjligheten 

till objektivitet (Kjellström, 2017). För att inta en så objektiv inställning som möjligt har 

förförståelsen diskuterats och reflekterats kring inför och under arbetets gång. För att 

minimera risken för bias genomsyrades arbetsprocessen av kritisk granskning och reflektion. 

Detta för att säkerställa att tolkningen blev så objektiv som möjligt och inte färgades av egna 

åsikter eller personliga egenskaper som kunde påverka eller förvränga resultatet.   

 
Resultat 

Resultatet som framkom i litteraturstudien sorterades i teman och subteman. Första temat var 

livet faller samman med tillhörande subteman förlust av förmågor och förlust av mening. 

Nästkommande tema var att bygga upp livet på nytt med tillhörande subteman acceptans och 

anpassning och finna mening. Det sista temat var beslut kring vård. Resultatet beskriver 

aspekter av patienters upplevelser av att leva med ALS.  
 

Livet faller samman 

Känslan av förlust var central för deltagarna i artiklarnas resultat. Förlusten påverkade flera 

olika delar av livet. Kroppens funktioner slutade gradvis att fungera vilket gav upphov till 

starka och svårhanterliga känslor. Deltagarna upplevde att de tappade fotfästet och att livet 

föll samman vilket medförde känslor av meningslöshet och orsakade en existentiell kris.  
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Förlust av förmågor 

Sjukdomens progressivitet innebar en konstant förlust av fysiska förmågor vilket ledde till att 

livet begränsades och tillvaron upplevdes som osäker (Harris, Jack & Wibberley, 2018). Vid 

varje försämring uppkom nya orostankar om hur snabbt förlusten av förmågor skulle ske och 

vad nästa försämring skulle innebära. Att leva med denna osäkerhet upplevdes svårt och mer 

skrämmande än vetskapen om en nära förestående död (Ozanne, Graneheim & Strang, 2013). 

Deltagarna upplevde dock en ständigt pågående oro över ovissheten kring hur länge de hade 

kvar att leva samt hur döden skulle infinna sig (Whitehead, O’Brien, Jack & Mitchell, 2012). 

Av rädsla för detta försökte många att låta bli att tänka på sjukdomens progression och hur 

framtiden skulle se ut, men de blev ständigt påminda genom förändringarna de drabbades av. 

De ville leva längsta möjliga tid utan att bli totalt invalidiserade (Ozanne et al., 2013).  

I en studie av Ozanne et al. (2013) beskrevs det att deltagarna upplevde att förlusten av 

förmågor fick hela livet att stanna upp och de kände sig som fångar i sina egna kroppar. 

Förlusten gav upphov till rädsla över att helt förlora kontrollen i livet samt rädsla över hur 

framtiden skulle se ut (Ozanne et al, 2013; Whitehead et al. 2012). De blev rädda när de insåg 

att sjukdomen skulle leda till förlorad autonomi och tanken på att bli helt beroende av andra 

människor för att klara sig kändes svår (Ozanne et al. 2013; Ozanne & Graneheim, 2018). Att 

förlora fysiska förmågor som att kunna gå, kommunicera och göra sig förstådda utan att 

förlora intellektuell förmåga var skrämmande. Ju längre fram i sjukdomsförloppet patienterna 

befann sig kände de sig alltmer frihetsberövade då de tappade förmågan att göra egna val och 

ta egna beslut (Mistry & Simpson, 2013). Talsvårigheter, försämrad balans och svårigheter att 

röra sig ledde till en stor livsförändring. Att inte längre kunna göra det som varit meningsfullt 

i livet, såsom att arbeta och ägna sig åt fritidsaktiviteter, innebar en upplevelse av att det 

normala livet gick förlorat. Det sociala livet försvårades och många av deltagarna kände sig 

obekväma i sociala sammanhang då de var beroende av hjälp för att kunna hantera olika 

situationer. På grund av den nedsatta fysiska förmågan samt brist på tillgänglighet och 

anpassning i samhället kände sig deltagarna exkluderade i den offentliga miljön, vilket gav 

upphov till försämrad självkänsla, ångest och skam (King, Duke & O’Connor, 2009).  

 

Förlust av mening 

Sjukdomen väckte många existentiella funderingar, smärtsamma känslor samt en upplevelse 

av att livet förlorade mening (Ozanne et al. 2013; Harris et al. 2018). Existentiell ensamhet 

upplevdes i en del fall då det var svårt för anhöriga att prata om sjukdomen (Ozanne et al., 
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2013). Sjukdomens omfattning och progressivitet medförde en känsla av att sjukdomen var i 

kontroll vilket resulterade i en negativ syn på livet (King et al., 2009). De hade svårt att förstå 

varför just de blivit drabbade och vissa upplevde det som ett slags straff och undrade vad de 

gjort för att förtjäna att få sjukdomen (Mistry & Simpson, 2013; Ozanne & Graneheim, 2018). 

En del deltagare undrade om det var deras livsstil eller ödet som bidragit till att de blivit 

sjuka, eller om det var Gud som straffade dem (Ozanne & Graneheim, 2018). En del religiösa 

deltagare började ifrågasätta Guds existens och förlorade sin tro till följd av sjukdomen 

(Ozanne et al., 2013). Hos flera deltagare förekom stundtals känslor av hopplöshet och 

missmod. Dessa uppstod ofta vid en ny försämring och det kändes skrämmande att försvagas 

(Vitale & Genge, 2007). Känslan av att inget längre var av betydelse då döden var nära och 

vägen dit var smärtsam gjorde det svårt att finna mening i livet. Då tankar på döden tog upp 

en stor plats i vardagen upplevdes det som att livet kontrollerades av dödsångest (Ozanne et 

al., 2013). Det var svårt att känna lycka och mening med livet när de såg sig själva som en 

börda i framtiden. Förlusten av mening ledde till ett sökande efter ny mening i livet (Mistry & 

Simpson, 2013).  
 

Att bygga upp livet på nytt 

Det progressiva sjukdomsförloppet vid ALS innebar att de drabbade konstant behövde 

anpassa sitt liv till nya förändringar och ta nya beslut kring vård. Förmågan till anpassning var 

därmed en avgörande förutsättning för att kunna hantera livet med sjukdomen, finna mening 

och uppleva livskvalitet. 

 

Acceptans och anpassning 

För att lära sig att hantera livet med ALS krävdes acceptans av sjukdomen samt anpassning 

till den nya livssituationen som deltagarna blivit försatta i (Mistry & Simpson, 2013). Det 

skedde genom att deltagarna lyckades ändra sin syn på livet och omvärdera vad som var 

viktigt för dem i tillvaron. De som lyckades acceptera sjukdomen och anpassa sig till den 

kände att de kunde uppleva livskvalitet genom att finna mening och sätta nya mål i livet. Det 

var lättare för äldre deltagare att acceptera sin diagnos då de redan hunnit uppfostra sina barn 

och uppfylla sina ambitioner i livet. För de deltagare som inte skulle hinna uppfostra sina barn 

var det svårare att acceptera sjukdomen (Foley, Timonen & Hardiman, 2014). En del 

deltagare upplevde det som orättvist att de drabbats av ALS och undrade om det var för att de 

gjort något dåligt i livet (Ozanne et al., 2013). De ansåg att de hade gjort gott och hade därför 

svårt att acceptera sjukdomen. 
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Deltagarnas självkänsla försämrades eller upprätthölls beroende på hur de reagerade på 

förändring (King et al., 2009). De kunde upprätthålla sin självkänsla och en positiv 

livsinställning genom att sätta nya nåbara mål i livet som svar på de förändringar som 

sjukdomen orsakade. För en del stärktes självkänslan då de framgångsrikt lyckades anpassa 

sig till sjukdomsrelaterade förändringar. Detta bidrog även till en känsla av att de skulle klara 

av framtida förändringar. De som inte klarade av att ändra sitt livsperspektiv hade svårare att 

anpassa sig till sjukdomen (Mistry & Simpson, 2013). Om reaktionen på en ny förändring 

orsakade frustration och stress påverkades självkänslan och välmåendet negativt (King et al., 

2009). Att få möjlighet att fortsätta med dagliga aktiviteter var en anpassningsstrategi som 

användes för att kunna upprätthålla sina roller, skydda sin identitet och bli sedd som en 

individ bortom sin sjukdom (Foley, O'Mahony & Hardiman, 2007). Att känna sig behövd, bry 

sig om andras välmående och kunna stötta familj och vänner bidrog till välbefinnande.  

Sjukdomen innebar en konstant förlust av förmågor och orsakade rädsla för att förlora 

kontrollen (Foley et al. 2007; King et al. 2009; Whitehead et al. 2012). Att hitta sätt att 

hantera och integrera dessa fysiska förändringar i livet samt att styra över sina beslut gav en 

känsla av att återfå kontrollen, vilket främjade integriteten och egenvärdet. För vissa var ett 

sätt att upprätthålla känslan av kontroll att ha tillgång till information om sjukdomen och vissa 

upplevde att de fick mer kontroll i samband med att de fick sin diagnos (Foley et al., 2007). 

Vissa deltagare kände att det gav dem kontroll att underlätta för sin familj genom att ordna så 

mycket som möjligt inför sin död (Ozanne et al., 2013). 

 

Finna mening	

Sjukdomen innebar en förlust av mening i livet vilket ledde till ett sökande efter ny mening. 

Det blev möjligt att finna ny mening genom att anpassa sig till sjukdomen och sätta nya mål i 

livet (Mistry & Simpson, 2013). Existentiella tankar både underlättade och hindrade 

möjligheten att hitta mening, dock upplevde alla mening i viss mån trots sjukdomen vilket 

stärkte deras vilja att fortsätta leva (Ozanne et al., 2013). Alla deltagare i studien av Foley et 

al. (2007) uppskattade livet trots sjukdomen. Ovissheten inför framtiden fick dem att 

uppskatta nuet och känna tacksamhet för kvarvarande tid, de förmågor de fortfarande hade 

kvar samt livet som de levt. Känslan av att fortfarande ha ett eget liv där tid kunde ägnas åt 

aktiviteter som upplevdes viktiga samt möjligheten att kunna fullfölja sina intressen gav också 

mening (Ozanne et al., 2013). 

Känslor av hopp upplevdes på olika nivåer och det fanns olika strategier för att upprätthålla 

och stärka hoppet (Vitale & Genge, 2007). Att ha nära relationer var av stor betydelse och det 
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viktigaste var inte att få stöd och hjälp utan att få ge till andra och känna sig värdefull. 

Förmågan att känna hopp och mening ansågs vara något som kom inifrån människan genom 

att välja sin mentala attityd. Fokus låg på att känna tacksamhet över det liv som levts och att 

fortfarande vara vid liv istället för vad som förlorats och det svåra som skedde just nu. För de 

religiösa deltagarna var känslan av hopp och mening kopplad till en tro på Gud. Studien av 

Foley et al. (2007) beskriver hur tron hjälpte deltagarna att se värde i den återstående tiden 

och känna tacksamhet för allt de fortfarande kunde göra trots den fysiska nedbrytningen. Att 

få prata om döden och vad som kommer att ske efter döden upplevdes meningsfullt och 

hoppfrämjande. För de religiösa deltagarna var det betydelsefullt att få prata om livet efter 

döden och att förenas med Gud (Vitale & Genge, 2007).  

Omsorg och stöd från familj och sjukvård samt att bry sig om och bidra till andras 

välbefinnande var viktigt för att kunna känna mening (Foley et al., 2007). Familjerelationer 

stärktes då de inte längre tog varandra för givet eller bråkade om småsaker. De stöttade och 

stod upp för varandra mer än tidigare. Familj och vänner, i synnerhet barn och barnbarn, gav 

styrka och glädje och bidrog till att livet fortfarande kändes meningsfullt (Ozanne et al., 

2013). 
 
Beslut kring vård 

Att fatta beslut om sin vård var en ständigt pågående process som krävde tillgång till 

information och var något som påverkades av närståendes åsikter och önskemål (Foley et al. 

2014; King et al. 2009; Whitehead et al. 2012). Familjen var det som hade störst inverkan på 

besluten kring vård (Foley et al., 2014). Deltagarna upplevde en pliktkänsla gentemot sina 

familjer vilket påverkade deras beslut. Pliktkänslan innebar att ta beslut gällande sin vård 

utifrån familjens intresse då viljan av att finnas kvar i livet så länge som möjligt för familjens 

skull var stark. Samtidigt som de kände plikt så fick de mycket stöd från sina familjer vilket 

var en tillgång som de kände tacksamhet över (Foley et al., 2007; Foley et al. 2014; Foley, 

Timonen & Hardiman, 2016). Deltagarna upplevde även att respekten för familjens önskemål 

fick dem att ta vårdbeslut som inte stämde överens med vad de själva ville. För vissa gav 

tanken på livsuppehållande insatser ångest men trots detta planerade de ändå att genomföra 

dessa då viljan att finnas kvar för sin familj var stark (Foley et al., 2014). En annan anledning 

som gjorde att deltagarna tog emot vård de själva inte önskade var att undvika konflikt i 

familjen när det rådde meningsskiljaktigheter (Foley et al., 2016). Samtidigt som det 

upplevdes viktigt att ta hänsyn till familjens önskemål i vårdbesluten kändes det betydelsefullt 
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att få sin egen vilja respekterad för att upprätthålla autonomi och värdighet (Foley et al., 

2007).  

I en studie av Foley et al., 2007 framkom att hemsjukvården var bristande och att 

deltagarna upplevde att de inte hade något annat val än att förlita sig på sin familj gällande 

vård trots att de kände sig som en börda för dem. Att känna sig som en börda för familjen 

kunde leda till tankar på dödshjälp som ett alternativ trots att det gick emot deras principer 

(Whitehead et al., 2012). Andra upplevde att de hade rätt till dödshjälp och såg det som ett 

alternativ men tvekade då det skulle göra deras familjer förkrossade (Foley et al., 2014). 

Rörande det palliativa skedet av sjukdomen var förhandsplanering av denna viktigt. Vissa 

upplevde att de fick för lite information om de valmöjligheter som fanns inom den palliativa 

vården och att de inte fick det stöd och den kontinuitet de behövde (Whitehead et al., 2012). 

Osäkerhet rådde kring hur vården skulle se ut i livets slutskede och det fanns ett behov att 

prata med vårdpersonal när livet närmade sig slutet (Harris et al., 2018). Flera av deltagarna 

hade en önskan om att få dö i sitt hem där de kände sig trygga och säkra på att deras vilja 

skulle respekteras (Whitehead et al., 2012). 

 

Diskussion 

I följande avsnitt redovisas metoddiskussionen följt av resultatdiskussionen. I 

metoddiskussionen diskuteras styrkor och svagheter med tillvägagångssättet i 

datainsamlingen, urvalet och dataanalysen av resultatartiklarna. I resultatdiskussionen 

diskuteras det mest framträdande från resultatet i relation till Callista Roys adaptionsmodell 

samt ytterligare forskning. 

 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie är en litteraturstudie vilket syftar till att kartlägga ett befintligt 

kunskapsområde och ge en helhetsförståelse av området. Föreliggande studie har utförts med 

stöd av Fribergs (2016) beskrivning av att göra en litteraturstudie och metoden ansågs lämplig 

för att besvara studiens syfte. Datainsamlingen och urvalsprocessen har beskrivits noggrant 

och utförligt under metoddelen, då detta stärker en studies reproducerbarhet (Henricson, 

2017). För datainsamlingen användes två databaser, CINAHL Complete och MEDLINE. 

Båda databaserna hade omvårdnadsfokus vilket stärkte studiens validitet och ökade chansen 

att finna passande artiklar. Studiens trovärdighet säkerställdes genom att samtliga artiklar som 

inkluderades var peer reviewed, vilket innebär att de är bedömda som vetenskapliga. 



  15 (31) 
 

För att hitta relevanta sökord gjordes testsökningar i respektive databas för att hitta artiklar 

inom valt ämnesområde och därefter identifiera vilka sökord artiklarna var taggade med. De 

mest förekommande sökorden som svarade an på syftet valdes ut. Därefter utfördes flera 

testsökningar för att identifiera passande sätt att kombinera sökorden på samt vilka ord som 

skulle användas som fritextord respektive ämnesord. Sökningen genererade färre relevanta 

träffar än väntat, vilket hade kunnat förebyggas om ytterligare en databas använts. Flera 

artiklar var oanvändbara på grund av att de ej var tillgängliga utan kostnad och många artiklar 

berörde enbart anhörigas perspektiv. Detta försvårade datainsamlingen och ledde till att 

tidsbegränsningen utökades med två år för att bredda sökresultatet. Denna utökning av 

tidsbegränsningen ansågs vara acceptabel då två år inte bedömdes förändra innehållets 

relevans. Att betalartiklar exkluderades kan ha påverkat resultatet då det var mycket forskning 

som föll bort på grund av detta och därmed kan relevant forskning ha uteblivit. 

För att säkerställa de valda artiklarnas kvalitet och tillförlitlighet granskades de med hjälp 

av vald granskningsmall av båda författarna. Båda författarna granskade samtliga artiklar och 

jämförde sedan dessa, vilket stärker granskningens pålitlighet (Henricson, 2017).  

Två av de valda artiklarna berörde både patient- och anhörigperspektivet. Dessa artiklar 

inkluderades då det med enkelhet gick att särskilja vilket innehåll som berörde vilken part. 

Fyra av författarna har varit delaktiga i flera vårdvetenskapliga studier om ALS och förekom 

därför i flera artiklar. Studierna fokuserade på olika aspekter av att leva med ALS, var 

relevanta utifrån syftet och inkluderades därför trots detta. Samtliga studier var genomförda i 

de västerländska länderna Australien, England, Irland, Kanada och Sverige vilket dels kan ha 

begränsat resultatet samtidigt som det kan ha gjort det mer jämförbart.  

En styrka med studien var att analysarbetet utfördes gemensamt. Samtliga artiklar lästes 

först individuellt och bearbetades sedan gemensamt för att skapa ett så trovärdigt resultat som 

möjligt. Detta gemensamma arbetssätt stärker studiens reliabilitet enligt Henricson (2017). 

Reflektion över förförståelsen är av betydelse för att förstärka pålitligheten vid en 

litteraturöversikt. Förförståelsen identifierades först inför arbetet med studien och 

diskuterades därefter löpande under analysarbetet för att dess påverkan på resultatet skulle bli 

minimal. En del svårigheter har förekommit gällande översättning och tolkning av det 

engelska språket trots användandet av ordbok. För att undvika feltolkningar och inkorrekta 

översättningar skedde diskussion regelbundet samt i de fall då det förekommit konkreta 

tveksamheter gällande språket.  

En styrka med föreliggande litteraturstudie är det arbetssätt som genomförandet utfördes på. 

Noggrann planering, kritiskt tänkande och ett nära samarbete har präglat arbetet och hela 
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innehållet har arbetats fram tillsammans i närvaro av båda författarna. Mycket tid har lagts på 

varje del av studien för att ge ett så grundligt resultat som möjligt.   

 

Resultatdiskussion 

I följande avsnitt har resultatet i föreliggande studie diskuterats utifrån ytterligare forskning 

samt Callista Roys adaptionsmodell (2009). De delar av resultatet som har lyfts fram i 

diskussionen är förmågan till anpassning utifrån sjukdomens ständiga förändringar, behovet 

av att acceptera sjukdomen, sjukdomens påverkan på autonomin och den upplevda 

pliktkänslan hos personerna med ALS.  

Enligt Roy innebär adaption att anpassa sig, vilket sker genom att människan svarar an på 

det som sker i miljön (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Att kunna anpassa sig är 

nödvändigt för en god hälsa och för att adaption ska kunna ske är acceptans eller förlikning 

nödvändigt. I resultatet var förmågan till anpassning avgörande för att hantera förlust och 

finna mening i livet trots sjukdomen. En del av anpassningen handlade om behovet av 

acceptans. Det framkom i studiens resultat att acceptans krävdes för att anpassa sig till 

sjukdomen vilket kunde ske genom att deltagarna ändrade sina livsperspektiv. De deltagare 

som klarade av att acceptera och anpassa sig till sjukdomen kunde uppleva livskvalitet trots 

livssituationen.  

Människans förmåga att hantera stimuli och därmed anpassa sig till nya omständigheter 

kallas enligt för Roy adaptionsnivå (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). Stimuli som faller 

innanför ramarna för adaptionsnivån är lättare att hantera medan händelser som faller utanför 

ramarna kan vara svårhanterliga och leda till negativa reaktioner. I resultatet framgick det att 

deltagarnas självkänsla påverkades av hur de reagerade på förändring. När de klarade av att 

anpassa sig till sjukdomsrelaterade förändringar stärktes självkänslan. Om reaktionen på en ny 

förändring orsakade negativa känslor såsom frustration och stress försämrades självkänslan. 

Huruvida deltagarna lyckades anpassa sig eller inte kan förklaras genom deras adaptionsnivå i 

den givna situationen. 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att då deltagarna accepterade att de var 

sjuka underlättades möjligheten till anpassning utifrån livets nya förutsättningar. Däremot 

framkom i en studie av Hughes, Sinha, Higginson, Down och Nigel Leigh (2005) att personer 

med ALS upplevde skam över sin sjukdom, vilket skapade rädsla över hur andra personer i 

deras närhet skulle betrakta dem. De försökte ignorera att de var sjuka genom att undvika 

information om sjukdomen, vilket hämmade deras förmåga till acceptans. Det förekom även 
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att deltagare valde att inte berätta för sina kollegor om diagnosen utan fortsatte gå till sin 

arbetsplats och låtsades som att allt var som vanligt. I en studie av Cipolletta, Gamino och 

Palmieri (2017) framgick att deltagarna hade en oförmåga att acceptera sin sjukdom. De 

beskrev att det skulle ha inneburit en förlust av deras identitet som självständiga personer. De 

var mycket pessimistiska, hade helt förlorat hoppet och gett upp inför sjukdomen. Ofta 

upplevde de livet som meningslöst och längtade efter att dö. Brown och Addington-Hall 

(2008) beskriver i en studie att deltagarna såg döden som en befrielse trots att de egentligen 

ville leva. De önskade att inte återupplivas ifall de till exempel skulle få en hjärtinfarkt utan 

ville hellre få släppa taget och dö.   

I Roys adaptionsmodell beskrivs olika typer av stimuli som påverkar människan (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2014). Ett av dessa stimuli kallas residuala stimuli och kommer från 

människans inre och är något som varje människa bär med sig i livet. I föreliggande studie 

hade vissa deltagare svårt att acceptera sjukdomen då de ansåg sig ha levt ett liv i godhet och 

förtjänade därför inte att drabbas. Detta kan utifrån adaptionsmodellen ses som ett exempel på 

när residuala stimuli har en negativ inverkan på anpassningen. Deras synsätt gjorde det svårt 

för dem att acceptera sjukdomen. Andra deltagare kunde acceptera sjukdomen och hitta 

mening med hjälp av sin tro. Tron hjälpte dem bland annat att känna tacksamhet för allt de 

fortfarande kunde göra och se den återstående tiden som värdefull. Detta visar på hur 

residuala stimuli kan ha en positiv inverkan på hur personer klarar av att anpassa sig till nya 

omständigheter.  

Att leva med en sjukdom som bryter ner kroppens fysiska förmågor tvingar personer till att 

ständigt kunna omvärdera livet och ta beslut gällande nya förutsättningar. När 

kommunikationsförmågan försämras påverkas möjligheten att ta egna beslut. Detta leder till 

en ökad risk för att personer med ALS förlorar sin autonomi. Resultatet i föreliggande studie 

visade att känslan av autonomi kunde stärkas genom att deltagarna upplevde att de hade 

kontroll över det som återstod i livet. För de flesta fanns det ett stort behov av att vara insatta i 

sin vårdsituation och att få tillgång till information om vilka valmöjligheter som fanns 

gällande framtida vård. Att känna delaktighet och styra över de beslut som togs var avgörande 

för att upprätthålla autonomi och identitet. I en studie av Seeber, Pols, Hijdra, Grupstra, 

Willems och de Visser (2019) beskriver deltagarna vikten av att få information om den vård 

som fanns att tillgå samt kunskap om det stöd som de kunde tillhandahålla av det 

multidisciplinära ALS-teamet. Vetskapen om att det fanns ett team som stod bakom dem med 

en plan för att stötta och hjälpa till under sjukdomsförloppet var avgörande för att känna 

trygghet i situationen och upplevdes som ett stort stöd.  
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Hälsa är i Roys adaptionsmodell relaterad till människans anpassningsförmåga och 

oförmåga till anpassning kan ha en negativ påverkan på hälsan. När anpassning inte lyckas 

behövs stöd från sjuksköterskan (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). I föreliggande studies 

resultat framgick att stöd och omsorg från både sjukvård och familj var viktigt för att kunna 

känna mening i livet. Flera deltagare upplevde det som viktigt att få prata med vårdpersonal 

när livet närmade sig sitt slut. Nära relationer var betydelsefulla och det var viktigt att få stöd 

från omgivningen, men att även få ge stöd och hjälp till andra bidrog till att känna sig 

värdefull. Deltagarna i en studie av Fanos, Gelinas, Foster, Postone & Miller (2008) beskrev 

att stöd från sjukvården hjälpte dem att känna hopp och kontakten med vården hade en positiv 

inverkan på livet. Det upplevdes meningsfullt att medverka i studier om ALS i hopp om att 

forskningen skulle komma framåt och leda till förbättrad behandling och slutgiltligen ett 

botemedel. Detta trots att de var medvetna om att ett botemedel antagligen inte skulle 

upptäckas under deras livstid.  

Enligt Roy använder människan sig konstant av copingmekanismer för att att hantera 

stimuli och därmed anpassa sig och bevara balansen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2014). I 

föreliggande studies resultat framkom olika anpassningsstrategier som deltagarna använde för 

att anpassa sig till sjukdomen. En strategi som användes var att fortsätta med dagliga 

aktiviteter, vilket bidrog till att upprätthålla sina roller och sin identitet. En annan strategi som 

användes var att hjälpa och stötta andra. Att känna att man var behövd och kunde bidra till 

andra människor stärkte deltagarnas välbefinnande. Fanos, Gelinas, Foster, Postone & Miller 

(2008) beskriver i en studie olika strategier som deltagarna använde för att känna hopp. Dessa 

var bland annat leva i nuet, att hoppas på ett botemedel, att konstant söka efter den senaste 

informationen samt att tro på något större än dem själva. Dessa strategier användes som 

copingmekanismer för att aktivt fortsätta känna hopp.  

I föreliggande studies resultat framkom att det var vanligt förekommande att deltagarna 

upplevde pliktkänslor gentemot sina familjer när det gällde att ta beslut kring vård. 

Pliktkänslorna försvårade beslutsfattandet då den sjukes önskan inte stämde överens med 

familjens åsikter. Detta kunde leda till att personen med ALS tog beslut mot sin egen vilja. 

Inom pliktetiken ses plikter som universella normer som beskriver vad vi bör göra i olika 

situationer (Sandman & Kjellström, 2018). Handlingar bedöms utifrån dess egenskaper och 

etiska motiv och inte utifrån konsekvenserna handlingen medför. För deltagarna innebar 

pliktkänslorna en inre konflikt. De befann sig i en svår utsatt situation i behov av hjälp och 

stöd och kände samtidigt ansvar för sina närstående vilket innebar höga krav och stor press. 

Friheten att själv få bestämma över sin hälsa och vård kolliderade med att visa hänsyn och 



  19 (31) 
 

involvera familjen i beslutsfattandet. Familjens närvaro fungerade därmed inte enbart som ett 

stöd utan blev även en börda för deltagarna.   

 

Kliniska implikationer  

Då behandlingen vid ALS främst är symtomlindrande handlar omvårdnaden till stor del om 

att ge existentiellt och psykologiskt stöd till patienterna för att förbättra deras livskvalitet. I 

föreliggande studies resultat framkom att det fanns en önskan och ett behov hos patienterna av 

att få prata och reflektera mer om döden och svårigheter kring sjukdomen. De upplevde att 

vårdpersonal ofta hade svårt att prata om dessa ämnen. Som vårdpersonal är det viktigt att 

kunna identifiera, lyfta fram och ge utrymme för meningsfulla delar i patienternas liv, vilket 

kan fungera stärkande och öka känslan av meningsfullhet och förbättrad livskvalitet. Genom 

denna studie kan vårdpersonal få större förståelse för patienters upplevelser av att leva med 

ALS samt de svårigheter sjukdomen medför. Sammantaget kan detta bidra till ett mer 

individanpassat bemötande och en bättre omvårdnad som tillgodoser patienternas behov. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Befintlig kvalitativ forskning belyser patienters upplevelser av att få en ALS-diagnos samt hur 

det är att leva med sjukdomen. I föreliggande studie framgick att kommunikationen mellan 

vårdpersonal och patient var bristande när det kom till att prata om existentiella tankar och 

frågor. Det behövs mer kvalitativ forskning gällande hur patienterna upplever vården, vilka 

brister som finns samt vilken typ av stöd de önskar och är i behov av. Det är av intresse att 

utveckla denna kunskap för att på bästa möjliga sätt kunna gynna patienten.   

 

Slutsats  

Att få diagnosen ALS innebar en kris som förändrade hela livet. Den fysiska nedbrytningen 

och förlusten av förmågor orsakade svåra och smärtsamma känslor, rädsla inför framtiden och 

döden samt en känsla av att livet inte längre var meningsfullt och värt att leva. Att leva med 

sjukdomen innebar att kontinuerligt behöva ta nya vårdbeslut. Familjen var ofta delaktiga och 

fungerade som ett stöd i besluten. Pliktkänsla gentemot familjen var något som ofta präglade 

dessa beslut och ibland gjorde deltagarna avkall på sin egen vilja för att undvika konflikt. 

Trots sjukdomens alla svårigheter kunde deltagarna acceptera situationen genom att 

omvärdera sin syn på livet och hitta olika strategier för att anpassa sig till de nya 

förutsättningarna. Sjukdomen ledde till sökande efter ny mening och de flesta deltagare kunde 
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uppskatta livet trots sjukdomen genom att uppskatta nuet, känna tacksamhet och genom hjälp 

av stöd från vänner och familj.  
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“Psychosocial Factors” 
OR MH “Motor 
Neuron Diseases” -- 
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Engelska  
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Engelska 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Foley, G., 
O’Mahony, P., 
& Hardiman, 
O.  

Perceptions of 
quality of life in 
people with ALS: 
Effects of coping 
and health care  

2007, Irland, 
Amyotrophic 
Lateral Sclerosis.  
 

Syftet var att identifiera 
innebörden av 
livskvalitet hos personer 
med ALS och undersöka 
hur deras upplevelse av 
sjukvård påverkade 
deras välbefinnande.  

Kvalitativ studie med 
fördjupade intervjuer med 
öppna frågor 
genomfördes, spelades in 
och transkriberades. 
Analysen genomfördes 
med hjälp av tematisk 
analys. Fem deltagare 
valdes ut av 
sjukvårdspersonal som 
arbetade med ALS-
patienter. De hade 
diagnostiserats med ALS 
för minst sex månader 
och max två år sedan.  

Deltagarna upplevde att sjukvårds- 
och servicepersonal bidrog till deras 
välbefinnande. De upplevde 
livskvalitet på olika sätt och hade 
olika strategier för att hantera 
sjukdomen.   

Foley, G., 
Timonen, V., 
& Hardiman, 
O. 
 

Acceptance and 
decision making 
in amyotrophic 
lateral sclerosis 
from a life-course 
perspective  

2014, Irland, 
Qualitative Health 
Research  

Syftet var att identifiera 
och belysa viktiga 
psykosociala 
komponenter i livet och 
hur de formar människor 
med ALS till att reagera 
på sin förestående död 

Kvalitativ studie där 
djupintervjuer med 34 
personer med ALS 
genomfördes och 
transkriberades. För 
analysen användes 
grundad teori. Teoretiskt 
urval genomfördes och 

Resultatet beskriver hur kategorierna 
åldrande, acceptans, familj och 
föräldraskap formade patienternas 
beslut om vård samt deras syn på att 
leva med ALS. Äldre personer 
accepterade sin situation i högre 
grad än de yngre. De utan familj 
kände större frihet i beslutsfattandet 
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samt hur de fattar beslut 
om sin vård. 

deltagarna bestod av 17 
män och 17 kvinnor från 
det nationella ALS-
registret på Irland. 

gällande sin vård än de som hade 
familj. Det förekom motstridiga 
känslor kring önskan att leva vidare 
med ALS och önskan att få dö tidigt 
i sjukdomsutvecklingen och dessa 
var främst relaterade till deras 
upplevda ansvar som förälder.  

Foley, G., 
Timonen, V., 
& Hardiman, 
O. 

“I hate being a 
burden” - The 
patient 
perspective on 
carer burden in 
amyotrophic 
lateral sclerosis 

2016, Irland,                
Amyotrophic 
Lateral Sclerosis 
and Frontotemporal 
Degeneration 

Syftet var att undersöka 
hur ALS-patienter 
upplevde att få vård av 
anhöriga samt av 
sjukvården. 

Kvalitativ studie där 34 
deltagare intervjuades. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades För 
analysen användes 
grundad teori.  

Resultatet visade att ALS-patienter 
upplevde sig vara en vårdbörda för 
sina familjer. Samtidigt så kände de 
en stark pliktkänsla gentemot sina 
familjer där de behövde ge stöd och 
vara starka utåt och ta beslut kring 
sin vård utifrån familjens önskan.  
 

Harris, D. A., 
Jack, K., & 
Wibberley, C. 

The meaning of 
living with 
uncertainty for 
people with 
motor neurone 
disease 

2018, England, 
Journal of Clinical 
Nursing 

Syftet var att utforska 
innebörden av att leva 
med ovisshet för 
personer med 
motorneuronsjukdom. 

Kvalitativ studie där 
narrativa intervjuer 
utfördes vid två tillfällen 
med fyra personer med 
motorneuronsjukdom. 
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades genom 
tolkande fenomenologisk 
analys. 

Ur resultatet framträdde tre faser av 
motorneuronsjukdom: “kroppen ger 
upp för tidigt och sökande efter 
svar”, “kroppen förfaller och 
reaktion på vården” och “kroppen 
närmar sig slutet och behov av att 
prata”. Alla tre faserna 
kännetecknades av en känsla av 
osäkerhet rörande olika delar av 
sjukdomen.  
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King, S. J., 
Duke M. M. & 
O’Connor, B. 
A. 
 

Living with 
amyotrophic 
lateral 
sclerosis/motor 
neurone disease 
(ALS/ MND): 
decision-making 
about ‘ongoing 
change and 
adaptation’ 

2009, Australien, 
Journal of Clinical 
Nursing 

 

Syftet var att presentera 
en modell som 
undersöker 
dimensionerna av 
förändring och 
anpassning som 
framkommit av personer 
som lever med ALS. 

Kvalitativ studie där det 
genomfördes djupgående 
intervjuer med 25 
personer, 17 män och 8 
kvinnor. Data samlades 
även in genom mail, 
anteckningar, prosa, 
sånger och fotografier 
som var viktiga för 
deltagarna. 
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades genom 
grundad teori med 
konstant jämförande 
metod. 

Studien visade att efter den första 
chocken efter att ha diagnostiserats 
med ALS började livet kretsa kring 
att ta beslut rörande sjukdomens 
utveckling. En modell för 
deltagarnas beslutsprocess vid varje 
upplevd förändring identifierades. 

Mistry, K., & 
Simpson, J. 

Exploring the 
transitional 
process from 
receiving a 
diagnosis to 
living with motor 
neuron disease 

2013, England, 
Psychology & 
Health 

Syftet var att undersöka 
deltagarnas individuella 
uppfattning av att få en 
ALS-diagnos samt hur 
de anpassade sig till att 
leva med sjukdomen.  

Kvalitativ studie där 
semistrukturerade 
intervjuer utfördes i 
deltagarnas hem. De  
spelades in och 
transkriberades ordagrant. 
Sju patienter som 
diagnostiserats med ALS 
under de senaste sex 
månaderna deltog, tre 
män och fyra kvinnor. 
För analysen användes en 

Ur analysen framkom temana att få 
diagnosen ALS, att lära sig leva med 
ALS och att uppleva progressiv 
förlust.  
Att få diagnosen upplevdes som 
förödande men de flesta deltagarna 
accepterade sin diagnos och använde 
sig av anpassningsstrategier för att 
hantera situationen. 
Den fysiska nedbrytningen innebar 
funktionell förlust som påverkade 
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tolkande fenomenologisk 
analys. Varje transkript 
analyserades och 
tematiserades enskilt 
innan de gemensamma 
temana med störst bredd 
valdes ut.  

deltagarnas identitet, sociala status 
och sociala relationer. 

 

Ozanne, A., 
Graneheim, H. 
U., & Strang, 
S. 

 

Finding meaning 
despite anxiety 
over life and 
death in 
amyotrophic 
lateral 

2012, Sverige, 
Journal of Clinical 
Nursing 

 

Syftet var att belysa hur 
människor med ALS 
skapar mening trots 
sjukdomen. 

Kvalitativ metod där 
semistrukturerade  
intervjuer genomfördes 
med 14 deltagare och 
transkriberades ordagrant 
för att sedan bli 
analyserade genom 
kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet visade att patienter med 
ALS kan finna mening i livet trots 
sjukdomen, dess konsekvenser och 
känslor av skam, oro, rädsla och 
ångest. Sjukdomen gav möjligheten 
att se på sitt liv ur ett nytt perspektiv 
och omvärdera vad som var viktigt. 

Ozanne. A., & 
Granheim H. 
U.  
 

Understanding 
the 
incomprehensible 
– patients’ and 
spouses’ 
experiences of 
comprehensibility 
before, at and 
after diagnosis of 
amyotrophic 
lateral sclerosis 

2018, Sverige, 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences  

Syftet med studien var 
att belysa patienters och 
deras partners 
upplevelse av 
begriplighet av ALS ur 
ett långsiktigt 
perspektiv, från när 
symtomen först yttrade 
sig innan diagnos, när 
diagnosen sattes och 
livet efter diagnosen. 

Kvalitativ studie där 
individuella 
semistrukturerade 
intervjuer genomfördes 
med 14 patienter och 13 
partners. Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades genom 
kvalitativ innehållsanalys.
  

Resultatet visade på liknande 
upplevelser hos både patienter och 
deras partners. Deltagarna växlade 
mellan att inte förstå sjukdomen och 
dess konsekvenser till att leva med 
förståelse för sjukdomen och vad 
den skulle komma att innebära i 
framtiden. Oavsett om de förstod 
sjukdomen eller ej upplevde 
deltagarna rädsla inför framtiden.  
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Vitale, A., & 
Genge, A. 

 

Codman Award 
2006: The 
experience of 
hope in ALS 
patients 

2007, Kanada, 
AXON/ L’AXON 

Syftet var att undersöka 
ALS-patienters 
upplevelse av hopp. 

Undersökningsstudie med 
mixade metoder, 
övervägande 
fenomenologisk design. 
Semistrukturerade 
intervjuer på klinik med 
öppna frågor utfördes på 
engelska eller franska och 
transkriberades sedan till 
“field notes”. Analysen 
genomfördes genom 
kvalitativ innehållsanalys. 
13 patienter med ALS 
deltog, nio män och fyra 
kvinnor.  

Analysen resulterade i två större 
teman, hoppfrämjande och 
hopphindrande, med ett antal 
underkategorier. Alla deltagare i 
studien uttryckte att de upplevde 
hopp på olika sätt.  

Whitehead, B., 
O’Brien,  M. 
R., Jack, B. A., 
& Mitchell, D.  

Experiences of 
dying, death and 
bereavement in 
motor neurone 
disease: A 
qualitative study 

2011, England, 
Palliative Medicine 

Syftet var att få en större 
förståelse för patienters 
erfarenheter av att leva 
med ALS. 

Kvalitativ studie där 
narrativa intervjuer 
utfördes med 24 personer 
diagnostiserade med 
ALS, 18 nuvarande 
anhöriga vårdare samt tio 
tidigare anhöriga  
vårdare. Intervjuerna 
transkriberades, 
analyserades genom 
tematisk analys och 
delades in i fem teman.  

Resultatet visade att personer med 
ALS och deras anhöriga vårdare inte 
fick sina behov mötta av sjukvården. 
Det finns ett behov för mer stöd från 
från vården gällande palliativ vård. 
Ångest och oro ökar hos både 
patient och vårdare under det 
palliativa skedet. Vårdbördan är för 
stor hos anhöriga vårdare vilket kan 
förvärra patientens oro och leda till 
en önskan om en påskyndad död.  

 


