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Abstract 

Background: Previous literature about ALS (amyotrophic lateral sclerosis) has mainly been 

performed from a medical point of view – the focus being on finding suitable methods for 

treating the disease. Several studies have also been performed to assess the quality of life 

among people with ALS. However there are fewer studies that describe how everyday life 

with the disease is experienced from a patient perspective. To provide sufficient support and 

assistance to people with ALS, various health care professions, including nurses, need to 

broaden their knowledge about the experiences from those who are the real experts, namely 

those who live their everyday lives with ALS. Aim: The study aims to describe the 

experience of living with ALS from a patient perspective. Method: To compile and deepen 

previous knowledge of what it is like to live with ALS, a systematic literature review of 

scientific articles has been done, that includes previous research in this area. Results: The 

result of this study consists of three themes that were developed during the data analysis. The 

most prominent theme included the sadness of getting a deadly disease and to realize that life 

would not last forever. Also the sadness of not knowing what would happen to loved ones 

after one’s own death was clearly a great concern to the participants as well. Despite the 

sadness over the disease, results show that participants in the various studies could still find 

happiness in life. The joy of having their families close and by living in the present they 

managed to keep up the struggle and still enjoy life. The disease generated a lot of questions 

about death and about value of life for those who participated in the studies. Some of the 

participants said that they regarded death as a relief from the pain and suffering brought about 

by ALS. Fear and uncertainty of what would happen after death was for some persons 

handled by creating hope for a better life elsewhere. The results also revealed that some of the 

participants accepted death as being a natural part of life. Discussion: Nurses attitudes 

towards patients with ALS are discussed, taken from the patient’s point of view. In 

accordance with a caring science perspective that appreciates the view of the patient as 

unique, there are as many ways to experience illness as there are people in the world. In order 

to gain knowledge about the patient’s life atmosphere, in this case everyday life with ALS, 

nurses need to be open and attentively listen to the patients’ experiences and feelings brought 

about by illness. 

Keywords: ALS, life atmosphere, patient’s perspective, caring relation 
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Sammanfattning 

Bakgrund: I dagsläget finns det relativt gott om studier om amyotrofisk lateralskleros (ALS) 

med en medicinsk utgångspunkt, som inriktar sig på att försöka finna en medicinsk 

behandling till sjukdomen, samt studier som belyser hur personer med ALS skattar sin 

livskvalitet. Dock finns färre studier som beskriver hur sjukdomen upplevs ur ett 

patientperspektiv. För att kunna bidra med stöd och hjälp till personer som drabbats av ALS 

behöver kunskapen hos olika vårdprofessioner och däribland sjuksköterskor utökas, både 

genom nya studier och genom syntetisering av tidigare genomförda studier inom området. 

Syfte: Studien syftar till att beskriva upplevelsen av att leva med ALS ur ett 

patientperspektiv. Metod: För att sammanställa och fördjupa tidigare kunskap om hur det är 

att leva med ALS gjordes en systematisk litteraturstudie över vårdvetenskapliga artiklar som 

innehöll tidigare forskning inom området. Resultat: Resultatet av föreliggande studie utgörs 

av tre teman som arbetades fram under dataanalysen. Det som var vanligast förekommande i 

resultatet var sorgen över att få en dödlig sjukdom och att inse att livet inte skulle vara för 

evigt. Även sorgen över att inte veta vad som skulle hända med de efterlevande genomsyrade 

resultatet. Trots sorgen över sjukdomen visade resultatet att de personer med ALS som ingick 

i de olika studierna ändå kunde finna glädje i livet. Glädjen över att ha sina anhöriga omkring 

sig och leva i ”nuet” var det som fick personerna att orka kämpa vidare och uppskatta livet. 

Sjukdomen genererade för flera av studiedeltagarna tankar kring döden. Vissa personer sade 

att de betraktade döden som en befrielse från den smärta och det lidande som sjukdomen 

medförde. Rädslan och osäkerheten över vad som skulle hända efter döden genererade för 

många personer en förhoppning om ett bättre liv någon annanstans. I resultatet framkom det 

även att vissa av studiernas deltagare accepterat döden som en naturlig del av livet. 

Diskussion: Sjuksköterskans förhållningssätt till personer som lever med ALS diskuteras 

med patientens livsvärld som utgångspunkt. Det kan antas att det finns lika många sätt att 

uppleva sjukdomen på som det finns människor i världen, eftersom varje individ har en unik 

livsvärld. Sjuksköterskans sätt att bemöta patienters reaktioner kan anses vara svårt eftersom 

man vid första mötet aldrig vet hur en person upplever sin sjukdom. För att få kunskap om 

patientens livsvärld bör sjuksköterskan vara öppen och aktivt lyssna till patientens tankar, 

känslor och erfarenheter som uppstått till följd av sjukdomen.  

Nyckelord: ALS, livsvärld, patientperspektiv, vårdrelation 
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1 Inledning 

Att föreställa sig hur det är att bli diagnostiserad med en obotlig sjukdom är svårt för de flesta 

av oss friska människor. Tänk att leva vidare med vetskapen om att din kropp inom en snar 

framtid inte kommer att fungera som tidigare och att varje dag tvingas se dig själv i spegeln, 

ytterligare lite sämre. Dina motoriska förmågor kommer att sluta fungera, en efter en, och 

slutligen kommer andningsmuskulaturen att kollapsa och du kvävs till döds. Detta 

sjukdomsförlopp orsakas av en sjukdom vid namn Amyotrofisk lateralskleros (ALS).  

Genom våra erfarenheter av möten med personer som lever med ALS, har vi fått en inblick 

i hur sjukdomen kan gripa in i och förändra människors livsvillkor, vilket har berört oss. Vi 

har därför intresserat oss för hur personer med diagnosen ALS själva upplever att leva med 

sjukdomen i vardagen.  

 

2 Bakgrund 

Idag får cirka 1-2 per 100 000 personer i världen ALS varje år. Av okänd anledning drabbas 

fler män än kvinnor. Män får oftast sjukdomen tidigare i livet jämfört med kvinnor som ofta 

insjuknar i högre åldrar (Shaw, 2006). Studier har gjorts för att försöka finna orsaken till 

sjukdomen men få av dessa har kunnat påvisa tillräckligt trovärdiga förklaringar (Shaw, 

2006). I dagsläget finns således endast teorier om faktorer som kan bidra till att sjukdomen 

bryter ut hos vissa personer. En teori grundar sig på en viss aminosyra (glutamat) som vid 

höga halter i centrala nervsystemet (CNS) tros ha en skadlig effekt på nervceller (Ericson & 

Ericson, 2008). Fang, Quinlan, Ye, Barber, Umbach, Sandler och Kamel (2009) menar i sin 

studie att arbetsmiljörelaterade faktorer kan bidra till utvecklingen av ALS. I deras 

undersökning påvisades att exempelvis byggnadsarbetare och metallarbetare löper större risk 

att insjukna i ALS än personer inom andra yrkesgrupper. Förklaringen antas i studien vara de 

kemikalier som dessa arbetare utsätts för i sitt dagliga arbete (Fang et al. 2009). Kamel, 

Umbach, Stallone, Richards, Hu och Sandler (2008) uppger att de i en tidigare studie funnit 

ett samband mellan exponering av bly och risken av att få ALS.  

 

2.1 Sjukdomen ALS 

ALS är en sjukdom som ingår i gruppen ”motorneuronsjukdomar” och innebär att de 

motoriska nervcellerna i hjärnan och ryggmärgen gradvis skadas och förloras vilket medför 

funktionsförluster som så småningom leder till döden (Corcia & Meininger, 2008).  



5 

 

Sjukdomsförloppet inleds för de flesta patienter med muskelsvaghet, förlamningar och 

okontrollerade ryckningar i olika delar av kroppen beroende på vilka motorneurongrupper 

som är mest utsatta (Ericson & Ericson, 2008). När skadorna är mest omfattande på de 

centrala/övre motorneuronen (ÖMN) uppkommer spasticitet och så småningom även 

mimikfattigdom. Om skadorna i stället dominerar på de perifera/nedre neuronen (NMN) visar 

sig detta genom muskelbortfall och försämrad finmotorik. Ofta förekommer de första 

symtomen i de små muskelgrupperna som exempelvis i handmuskulaturen, vilket patienten 

upplever som svårigheter att hålla och greppa föremål. När de nedre kranialnervsområdena 

angrips uppträder många gånger svaghet i muskler som kontrolleras av utåtgående nerver från 

förlängda märgen (bulbär pares). För patienten innebär detta sväljningsbesvär och 

talsvårigheter. I och med patientens sväljningsproblematik kan svårigheter med att svälja saliv 

innebära en hög aspirationsrisk (Ericson & Ericson, 2008).  

Diagnosen ALS ställs bland annat med hjälp av en så kallad elektromyografi (EMG) för att 

identifiera tecken på att nervkontakten mellan berörda muskelceller och nervtrådar har slutat 

att fungera (Ericsson & Ericsson, 2008).  

Livslängden efter det att en person insjuknat varierar, där faktorer som exempelvis 

kvinnligt kön och hög ålder har visat sig i studier innebära en kortare livslängd (Kamel, 

Umbach, Stallone, Richards, Hu & Sandler, 2008). De flesta som drabbas av ALS avlider 

inom tre till fem år (Callagher et al. 2009).  

 

2.2 Behandling och omvårdnad 

Eftersom orsaken till att vissa personer utvecklar ALS inte är klarlagd finns heller ingen bot 

och behandlingen är därför huvudsakligen symtomatisk och syftar till att hjälpa patienten att 

behålla sina motoriska funktioner så länge som möjligt (Corcia & Meininger, 2008).  

Det är betydelsefullt att patienten så snart som möjligt får den hjälp han eller hon behöver 

för att det vardagliga livet ska kunna fortskrida så normalt som möjligt trots sjukdomen 

(Callagher, Mitchell, Bennett & Addison-Jones, 2009). Det är även viktigt att vårdaren så 

tidigt som möjligt talar om att behandlingsalternativ finns att tillgå trots att sjukdomen inte 

kan botas (Corcia & Meininger, 2008 ). Generellt är tiden mellan symtomdebuten och diagnos 

ofta lång vilket innebär att hjälpinsatserna når patienten i ett sent skede (Callagher et al. 

2009).  

Det finns i dagsläget endast ett läkemedel som har visat sig kunna ha en blygsam påverkan 

på sjukdomsförloppet (Gordon, 2011). Medicinen förlänger endast överlevnaden genom att 
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hämma aminosyran glutamat men kan inte betraktas som ett botemedel (Gordon, 2011). 

Emellertid är det inte alltid tillräckligt med mekaniska och medicinska behandlingsmetoder 

(McCluskey, Lewis & Rushanan, 2007). För en patient med ALS kan det även vara 

nödvändigt med exempelvis en sjukgymnast och/eller en arbetsterapeut för att behålla den 

fysiska funktionen så länge som möjligt. McCluskey et al. (2007) menar att patienter med 

ALS med fördel kan använda fysisk terapi för att behandla förlusten av förlorad 

självständighet, men att sjukvårdspersonalen ofta underskattar de potentiella fördelarna med 

dess användning varpå behandlingsmetoden ofta förbises. Rio och Cawadias (2007) påstår i 

sin studie att dietister har en integrerad och viktig roll för behandlingen av patienter som lever 

med ALS då evidensbaserade näringsriktlinjer finns tillgängliga för denna patientgrupp. 

Vid bulbär pares uppstår nutritionsproblem eftersom patienten får sväljsvårigheter. Då kan 

perkutan gastroskopisk gastronomi (PEG-sond) bli nödvändigt för att tillfredställa patientens 

näringsbehov (Ericson & Ericson, 2008). När svälj-, upphostning- och andningsfunktionerna 

blir försämrade aktualiseras trakeostomi och syrgastillförsel (McCluskey & Elman, 2006).  

Patientens ansiktsmuskulatur kommer efter hand att försvagas vilket medför både tugg- 

och talsvårigheter (Ericson & Ericson, 2008). Förmågan att skriva och gestikulera försämras 

också i och med att hand- och armmuskulaturen är försämrad. Detta innebär svåra problem för 

patienten att kommunicera. För att hjälpa patienten med kommunikationen kan han eller hon 

föreslås använda datoriserade hjälpmedel som exempelvis en talsyntesapparat. En sådan 

apparat producerar konstgjort tal utifrån patientens knapptryckningar. Den kan även skriva ut 

patientens önskan på papper (Ericson & Ericson, 2008).  

Den stegvis ökande förlamningen medför försämrad gångfunktion som gör att behovet av 

rullstol blir aktuellt (Ericson & Ericson, 2008). I och med att sjukdomsförloppet fortskrider 

blir patienten alltmer sängliggande. Detta ökar risken för trycksår och sekretansamling i 

luftvägarna. Vid sekretansamlingar är det viktigt att hjälpa patienten med rensugning av 

luftvägarna på ett hänsynsfullt sätt eftersom denna omvårdnadshandling kan vara plågsam, 

tröttande och ångestskapande för patienten. För att förebygga uppkomsten av trycksår bör 

patienten få hjälp med att hitta alternativa kroppslägen vilket också kan underlätta eventuell 

ångest och oro som kan uppkomma på grund av den försämrade andningsförmågan (Ericson 

& Ericson, 2008).  

Fu (2005) redogör för problematiken med förstoppning som ett vanligt förekommande 

symtom i synnerhet i det senare skedet av sjukdomen. Nedsatt motorik är många gånger 

orsaken till förstoppningen men i studien menar författaren att så inte alltid är fallet för 
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patienter med ALS. Fu (2005) menar vidare att kritiskt sjuka patienter även blir förstoppade 

på grund av den lugnande medicineringen som patienten alternativt får samt en bristfällig kost 

till följd av sväljningsproblematiken som sjukdomen för med sig. 

Forstoppningsproblematiken behandlas vanligen med läkemedel (Fu, 2005).   

 

2.3 Livskvalitet och ALS 

Livskvalitet hos personer med ALS har studerats genom självskattningar. 

Olsson (2010) har i sin avhandling sammanställt tidigare studier som beskskrivit att 

livskvaliteten hos personer som lever med ALS är lägre jämfört med den övriga befolkningen. 

Anledningen beskrivs vara förlorad autonomi och en gradvis försvagad självkänsla. ALS 

tvingar den som är sjuk att bli mer passiv ju längre sjukdomen fortskrider och detta kan 

generera i negativa tankar och djup besvikelse. Flera patienter och även anhöriga har i tidigare 

studier uppgett att de tagit antidepressiva läkemedel men vad som även har kunnat utläsas ur 

dessa studier är att den psykiska livskvaliteten hos både patienter och anhöriga är 

förhållandevis god (Olsson Ozanne, Strang & Persson, 2011). Nygren och Askmark (2006) 

har i sin studie kommit fram till att ALS inte nödvändigtvis behöver resultera i en lägre 

livskvalitet. Trots sjukdomens förhållandevis snabba progression förändras graden av 

livskvalitet endast minimalt under hela sjukdomsförloppet (Nygren & Askmark, 2006). 

Neudert, Wasner och Borasio (2004) styrker detta i sin studie där de jämfört individuell 

livskvalitet med hälsorelaterad livskvalitet och funktionell status över tid. Resultatet av 

studien visar att livskvaliteten hos patienter med ALS verkar vara i stort sätt oberoende av 

fysisk funktion (Neudert et al. 2004). 

Enkätstudier som mäter personers livskvalitet i samband med ALS baseras förvisso på 

självskattningar, men med på förhand ställda frågor och givna svarsalternativ. Det finns färre 

studier som belyser hur personer med ALS själva beskriver att det är att leva med och hantera 

sjukdomen i vardagen. I en av dessa studier rapporterar Olsson (2010) att leva i nuet och leva 

ett liv fullt av aktiviteter som är anpassade för sjukdomen är exempel på strategier som 

patienter med ALS beskrivs fokusera på för att bevara sin livskvalitet.  

Callagher, Mitchell, Bennett och Addison-Jones (2009) redogör i en studie för hur vissa 

personer upplevde sjukdomen som en enda kamp mot att sakta färdas mot livets slut. Andra 

patienter försökte själva att finna bot till sjukdomen trots deras svaga hopp om att detta skulle 

generera i ett längre liv (Callagher et al. 2009).  
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3 Problemformulering 

Det finns relativt gott om medicinska studier inom ALS som är inriktade på försök att finna 

en medicinsk behandling till sjukdomen samt forskning som belyser hur personer med ALS 

skattar sin livskvalitet. Dock finns färre studier som är gjorda ur ett patientperspektiv. För att 

sjuksköterskor och andra vårdprofessioner ska kunna ge personer med ALS det stöd och den 

hjälp de behöver, behöver kunskapen om personers egna erfarenheter av att leva med 

sjukdomen fördjupas både genom nya studier och genom syntetisering/sammanställning av 

tidigare genomförda studier. 

 

4 Syfte 

Studien syftar till att beskriva upplevelsen av att leva med ALS ur ett patientperspektiv. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Föreliggande studie grundar sig på ett vårdvetenskapligt perspektiv där patientens livsvärld är 

en central utgångspunkt för vården. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsvärlden som 

den ” i –världen-varo” vi kan förstå oss själva och vår omgivning genom. Det är i livsvärlden 

som hälsa, lidande, sjukdom och välbefinnande uttrycks och antar mening. Allt vårt varande 

sker i livsvärlden; således kan vi aldrig fråntas eller separeras från vår egen livsvärld. 

Livsvärlden är för varje människa unik och ska betraktas som ytterst personlig. Inom 

vårdvetenskapen skildras en patients livsvärld som den vårdaren har som mål att förstå och 

genom denna förståelse få möjlighet att stödja patientens hälsoprocesser (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

I (Dahlberg & Segesten, 2010) beskrivs kroppen som det redskap som människan får 

tillgång till livet med. Kroppen är således inte något som människan ”har” utan något som vi 

”är”. Det är genom kroppen vi förhåller oss till oss själva och vår omgivning. Detta innebär 

att människan i och med en kroppslig förändring även måste förändra sitt sätt att förhålla sig 

till livet. Dahlberg och Segesten (2003) menar vidare att förlusten av den kroppsliga 

funktionen inte kan jämföras med förlusten av en för personen i fråga viktig ägodel. Att 

förlora kroppen på ett eller annat sätt påverkar människans förmåga att ha tillgång till världen. 

Vi har för vana att inom hälso- och sjukvården tolka människan som en biologisk varelse, 

där man försöker att förstå hennes avancerade biologiska system och hur dessa fungerar 

tillsammans med varandra. I hälso- och sjukvårdsarbetet fokuseras det på hur dessa biologiska 
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system berör hälsa och sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Utifrån detta synsätt kan man 

säga att människan har hälsa när samtliga av dessa biologiska system verkar fungera normalt. 

Även om det är nog så viktigt att människans biologiska system fungerar så bra som möjligt 

för att kunna uppleva hälsa så är det inom vårdvetenskapen inte det enda som utgör en 

människas hälsa. Inom vårdvetenskapen kan det biologiska hälsotillståndet inte skiljas från 

upplevelsen av existentiell hälsa utan hälsans alla dimensioner går in i varandra och bildar 

tillsammans en människas upplevelse av hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Dahlberg och Segesten (2010) menar att förståelsen av att leva med en sjukdom som inte 

går att bota ändå kan ge möjligheter att klara av sina projekt i livet. De menar vidare att 

eftersom uppfattningen av hälsa innefattar hela människans existens, som innebär att hälsa 

kan vara så mycket mer än att vara fysiskt frisk, kan hälsa upplevas även om kroppens fysiska 

funktion inte är fullt funktionsduglig. De finner att man med det synsättet kan säga att ohälsa 

kan medföra hälsa. Om en sjukdom exempelvis har berövat människan möjligheter att leva 

som tidigare måste livssituationen omformuleras på ett sätt så att sjukdomens påföljder kan 

hanteras på ett bra sätt. Detta är viktigt eftersom dessa strategier hjälper den sjuka människan 

att finna mening med livet. För den sjuke patienten handlar det både om att vara ärlig mot sig 

själv och inse sina begränsningar och sin ohälsa samt att samtidigt försöka finna det som ger 

välbefinnande och hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

6 Metod 

En systematisk litteraturstudie har gjorts som baserats på vetenskapliga artiklar. En 

systematisk litteraturstudie innebär att man metodiskt genomsöker litteratur inom ett visst 

område och därefter granskar materialet kritiskt för att slutligen göra en samlad analys av 

resultaten från studierna, dra slutsatser av detta och på så vis erhålla ny kunskap (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

6.1 Datainsamling 

Det första steget i datainsamlingen var att skapa en helhetsöversikt på området som valts att 

studera (Friberg, 2006). Detta steg i datainsamlingen handlade i allmänhet om att urskilja 

vilka grupper och typer av studier, kvalitativa eller kvantitativa, som är mest förekommande 

inom området. Dessa grupper kan exempelvis vara närstående, vårdpersonal eller patienten 

själv (Friberg, 2006). Målet med datainsamlingen var att finna studier som hade som 

utgångspunkt att beskriva patientens upplevelser av att leva med ALS. Följande sökord 
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användes: amyotrophic lateral sclerosis interviews, ALS quality of life, motor neuron disease 

hope, living with MND och living with motor neuron disease (bilaga 1). Avgränsningar som 

gjordes vid samtliga sökningar i Cinahl och PubMed var: Full text, abstract available, peer 

reviewed. Även att artiklarna skulle ha sin utgångspunkt ur patientens perspektiv var ett krav. 

Utgivningsåren av studierna som valdes avgränsades mellan år 2000 till 2011. En spridning 

av resultatet eftersträvades och därför gjordes ingen geografisk avgränsning av artiklarna.   

Litteratursökningen genererade i 16 artiklar. Var och en av artiklarna studerades översiktligt 

och hänsyn togs till alla aspekter som nämndes i de valda studierna. 

I datainsamlingens andra steg gäller det att avgränsa det överblickade området (Friberg, 

2006). Här gjordes ett urval där studier inkluderades och exkluderades på ett omsorgsfullt sätt 

eftersom valet av de inkluderade artiklarna skulle kunna motiveras (Friberg, 2006). Åtta av de 

16 artiklar som granskats valdes bort eftersom de inte bedömdes motsvara studiens syfte. 

Inklusionskriterierna som valdes var enbart att studierna skulle vara kvalitativa. Dock 

inkluderades en kvantitativ artikel vars resultat ansågs vara relevant och motsvarade syftet i 

denna studie. 

När steg två var avklarat var det dags att kvalitetsgranska de valda studierna (Friberg, 

2006). De artiklar som slutligen valts att ta med i analysen sammanställdes i en matris (bilaga 

2). 

 

6.2 Dataanalys  

För att förstå en patients erfarenheter av situationer, hälsa, sjukdom och lidande har 

föreliggande studie sin utgångspunkt i kvalitativa studier (Friberg, 2006).  

De åtta artiklarnas resultat lästes igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten 

(Friberg, 2006). Därefter söktes meningsbärande enheter med relevans för syftet i var och ett 

av studiernas resultat. Dessa stycken i resultaten markerades med överstrykningspenna och 

kodades på klisterlappar. Kodningen innebar att ett övergripande begrepp för de 

meningsbärande enheterna skapades. Nästa steg i analysen var att gruppera koderna så att 

likheter och skillnader kunde identifieras. Tre grupper formades och namngavs för att bli de 

teman som föreliggande studie har grundats på (Friberg, 2006).  

 

6.3 Forskningsetiska överväganden 

Litteraturstudien är baserad på vårdvetenskapliga artiklar som granskats av andra forskare och 

som därmed har blivit godkända för publicering. De intervjuade deltagarna har i samtliga av 
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de granskade studierna lämnat sitt samtycke till att delta i det aktuella forskningsprojektet. 

Ambitionen under studiens gång har varit att inte förvanska, misstolka eller vinkla resultatet 

för att motsvara studiens syfte. För att undvika feltolkningar av ord och begrepp användes ett 

svenskt-engelskt lexikon vid granskningen av artiklarnas resultat (Helsingforsdeklarationen, 

2008).   

 

7 Resultat 

Resultatet är baserat på de tre teman som arbetades fram under dataanalysen; att finna glädje i 

livet, tankar kring döden och sorg över sjukdomen. Dessa teman presenteras var för sig och 

stärks med citat från deltagarna i de studier som utgjort datamaterialet till föreliggande studie.  

 

7.1 Sorg över sjukdomen 

Inslag av sorg över sjukdomen var det tema som var mest framträdande i resultatet. Det 

visade sig även att sorgen upplevdes på flera olika sätt av personerna som deltog i 

studierna. Flera av studiedeltagare sörjde förlusten av förmågan att exempelvis kunna 

utföra de enklaste vardagssysslorna som att sköta sin hygien. En man sade följande: ”I 

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

the shower. I can´t explain things, not do… very simple everyday things…” (King, Duke 

och O´Connor, 2009, s.749) 

Den progredierande sjukdomen gjorde det allt svårare för studiedeltagarna att 

utföra vardagliga sysslor. Att varje dag vakna upp och inte veta vilken motorisk 

funktion som stod på tur att ge vika och att inte ha kontroll på sina kroppsliga 

förmågor beskrevs som en frustration och förtvivlan. King, Duke och O´Connor 

(2009) beskrev i sin studie hur flera studiedeltagare reagerade på sjukdomens 

tilltagande genom att exempelvis gråta och skrika av frustration och förtvivlan medan 

andra uttryckte sin sorg genom självömkan över förlusten av den fysiska funktionen. 

En intervjuad man beskrev detta så här: 

I get frustrated because I always did the dishwasher. Now I can´t lift the bloody plate 

up to put them away (emphasised with hitting his arms). You know, I made all this 

things, can´t take the things out- I can´t even do that now- the washing, the lawn. 

(King et al. 2009, s. 749) 

 

Mannen gav genom sin förtvivlan uttryck för att hans rädsla växte i takt med att 

sjukdomen progredierade, och han fruktade tanken på att behöva sluta som en 
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”mänsklig grönsak”, med okända människor som skulle sköta hans vardagliga sysslor 

King et al. (2009). 

Det visade sig att graden av livskvalitet hos studiedeltagarna var det som låg till 

grund för den frustration och ilska som växte i takt med sjukdomens progredierande. 

Nelson, Trail, Van, Appel och Lai (2003) studerade två patientgrupper med ALS där 

den ena gruppen representerade en låg livskvalitet och en negativ syn på livet medan 

den andra gruppen bestod av personer med en positiv syn på livet och en högre 

livskvalitet. Det framkom att studiedeltagare med en förhållandevis låg livskvalitet 

rapporterade en högre grad av ilska och frustration över sin sjukdomssituation jämfört 

med personer som upplevde en högre livskvalitet. Nelson et al. (2003) konstaterade 

även att personer som levt med ALS en längre tid upplevde en lägre livskvalitet än 

personer som inte haft sjukdomen lika länge.  

Skammen över att vara sjuk visade sig vara framträdande i resultaten av de 

granskade studierna. Hughes, Sinha, Higginson, Down och Nigel Leigh (2005) 

intervjuade patienter som på grund av sin sorg över sjukdomen, kände rädsla för att 

andra individer skulle se annorlunda på dem och därmed ville de intervjuade inte 

kännas vid/acceptera sin sjukdom. En man berättade att han endast informerat sina 

absolut närmaste anhöriga om sin diagnos, och han fortsatte att gå till sitt arbete som 

om ingenting hänt (Hughes et al. 2005).   

Att visa upp sig som en sjuk människa som inte längre förmår att utföra vardagliga 

sysslor och klara sig på egen hand, var bland några av deltagarna i de olika studierna 

också förknippat med känslor av skam. En kvinna beskrev detta såhär:  

My barriers have been few and of my own making. First, it was my eating took up 

most of my time, and then there was the exercises. I was supposed to do. Now I feel 

my drooling is getting in my way; I sit now with a bath towel draped over my lap and 

a wastebasket at my side… I have tons of paper towels and tissues always with me. 

It’s embarrassing. Others seem to have accepted it. I can’t (McNaughton, Light och 

Groszyk, 2001, s. 188). 

 

Vissa studiedeltagare berättade att de kände så stor sorg över sitt sjukdomsbesked 

att de hoppades på att sjukdomen skulle vara feldiagnostiserad (Vitale & Genge, 

2007). Andra försökte se ett ljus i sorgen och hyste ett visst hopp om att ett botemedel 

skulle upptäckas och rädda dem från döden (Vitale & Genge, 2007). En patient sade: 

”I still have a little bit of hope that they will actually tomorrow say, well look these 
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stem cells or something, that´s it, they´ll fix you up in a flash. It´s nice to know they´re 

trying and you do pin a little hope onto that. “ (King et al 2008 s.752). 

Förhoppningen om ett botemedel till sjukdomen var vanligt förekommande och flera av 

studiedeltagarna valde även att förneka sin sjukdom. En man påstod att han endast tog 

läkemedel i förebyggande syfte, då han levde i förhoppningen om att han egentligen inte hade 

ALS (Fanos, Gelinas, Foster, Postone & Miller, 2008).  

Till sorgen över sjukdomen hörde också känslan av maktlöshet. Att känna maktlöshet kunde 

till exempel vara relaterat till studiedeltagarnas upplevelser av att inte ha fått tillräcklig 

information av sjukvården, om sjukdomen och hur de skulle kunna hantera den i vardagen 

(Hughes, Sinha, Higginson, Down & Nigel Leigh, 2005). Känslan av maktlöshet blev en 

drivkraft att på egen hand försöka finna svar på frågor om sitt tillstånd. 

 Att leva med de olika behandlingsalternativ och hjälpmedel som finns att tillgå för 

personer med ALS beskrevs av olika studiedeltagare som mer eller mindre problematiskt och 

därmed inte alltid till så stor hjälp. En person berättade:  

Let’s face it, though. None of the available devices are like real speech. No matter 

how good DECTalk™ is, it is still hard to tell a joke or have emphasis. The voices 

are not my voice; some sound whiny, some sound arrogant. And, of course, the speed 

is not like normal speech. So, often a moment passes before one can type a comment. 

And I find it necessary to edit my comments, and there-for my thoughts are 

sometimes oversimplified (McNaughton et al. 2001, s. 187). 

 

Svårigheterna med att uttrycka sig på ett tillfredställande sätt med hjälp av datoriserade 

hjälpmedel beskrevs av studiedeltagarna till stor del bero på att tankarna gick fortare än 

maskinens hastighet, vilket innebar att stunden för konversationen var förbi när maskinen 

uttryckt sig. Svårigheten att inte fullt ut kunna uttrycka sig till följd av det datoriserade 

hjälpmedlens begränsade funktioner skapade också sorg och frustration hos flera av 

studiedeltagarna (McNaughton et al. 2001).  

7.2 Att finna glädje i livet 

Detta tema handlar om hur flera av deltagarna i de olika studierna, trots sorgen över 

sjukdomen också uttryckte glädje i livet. Även hur deras syn på livet omvärderades under 

sjukdomens progredierande beskrivs i detta avsnitt.  

Studiedeltagarna beskrev anhöriga som en viktig del i sin sjukdomshantering och en stor 

källa till att vilja leva vidare och känna glädje till den återstående tiden de hade av livet. En 

53-årig man med två tonårsbarn som haft ALS i nio år sade: “ The role of parent comes first. 
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To be able to follow them part of the way, for them to be able to let me go without too much 

disruption. The children help me fight….” (Bolmsjö, 2001, s.501). En 66-årig gift kvinna med 

barn och ett nyfött barnbarn berättar: ”Sometimes I feel it´s not worth fighting anymore but 

then I think about my little grandchild and I struggle on.” (Bolmsjö, 2001, s.501). 

Anhöriga bidrog också till att studiedeltagarna kunde uppskatta livet ”som det är”, och 

de fick personerna att se ljusare på tillvaron. Det framkom också att stödet från anhöriga 

värderades mycket högt oavsett den sjuka personens grad av livskvalitet (Nelson, Trail, 

Van, Appel & Lai, 2003).  

Bemötande från omgivningen och från vårdpersonal visade sig vara av betydelse. Vissa 

personer verkade speciellt uppskatta vårdare och närstående som bemötte dem med humor, 

och som ingav ett lugn när sjukdomen orsakade något oväntat, som exempelvis andnöd 

(Fanos et al. 2008).  

I de olika studierna framkom att studiedeltagarna värderade att fortsätta att arbeta, både 

därför att det skingrade tankarna och därför att det stärkte självkänslan och känslan av att 

vara behövd. En man beskrev att motivationen att gå till jobbet var att han där var aktivt 

arbetande och på så vis kunde skingra sina tankar från sig själv och sin hälsa. Flera av 

studiedeltagarna uppskattade också känslan av att vara produktiva på arbetsplatsen och att 

bidra med sin kunskap, vilket genererade ökat välbefinnande (McNaughton, Light & 

Groszyk, 2001).  

Även att känna glädje till det som ”är för stunden” och ta vara på nuet var vanligt 

förekommande bland deltagarna i de olika studierna. Vetskapen om att kroppen sakta men 

säkert bröts ner förändrade synen på tidsperspektivet hos studiedeltagarna och vad som för 

dem var viktigt i livet. Att fokusera på och uppskatta det som fortfarande var möjligt att 

utföra och att inte blicka för långt in i framtiden var centralt. En kvinna som levt med 

sjukdomen i fem månader berättade:”Going on holiday was quite hard but we did have the 

wheelchair, so when I think of it we still went to see (all the attractions) and all of that, I 

can still do all of that, so that’s what I try to focus on; the good things and not the bad 

things.” (Brown & Addington-Hall, 2007, s.204). Brown och Addington-Hall (2007) 

beskrev kvinnan som en person med en stark vilja att överleva. Hennes inställning till 

sjukdomen som innebar att hantera ett symtom i taget och leva dag för dag, genererade för 

henne livskvalitet.  
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Som tidigare nämnts bestod resultaten av de granskade studierna till stor del av de 

intervjuades olika beskrivningar av vad som kunde vara glädje i livet. Ett optimistiskt 

förhållningssätt till sjukdomen var det som genomsyrade samtliga av dessa resultat.     

 

7.3 Tankar kring döden 

Tankar kring döden har i samtliga av studiernas resultat varit framträdande och visat sig 

vara något som de olika studiedeltagarna ofta reflekterade kring. Temat beskriver hur 

studiedeltagarna på olika sätt bemötte det faktum att de snart skulle dö. 

När beskedet om en dödlig sjukdom gavs och förståelsen om att den resterande livstiden 

var begränsad, blev flera av studiedeltagarna påminda om att livet inte skulle vara för 

evigt. En 57 årig man sade:”It wasn´t packed in cotton-wool- the information. What I took 

on board was that I had three years left.” (Bolmsjö, 2001, s.502). 

Andra studiedeltagare såg på döden som en befrielse från det onda när orken att stå ut 

inte längre fanns (Fanos, Gelinas, Foster, Postone & Miller, 2008). Dessa personer 

uttryckte tro och hopp på ett bättre liv efter döden och kände en glädje över att få 

återförenas med de människor som de en gång älskat. Samtidigt som känslan av att inte 

veta vad som händer efter livet på jorden kunde vara skrämmande såg vissa detta som ett 

hopp om att det kunde finnas ett bättre liv någon annanstans (Fanos et al. 2008). 

Flera av studiedeltagarna oroade sig för vad som skulle hända deras anhöriga efter att 

döden inträffat. Vissa av studiedeltagarna levde med vetskapen om att de inom kort 

skulle komma att tvingas lämna sina barn medan andra bekymrade sig över hur deras 

livspartner skulle klara sig ensamma i livet. En man berättade att han planerade att 

genomgå en stamcellstransplantation för att förbättra sin fysiska förmåga i syfte att 

hjälpa sin fru. Mannen menade att oron för att inte längre kunna finnas till för sin fru var 

starkare än den rädsla han själv hade för att dö (Fanos et al. 2008). 

När döden gjorde sig påmind verkade vissa av studiedeltagarna välja att acceptera 

sjukdomen och de förlikade sig med döden. Vetskapen om att kurativ behandling var 

utesluten, och att döden var den enda möjliga utvägen tycktes hjälpa vissa av 

studiedeltagarna att godta döden som en naturlig del av livet, en punkt som alla människor 

kommer till, på ett eller annat sätt. En man i trettioårs åldern som haft ALS i åtta månader 

berättade:  

I think ´cause there´s no cure or anything, you accept it, with MND it´s so final as it 

was. I think one thing is you tend to think, it´s just not worth worrying about. I can 
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spend the next few years of my life worrying about this illness, it´s gonna eventually 

gonna kill me, or I can just go out there and enjoy it, and you know, let it do it worse. 

I think, having a positive attitude, it helps you in the long run anyway, it sort of keeps 

you more fitter (Hughes, Sinha, Higginson, Down och Nigel Leigh 2005, s. 68). 

 

Flera av de studiedeltagare som levt med ALS en tid menade att de skulle kunna 

tänka sig att leva vidare i det tillstånd de befann sig i för stunden, men var osäkra på om 

deras livskvalitet skulle vara densamma efter en ytterligare försämring och i och med 

den osäkerheten förekom deras tankar på döden allt oftare (Vitale & Genge, 2007).  

 

8 Diskussion 

 

8.1 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kommer resultatet att diskuteras utifrån de tre teman som framträdde i 

analysen. Varje tema kommer att diskuteras var och ett för sig och återkopplas till ett 

vårdvetenskapligt perspektiv där patientens livsvärld är en central utgångspunkt för vården 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

Det som i föreliggande studies resultat förefaller vara det som var mest betydande för 

personer som lever med ALS är deras relationer till anhöriga. Anhöriga visade sig genomsyra 

alla tre teman och därmed hela resultatet av vår studie. Dahlberg och Segesten (2010) 

beskriver anhöriga som en viktig del i vården. Anhöriga kan vara betydelsefulla särskilt vid 

sjukdomstillstånd som är långvariga och när behandlingsalternativen är begränsade. Utifrån 

ett vårdvetenskapligt perspektiv där patientens livsvärld är central, är de anhöriga och 

vårdarnas perspektiv alltid viktiga parter i vården av den sjuke (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Trots att anhöriga genererade livsglädje och var en stor källa till att leva, så framkom också 

att många av de tankar som studiedeltagarna hade kring döden handlade om oro inför de 

anhörigas situation. I resultatet framkom också känslor av skam och skuld gentemot de 

anhöriga för att inte längre kunna finnas till rent fysiskt, och för att behöva lämna sina 

anhöriga kvar i livet utan vetskapen om hur de skulle klara sig. Detta skapade sorg och oro 

över sjukdomen och över de anhörigas öde. Detta styrks också i tidigare litteratur, av Fanos, 

Gelinas, Foster, Postone och Miller (2008).  

Sorgen över sjukdomen kunde upplevas på olika sätt hos studiedeltagarna. När en persons 

livsvärld raserats måste processen för att på nytt skapa mening i den nya livssituationen och 

känsla av kontroll i den förändrade tillvaron inledas (Dahlberg & Segesten, 2010). Eftersom 
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livsvärlden för varje individ är unik kan det antas att det finns lika många sätt att uppleva 

sorgen på som det finns människor i världen. Det kan därför anses vara svårt att som 

sjuksköterska bemöta patienters reaktion på sjukdom då man vid första mötet aldrig vet om 

och i så fall hur en person känner sorg. Genom att vara öppen och aktivt lyssnande kan 

sjuksköterskan få kunskap om patientens livsvärld och de tankar, känslor och erfarenheter 

kring sjukdomen som den rymmer. I vårt resultat framkom att personer som nyligen fått ALS 

ofta tappade livsgnistan i samband med sjukdomsbeskedet. Det visade sig att flera av 

studiedeltagarna efter hand lärde sig att hantera sorgen och hittade en positiv inställning till 

livet trots sjukdomens prognos. Detta beskriver även King, Duke och O´Connor (2009) i sin 

studie. 

Av föreliggande studie kan man förstå att personer som drabbats av ALS och deras 

anhöriga ofta mådde lika bra respektive dåligt trots skillnader i deras hälsotillstånd vilket 

Olsson (2010) belyser i sin avhandling. Sjukdomen ALS innebär således ett liv med toppar 

och dalar vilket även verkar kunna gälla för anhöriga som lever tillsammans med den sjuka 

personen. Ett sätt att beskriva detta är att säga att när en person med ALS får sin livsvärld 

raserad förändrar det också den anhöriges livsvärld på ett annorlunda men lika genomgripande 

sätt (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Trots det lidande och den sorg som ALS innebär har resultatet av föreliggande studie visat 

att det är möjligt att uppleva välbefinnande. Det som genomsyrar resultatet av vår studie är att 

livet kunde omvärderas i och med sjukdomen. Saker som tidigare inte varit föremål för 

uppmärksamhet eller haft så stor betydelse, exempelvis kroppsliga funktioner, omvärderades 

och fick ny mening. ALS är en sjukdom som innebär att patientens kropp stegvis förlamas 

och förlorar sin förmåga att fungera på ett normalt sätt samtidigt som dennes intellektuella 

förmåga bevaras intakt (Hecht, Graesel, Tigges, Hillemacher, Winterholler, Hilz & 

Neundorfer, 2003). Detta innebär att patienten under hela sjukdomsförloppet är väl medveten 

om den kroppsliga försämringen samtidigt som personligheten bevaras (Bolmsjö & 

Hermeren, 2003). I enlighet med livsvärldsperspektivet lever vi så länge vi är friska i en slags 

naturlig inställning till livet, och vi tar kroppens funktioner och vårt sätt att leva i vardagen för 

givet. Kroppen finns där men gör inte anspråk på någon särskild uppmärksamhet. Vi tar helt 

enkelt för givet att den fungerar (Dahlberg & Segesten, 2010). Utifrån det ovannämnda 

resultatet av vår studie kan vi med stöd av detta perspektiv anta att vi människor inte riktigt 

uppskattar kroppens fysiska funktioner förrän de är borta. Det kan möjligen vara så att 

avsaknaden av de fysiska funktionerna hos personer med exempelvis ALS, gör att en 
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omprioritering av vad som är betydelsefullt för personen blir aktuell för att kompensera 

förlusten av den fysiska hälsan och för att han eller hon ska kunna återfå en slags vardaglighet 

i tillvaron. Detta stärks även av (Nygren & Askmark, 2006) som menar att omprioriteringen 

kan handla om att kraven på personen med ALS sänks både på arbetet och i hemmet, och tid 

för det som anses viktigt för individen själv ges. 

Det tredje temat som ligger till grund för vårt resultat är alla de olika tankar som 

studiedeltagarna hade kring döden. Dessa tankar varierade mellan personerna och kunde 

handla om rädslan för att lämna sina anhöriga, om döden som en befrielse från smärta och 

lidande och om ovissheten om vad som skulle komma att hända efter döden. Andra 

studiedeltagare såg på döden som en naturlig del av livet. I mötet mellan sjuksköterskan och 

patienten bör alltid patientens livsvärld vara i centrum (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är 

viktigt att patienten ges tillfälle att berätta om sina tankar och rädslor kring döden som en 

bearbetning av sjukdomens progredierande samt för att försöka finna nya strategier som kan 

hjälpa patienten att skapa mening för att klara av sin vardag.  

 

8.2 Metoddiskussion 

Föreliggande studie syftade till att beskriva hur det är att leva med ALS ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv där patienten är i fokus. En svaghet i studien är att urvalet av 

artiklar inom det studerade området var begränsat och datainsamlingen blev därmed mindre 

än vad som var önskvärt. Under datainsamlingen konstaterades att flera studier som belyste 

upplevelserna av sjukdomen utgick från ett anhörigperspektiv. En möjlig förklaring till detta 

är att vårdare och anhöriga ofta av olika skäl som är relaterade till sjukdomens förlopp talar 

för personer som lever med ALS och de drabbade personernas egna upplevelser av hur det är 

att leva med sjukdomen förblir därmed outforskade.  

Datainsamlingen inleddes med sökord som exempelvis ”ALS” och ”living with ALS” och 

med dessa sökord kunde fyra artiklar som motsvarade syftet hittas. Sökord/sökfraser som 

innefattade ALS i olika kombinationer gav ett relativt lågt antal träffar. Eftersom sjukdomen 

ALS ingår i gruppen ”motorneuronsjukdomar” utvecklades sökord/sökfraser som exempelvis 

”MND” och ”living with motor neuron disease” vilka resulterade i ett större antal träffar och 

ytterligare fyra artiklar valdes ut. Det är högst osäkert men naturligtvis möjligt att en bredare 

sökning hade kunnat generera ett större dataunderlag. Därför kan det inte uteslutas att material 

som kunnat vara relevant för vårt syfte har missats. 
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Trots att urvalet varit begränsat är vår uppfattning att den här litteraturstudien har bidragit 

genom att sammanfatta och fördjupa tidigare kunskap om att leva med ALS ur ett 

patientperspektiv. 

 

9 Slutsats och betydelse för vården 

Resultatet av föreliggande studie visar tydligt att upplevelsen av att leva med ALS innebär en 

stor sorg och att personer som drabbats av sjukdomen tvingas handskas med rädslor inför 

döden, både för egen del men även av oro för hur det ska gå för de efterlevande. Den raserade 

livsvärld som sjukdomen innebär för den drabbade personen försätter honom eller henne i en 

främmande situation. Detta medför att livet blir en ständig kamp för den sjuka personen att 

skapa mening i en förändrad tillvaro. Trots den sorg som sjukdomen orsakar och den 

oundvikliga död som personer med ALS tvingas gå till mötes, kan ändå dessa personer 

faktiskt finna glädje i livet. Vetskapen om den begränsade återstoden av livet kan få personer 

som lever med sjukdomen att uppskatta den resterande tiden och att omprioritera vad som är 

betydelsefullt i livet. 

Som sjuksköterska är det viktigt att vara följsam inför patientens livsvärld. Vård och 

stödinsatser bör planeras utifrån patientens behov och erfarenheter av sin egen hälsa och 

sjukdom. Att patienten blir bekräftad i mötet med sjuksköterskan är därför en förutsättning för 

en god vårdrelation och ett individualiserat vårdande.   

Anhöriga visade sig i resultatet av denna studie vara en betydelsefull faktor i såväl vården 

av patienter med ALS som i deras vardag. Därför är det lämpligt att de anhöriga ses som en 

naturlig och viktig del i vårdandet av dessa patienter så att de tillsammans med 

vårdpersonalen kan stödja patienten i sorgarbetet. Vad som bör beaktas är att anhöriga också 

kan vara i behov av stöd från sjukvården eftersom ALS inte bara berör patienten utan även 

personer i dennes livsvärld.  

 

10 Framtida forskning 

I dagsläget finns det få studier inom ALS som är gjorda ur ett patientperspektiv. Därför 

behövs ett större utbud av studier som belyser detta för att utöka förståelsen hos olika 

vårdprofessioner och däribland sjuksköterskan om hur det kan vara att leva med sjukdomen 

ALS. 
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Cinahl Amyotrophic lateral sclerosis 15 2, 6, 8 

Cinahl ALS quality of life 17 4 

Cinahl Motor neuron disease hope 2 1 

Cinahl Living with MND 6 3, 5 

Cinahl Living with motor neuron disease 14 7 
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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 

1. Fanos, J. H., 

Gelinas, D. F., 

Foster, R. S., 

Postone, N. & 

Robert G. & 

Miller, R. G. 

Hope in 

Palliative Care: 

From 

Narcissism to 

Self-

Transcendence 

in Amyotrophic 

Lateral 

Sclerosis 

Journal of palliative 

medicine, 11 (3), 

2008, USA 

Att utforska innebörden 

av hopp hos patienter 

med ALS. 

Kvalitativ studie. 16 

patienter intervjuades 

under rutinmässiga 

kliniska besök på Forbes 

Norris MDA / ALS 

Research Center vid 

California Pacific Medical 

Center, San Francisco. De 

intervjuade bestod av 13 

män och tre kvinnor med 

en medelålder på 54 år. 

Två standardiserade 

mätinstrument användes, 

FVC-skalan som mäter 

lungfunktionen samt 

ALSFRSR som mäter 

patientens 

funktionsförmåga utifrån 

12 aktiviteter. 

 

 

 

Deltagarnas hoppfullhet korrelerade 

inte med deras grad av 

funktionshinder. De flesta 

intervjuade kände någon form av 

hopp. Tidigare studier har visat att 

ALS kan påverka pannloben på så 

sätt så att patienten blir mer positivt 

inställd till sin sjukdom men denna 

studie påvisade att en fysiskt aktiv 

tillvaro var avgörande för känslan av 

hopp. 
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2. Bolmsjö, I. Existential 

Issues in 

Palliative Care: 

Interviews of 

Patients with 

Amyotrophic 

Lateral 

Sclerosis 

Journal of palliative 

medicine, 4 (4), 

2001, Sweden 

 

Målet med studien var 

att undersöka hur 

personer med ALS 

kommunicerar vid 

existentiella frågor samt 

om patienter upplever 

några problem vid samtal 

om sådana frågor. 

Kvalitativ analys, 

hermeneutisk metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer där patienten 

ombads att beskriva sina 

upplevelser utifrån en 

intervjuguide. 8 patienter 

med diagnosen ALS 

intervjuades, alla över 50 

år. 

Resultaten från studien visade att 

studiedeltagarna upplevde ett antal 

problem, framför allt på grund av 

sin fysiska oförmåga samt ”känslan 

av att inte räcka till”. Existentiella 

frågor var av stor betydelse för de 

intervjuade personerna medan 

behovet av att anförtro sig någon 

inte visade sig vara speciellt starkt. 

3. 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’ 

Journal of Clinical 

Nursing, 18, 745–

754, 2009, UK 

Syftet med studien var 

att presentera en modell 

som förklarade 

dimensioner av 

förändring och 

anpassning som 

avslöjades av personer 

med ALS. 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ analys, 

Grounded theory. 

Datainsamlingen 

genomfördes med hjälp av 

djupingående intervjuer. 

17 män och 8 kvinnor 

deltog i studien mellan 

2001-2003. 14 bodde på 

landsbygden, 11 i 

städerna. 22 av samtliga 

25 bodde hemma och 3 på 

sjukhem. 

 

 

 

 

Resultatet av studien visade att 

deltagarna i studien ofta tappade 

livsgnistan efter att ha fått diagnosen 

ALS. Studien visade också att vissa 

studiedeltagare ändå kunde leva med 

en positiv inställning trots 

sjukdomens dåliga prognos. 
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4. Nelson N. 

D., Trail M., 

Van J. N., 

Appel S. H. & 

Lai S. H. 

Quality of Life 

in Patients with 

Amyotrophic 

Lateral 

Sclerosis: 

Perceptions, 

Coping 

Resources, and 

Illness 

Characteristics 

Journal of palliative 

medicine, 6 (3), 

2003, USA 

Syftet med denna studie 

var att jämföra 

livskvaliteten mellan två 

grupper av människor 

som lever med ALS. 

Den ena gruppen med en 

positiv syn på sin 

livskvalitet och den 

andra gruppen en 

negativ. 

Kvantitativ metod där 100 

patienter deltog i en 

tvärsnittsstudie på en ALS 

klinik. QOL bedömdes på 

två sätt. Först frågades 

patienterna om hur de 

upplevde sin livskvalitet i 

nuläget, där patienten fick 

välja på fyra alternativ. 

Det andra sättet baserades 

på hur patienterna gav 

respons på ett antal öppna 

frågor från ett 

frågeformulär. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att patienter som 

känner en högre livskvalitet oftast är 

yngre patienter som inte levt med 

sin sjukdom så länge och därför inte 

märkt av sina symtom i så stor 

omfattning. Resultatet visade även 

att patienter med hög livskvalitet 

även kände en mindre stress över 

sjukdomskaraktären och hade en 

betydligt bättre ekonomi. 
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5. Hughes, R. 

A., Sinha, A., 

Higginson, I., 

Down, K. & 

Nigel Leigh, P. 

Living with 

motor neurone 

disease: lives, 

experiences of 

services and 

suggestions for 

change 

Health and Social 

Care in the 

Community, 13 (1), 

64–74, 2005, UK 

Syftet med studien var 

att försöka finna svaren 

på följande frågor:  

1. Vad är de upplevda 

erfarenheterna av att leva 

med MND? 

2. Hur upplever 

människor med MND 

den vård som de får? 

3. Kan förbättringar i 

vårdandet identifieras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. Människor med 

MND och vårdare valdes 

slumpmässigt ut från en 

databas från King´s 

College Hospital. Nio 

personer med MND, fem 

vårdare/familjemedlemmar 

och 15 professionella 

vårdare deltog i studien.  

Resultatet visade att personer med 

MND upplevde sjukdomen på olika 

sätt. Trots sjukdomens dåliga 

prognos försökte vissa ändå att leva 

så normalt som möjligt och kände 

glädje till livet. Andra kände en stor 

sorg över sjukdomen och den 

fysiska funktionsnedsättning som 

den medförde. Flera personer med 

MND kände sig osäkra på den vård 

de fick, speciellt under den första 

tiden efter att de fått diagnosen. 

Flera tyckte också att det var svårt 

att komma åt tjänster direkt efter 

diagnosen och upplevde brister när 

det gällde information till patienten, 

vilket de professionella vårdarna 

höll med om. Vissa personer med 

MND underströk behovet av att 

förbättra informationen och 

kommunikationen mellan dem och 

personalen. Andra ville ha mer 

information om vad de hade att 

vänta i framtiden, särskilt de 

studiedeltagare som nyligen fått 

diagnosen. 
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6. 

McNaughton, 

D., Light, J. & 

Groszyk, L. 

"Don't give 

up": 

employment 

experiences of 

individuals 

with 

amyotrophic 

lateral sclerosis 

who use 

augmentative 

and alternative 

communication. 

AAC: 

Augmentative & 

Alternative 

Communication, 17 

(3), 179-195, 2001, 

USA 

Syftet med studien var 

att undersöka 

anställningserfarenheter 

hos fem personer med 

ALS som krävt 

alternativa 

kommunikationsmedel. 

En kvalitativ studie har 

gjorts med en 

diskussionsgrupp där 

personerna i gruppen har 

diskuterad i en till tre 

timmar över internet. 

Urvalet gjordes på så vis 

att personerna skulle vara 

diagnostiserade med ALS 

och krävt alternativa 

kommunikationsmedel, 

varit anställda minst tre 

månader under 

sjukdomstiden, arbetat 

minst tio timmar i veckan 

de senaste tolv månaderna. 

Av resultatet framgick att arbetet 

kan vara ett sätt för personer med 

ALS att orka leva vidare och känna 

sig produktiva. Resultaten av 

studien visade att arbetet för flera av 

studiedeltagarna var en stor del av 

identiteten och att gå till arbetet fick 

dem att glömma sin sjukdom för en 

stund. Det argumenterades även 

över positiva erfarenheter av 

arbetsplatser, förmåner med arbete 

och att vara anställd trots sjukdomen 

ALS. 

7. Brown, J. & 

Addington-

Hall, J. 

How people 

with motor 

neurone disease 

talk about 

living with their 

illness: a 

narrative study 

Journal of 

Advanced Nursing, 

62 (2), 200-208, 

2008, UK 

Studien syftade till att 

förklara hur det är att 

leva med MND. 

Narrativ studie där 

patienterna bor på 

sjukhem. Longitudinella 

narrativa intervjuer med 

tre månaders intervall 

under 18 månader mellan 

2005-2006 gjordes med 13 

patienter. Analysen 

gjordes med stort fokus på 

formen och innehållet i 

studiedeltagarnas 

berättelser. 

 

Resultatet av studien visade att de 

flesta deltagarna i studien försökte 

hålla livsgnistan uppe genom att 

försöka leva ett så aktivt liv som 

möjligt och engagera sig i allt som 

de kunde. Vissa berättade dock om 

sin känsla av maktlöshet och oron 

över att inte veta vad som komma 

skall.   
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8. Vitale, A. & 

Genge, A. 

Codman Award 

2006: the 

experience of 

hope in ALS 

patients 

AXON/ L'AXONE, 

28 (2), 27-35, 2007, 

Canada 

Studien syftade till att 

beskriva upplevelsen av 

hopp hos patienter med 

ALS. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

övervägande 

fenomenologisk design där 

öppna frågor ställdes till 

13 personer som levde 

med ALS. 

Samtliga deltagare i studien 

uttryckte någon form av hopp. Till 

författarna av studiens förvåning 

visade det sig att deltagarna i studien 

inte fick hopp i särskilt stor 

utsträckning av att själva få stöd, 

utan upplevde mer hopp när de 

istället fick ge stöd åt andra. 

 

 

 


