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Sammanfattning    

 

Amyotrofisk Laterskleros (ALS) är en neurologisk sjukdom som endast drabbar det 

motoriska nervsystemet vilket leder till förlamning och slutligen döden, överlevnaden är 

3-5 år. Det finns inget botemedel mot sjukdomen, endast symtomatisk behandling. 

Lidande kan gestalta sig på olika sätt, välbefinnande är en unik upplevelse och högst 

individuell. En vårdrelation mellan en patient med denna diagnos och vårdpersonalen 

bör ges utrymme och präglas utav patientens önskemål. En ökad förståelse gentemot 

dessa patienters upplevelse är centralt och av stor betydelse för vårdrelationen. Tidigare 

studier kring patienters upplevelse av ALS inom ett avgränsat område är gjort. Syftet 

med denna litteraturstudie är att beskriva upplevelser av att leva med ALS. Uppsatsen 

har en narrativ ansats, där självbiografier analyserats utifrån syftet. Fem kategorier blev 

funna ur den analyserade texten: Förändring, vårdlidande, sjukdomslidande, 

existentiella funderingar och välbefinnande. Medveten isolering med samtidiga 

funderingar kring döden visade sig vara existentiella funderingar och centralt i deras 

upplevelser. Bemötandet av dessa personer bör ägnas tid till för samtal med tillit och 

trygghet skapas. Faktorer som främjade välbefinnande hos personer med ALS var bland 

annat familjen, humor samt en känsla av kontroll. Detta är betydelsefullt att ta till vara 

på i mötet med dessa patienter. Den sammanvägda förståelsen av upplevelser av att leva 

med ALS är att känna sig fången i en förlorad kropp. Det är viktigt att sjuksköterskan i 

ett tidigt stadium av sjukdomsförloppet kommunicerar den ALS sjukes önskemål om 

den fortsatta vården innan denne förlorar sin förmåga att uttrycka sig.  
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INLEDNING 

Det finns många sjukdomstillstånd som ger lidande av olika slag. ALS är en av många 

sjukdomar som utgör ett lidande och definitivt leder till döden. Döden är ett laddat ord 

som vi gärna skjuter ifrån oss. En hypotes författarna har är att patienter som lider av en 

dödlig sjukdom ställs inför en mycket stor påfrestning både psykiskt och fysiskt. Från 

att sitta vid frukostbordet och känna att kaffekoppen glider ur handen till att en vecka 

efter söka läkaren och få beskedet att man lider utav en neurologisk sjukdom där 

överlevnaden är 3-5 år. Många nya tankar och framförallt existentiella frågor kan 

uppkomma hos dessa patienter. 

 

Genom erfarenhet har författarna märkt att det ställs högre krav på sjuksköterskan då 

hon vårdar en patient med dödlig sjukdom. Därför anses det vara av stor vikt för 

sjuksköterskan att veta konkret hur patienter upplever sin livsvärld, för att ge optimal 

vård vid sjukdom som leder till döden utifrån patientens önskemål. 

 

BAKGRUND 

Amyotrofisk Lateralskleros 

Almås och Rafaelsen Johansen (2002) beskriver denna diagnos som en degenerativ 

nervsjukdom som leder till förlamning och i slutändan döden. När motoriska nervceller 

i hjärnbarken dör, drabbas även pyramidbanan i ryggmärgen och i hjärnstammen på så 

sätt att även dessa gradvis degenererar och de motoriska framhornscellerna förtvinar. 

Orsaken till att detta sker är ännu oklart. Årligen drabbas ungefär 200 personer i Sverige 

varav de flesta är män och vanligaste debutåldern är över 50 år. När diagnosen är ställd 

är överlevnadstiden 3-5 år, beroende på vilka banor som drabbas först. Oavsett detta så 

kommer förlamningen tillslut att omfatta hela kroppen. 

 

En mildare variant av sjukdomen benämns Kennedys Syndrom, denna har i princip 

identiska symtom, men sjukdomsutvecklingen är långsammare och kan förbli 

oförändrad under flera decennier (Svensson, 2008). 

Symtom och diagnos 

Almås och Rafaelson Johansen (2002) tar upp att om sjukdomen börjar i ryggmärgen så 

förtvinar de motoriska framhornscellerna först, vilket ger symtom i form av nedsatt 

muskelkraft i extremiteterna, patienten märker detta genom att denne tappar saker som 

han håller i händerna, samt att finmotoriken sviktar. Efterhand sprider sig svagheten till 

armarna för att sedan drabba benen. I samband med detta så uppstår små ofrivilliga 

kontraktioner i den drabbade muskulaturen. Patienter upplever en svag och 

trötthetskänsla i musklerna. Påföljande symtom är spasticitet framförallt i 

underextremiteter, som i sin tur leder till total förlamning vilket inkluderar svälj och 

talförmågan. Eftersom sjukdomen endast drabbar det motoriska nervsystemet, så 

påverkas inte synen, hörseln, sensoriska systemet, blås- och tarmfunktionen ej heller 

människans kognitiva förmåga. Om sjukdomen istället debuterar i hjärnstammen, 

drabbas muskulaturen i mun, svalg och strupe vilket gör det svårt för patienten att 

tugga, prata och svälja. Detta leder tillslut att talförmågan successivt försvinner även 



 2 

sväljfunktionen försvinner och saliv rinner ut munnen. Sväljproblematiken utgör en risk 

för aspiration.  

 

Diagnosen ställs genom en neurologisk undersökning där patientens reflexer och 

muskelstyrka undersöks. Elektromyografi (EMG) mäter musklernas elektriska aktivitet 

som visar sig vara lägre vid ALS. Med hjälp av muskelbiopsi fastställs eventuella 

atrofier (Almås & Rafaelson Johansen, 2002). 

Behandling och omvårdnad 

Det finns i nuläget inget botemedel till ALS men det finns ett läkemedel som bromsar 

sjukdomsförloppet och förlänger livet med några månader (Riluzol). I övrigt ges 

symtomatisk behandling så som slemlösande läkemedel, salivminskande läkemedel 

samt immunhämmande läkemedel. Antikolinergikum kan också ges som reducerar 

salivproduktionen. Patienterna har ofta diffusa smärtor i rygg och nacke, därför bör 

lägesändringar kontinuerligt utföras för att förhindra stelhet. För att minska stelhet kan 

diazepam ges som är muskelavslappnande. Sängläget gör att patienten kan bli 

förstoppad därav ges laxermedel regelbundet. Sjukgymnastik, andningsträning samt 

logopedkontakt är viktigt i behandlingen och att den sätts in i ett tidigt skede för att hela 

tiden ligga steget före i sjukdomsutvecklingen. (Almås & Rafaelsen Johansen, 2002).   

 

Ett teamarbete tillämpas där olika yrkesgrupper är delaktiga i vården, för att på bästa 

sätt stötta patienten och tillfredställa dennes behov. Relaterat till tilltagande förlamning i 

tugg och sväljmuskulatur blir så småningom en gastrostomisond (PEG-sond) ett bra 

alternativ. En PEG-sond ligger belägen i magsäcken och mynnar ut ur bukväggen och 

har som syfte att säkerställa en god nutrition. Fördelen med en PEG-sond är framförallt 

att sfinktermuskeln mellan magsäck och matstrupe hålls stängd vilket minimerar risken 

för reflux och därmed aspiration till lungor hos svårt sjuka patienter (Almås & Kondrup, 

2002). 

 

När förlamningen nått andningsmusklerna blir Continuous Positive Airway Pressure 

(CPAP) eller respirator behandling aktuellt. Med CPAP systemet får personen lättare att 

andas eftersom det positiva trycket i luftvägarna hålls konstant under hela 

andningscykeln. Respirator används endast i enstaka fall för att ersätta eller stödja 

patientens spontanandning, denna behandling säkerställer tillräckligt utbyte av 

koldioxid och syre (Dybwik & Almås, 2002). 

Vårdvetenskaplig grund vid ALS 

Människan ses som en helhet, som består utav kropp, själ och ande. Kroppen är vår 

tillgång till världen, själen består utav våra tankar och känslor, den andliga dimensionen 

ger oss förmågan att ställa existentiella frågor (Wiklund, 2003). ALS patienter kan i 

samband med sjukdomen få tankar och existentiella funderingar som är av betydelse för 

vårdandet. Människan ses som en helhet drabbas hela människan, det vill säga kropp, 

själ och ande, då kroppen förändras vid sjukdom. 

 

Wiklund (2003) betonar ordet hälsa som sundhet, friskhet och välbefinnande. Sundhet 

innebär att människan är orienterad till tid och rum och har förmåga att fatta rationella 

beslut som är hälsosamma. Friskhet ses som frånvaro av sjukdom, vilket en patient med 

ALS då saknar. Välbefinnande ses som en unik känsla som har att göra med inre 
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upplevelser samt en känsla av sammanhang, det är omöjligt för omgivningen att veta 

hur patient upplever sin situation och vad välbefinnande är för just denna människa utan 

att en kommunikation finns eller över huvudtaget en kontakt. Det är utifrån livsvärlden 

som människan upplever saker utifrån, livsvärlden präglas utav erfarenheter och 

upplevelser där kroppen är människans tillgång till världen. Vid sjukdom förändras 

livsvärlden, upplevelsen av världen ändras då samtidigt.  

 

Lidande beskrivs i tre dimensioner av Wiklund (2003). Sjukdomslidande är det lidande 

som medföljer symtomen vid sjukdom, vid ALS är det exempel smärtan och 

spasticiteten. Vårdlidande är det lidande som uppstår i samband med vård och 

behandling, exempelvis vid sjukgymnastik och omvårdnaden i sig. Det är upp till 

vårdpersonalen att eliminera detta lidande genom att finnas till hands och förutse 

patientens behov och önskemål. Livslidande är det lidande som innefattar människan 

som helhet och dess existens. Patienter med ALS kan uppleva ett livslidande då 

sjukdomen har en dödlig utgång. Människan kan finna en mening i sitt lidande, trots att 

lidande i sig inte har någon mening, genom att finna strategier att hantera sin situation.  

 

Vårdrelationen är det utrymme där vården ges, den bör präglas utav tro, hopp och kärlek 

(Wiklund, 2003). Denna relation är av stor vikt vid kontakten med patienter som har 

ALS, då vårdpersonalen bör vara stödjande och låta patientens livsvärld få visa sig. Det 

är av vikt att kommunicera patientens önskemål om sin vård innan denna förlorar sin 

förmåga att uttrycka sig. Wiklund (2003) säger att tron på en viss behandlingsmetod och 

en självläkande förmåga utgör en källa till trygghet och kraft. Hoppet ger människan 

livsvilja och styrka att gå vidare och så småningom också försonas med sitt lidande. En 

del patienter undviker att konfronteras med sjukdomen och kan heller då inte försonas 

med den. Kärlek till sin medmänniska och vilja denna väl är en vårdvetenskaplig grund. 

 

ALS leder till fullständig förlamning men den kognitiva förmågan finns alltid kvar, 

vilket ställer krav på vårdaren att inte glömma bort att det är en individ som har egna 

önskemål och tankar, det är endast den fysiska kroppen som sviker. En subjektiv kropp 

kan förstås som att vi ”är” vår kropp, varje förändring medför en förändring i vår 

tillgång till världen. I relation till ALS, så innebär detta en stor förändring, alltså 

förlamning. Ett etiskt patientperspektiv anger en hållning och en värdegrund som 

bygger på integritet och värdighet där patienten är expert på sig själv. (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  
 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 § Fastslås det att hälso- och 

sjukvården skall bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande. 

Tidigare forskning 

Existentiella tankar utmärker sig hos personer med ALS enligt en studie som 

genomförts. Det framkom att personerna kände en skuld gentemot familjen, relaterat till 

att personerna inte tillbringat tillräckligt med tid och engagemang i förhållande till dem. 

Samtidigt känner de en stor motivation att kämpa för sin familjs skull. De känner en 

rädsla för ärftlighet gentemot barnen, då de inte kan skydda dem från ett eventuellt 

insjuknande. Personerna ser döden som en vän och de skulle uppleva en högre 

livskvalité om de hade vetskapen om att någon hjälper dem att dö när tiden är inne. När 

döden är nära, önskar personerna att vara smärtfria samt ha sina närstående vid sin sida. 
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De framhäver att få bevara sin värdighet och den finns i själen, inte i kroppen (Bolmsjö, 

2001). 

 

King, Duke och O´Connor (2009) gjorde en studie om hur personer med ALS anpassar 

sig utefter förändringar i sjukdomsprocessen, vissa av dem förnekade dem, andra intog 

en passiv alternativt aktiv bemästrings strategi. De såg också förändringar utifrån olika 

dimensioner vissa såg dessa som ett hot andra fann sig i dem och resterande såg dem 

antingen som en utmaning alternativt överraskning. 

 

En japansk studie har undersökt hur patienter med ALS upplever av att vara beroende 

utav en ventilator. Det framkom att de flesta patienterna kände stor frustration av att inte 

kunna kommunicera, de var också oroliga för sin familjs hälsa skulle påverkas negativt 

relaterat till patienterna stora behov utav hjälp. Att finna ett botemedel mot sjukdomen 

visade sig vara ett starkt begär och önskan hos majoriteten av deltagarna i studien 

(Hirano, Yamazaki, Shimizu, Togari, & Bryce, 2006). 
 

PROBLEMFORMULERING 

ALS är en sjukdom som leder till döden. Det är av stor vikt att skapa utgångspunkter för 

hur vård kan ges utifrån hur patienters upplevelser ter sig. Det är viktigt att förstå och 

veta vilka olika upplevelser en patient med denna sjukdom har och hur livsvärlden 

förändras för människan, så att bemötande kan ges även utifrån patienters outtalade 

behov på bästa sätt vid denna diagnos. Tidigare forskning baseras på specifika områden 

i livet såsom upplevelser kring ett visst problem. Därför bör en fördjupning ske kring 

hur patienter upplever sin livsvärld med ALS. Den enda utvägen för denna sjukdom är 

döden, vilket kanske medför att det väcks existentiella frågor, som är av stor vikt för 

sjuksköterskans profession, för att bästa vård skall ges och tillmötesgå patientens 

önskemål. Detta är grundläggande i en vårdrelation. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva upplevelser av att leva med ALS. 

 

METOD 

Data 

Författarna valde att göra en kvalitativ studie med en narrativ ansats. Detta för att få en 

ökad förståelse kring det valda ämnesområdet. Självbiografier ligger till grund för 

dataanalysen. Dahlborg-Lyckhage (2006) beskriver att narrativer är berättelser, där 

berättande är meningsskapande och intersubjektivt. Att analysera berättelser innebär en 

kartläggning utav hur textens olika delar och innehåll hänger ihop. Utifrån 

vårdvetenskapen innebär de aktuella berättelserna en skildring av hur människor erfar 

hälsa/ohälsa, lidande och vård.  

Datainsamling  

Självbiografier söktes på bibliotekskatalogen LIBRIS. Inklusionskriterier var att det 

endast skulle vara självbiografier, alltså där personen som har ALS berättar samt 
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svenska författare. Exklusionskriterier var anhörigas perspektiv, fiktiva berättelser, samt 

skönlitteratur. Sökorden var ”Amyotrofisk Lateralskleros”, det blev då sjuttio träffar, 

som visade sig vara faktaböcker samt självbiografier blandat. Ett sökord lades till: 

”självbiografi”, det blev då fyra träffar, tre av dessa självbiografier valdes ut: ”Ro utan 

åror: en bok om livet och döden”, ”Klockan saknar visare” samt ”Lyckliga ni som lever: 

om rätten till vår död”. Den fjärde självbiografin hette ” Fånga dagen: ett vanligt livs 

välsignelser” och exkluderades då den var skriven av en engelsman och sedan översatt 

till svenska. Detta för att eliminera tolkning så långt som möjligt. Böckerna 

efterfrågades i bibliotek, de hade de tre ovanstående och två till biografier varav en 

exkluderades då det var ur ett anhörigperspektiv :”Thuesday with Morrie”, den andra 

valdes dock ut: ”Att leva solvänd”. Dessa totalt fyra böcker valdes ut för granskning, 

där det framkom en djupare beskrivning av personer med ALS perspektiv. Dessa 

böckers innehåll presenteras kort, se (Bilaga 1). 

Dataanalys 

Dahlborg-Lyckhage (2006) beskriver den narrativa analysens tre olika faser. Första 

fasen innebär att läsa texten som en helhet, det vill säga att läsa självbiografierna var för 

sig med öppenhet, dessa lästes så bekantskap stiftats med helheten, då ett återberättande 

kunde göras i stora drag. Författarna läste två böcker var, för att sedan föra en 

diskussion kring det funna innehållet. I andra fasen påbörjades den egentliga analysen. 

Texten delades in i meningsbärande delar avseende vad innebörd/innehåll var, det vill 

säga vad som utmärkte personernas upplevelser. Därefter fördes likheter och skillnader 

ihop. Hela tiden rörde sig författarna från det konkreta (texten i sig) till de mer abstrakta 

(kategorierna), med syftet i tankarna. I tredje fasen kunde ett mönster beskrivas utifrån 

de funna kategorierna. Texten behandlades återigen som en helhet, upplevelserna 

sammanställdes och uttrycktes på ett nytt sätt. Resultatet gav kategorier och citat 

används från självbiografierna för att levandegöra innehållet som speglar upplevelser av 

ALS. 
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RESULTAT 

Författarna fann 5 kategorier som beskriver upplevelser och som var genomgående i de 

lästa självbiografierna. Dessa visas i figur 1. Sedan följer en beskrivning och 

fördjupning av de funna kategorierna med illustrerande citat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kategorier som beskriver upplevelsen av ALS. 

 

Förändring 

Upplevelsen av en stor förändring framträdde tydligt i berättelserna. Såväl psykiskt som 

fysiskt. Upplevelsen visade sig som att ständigt jämföra sin nuvarande situation med sitt 

liv innan sjukdomen debuterade. ”För ett år sedan bar jag stativ på Sveavägen i 

Stockholm. Idag blir jag matad med passerad kost” (Lindquist, 2004 s. 151-152). 

 

Varje liten förändring uppmärksammades i kroppen. De fruktade farhågorna relaterat 

till sjukdomen besvarades i samband med de planerade läkarbesöken. Synen på livet 

förändrades också. Prioriteringar gjordes om vad som var viktigt i livet, framförallt 

familjen och tiden. Relationen till familj, släkt och vänner förändrades på olika plan, de 

som stod nära kom närmre och övriga ägnades mindre engagemang. Det innebar 

samtidigt en stor påfrestning för familjen, med tanke på den nu förändrade 

familjemedlemmen. Fant (1994) berättar det som att ”Du tål bättre det som gjorde dig 

otålig förut, du oroar dig mindre om det som brukade bekymra dig, du blir öppnare och 

starkare i många sammanhang där du var följsam och anpassningsbar” (s. 54). Holm 

beskriver (2006) ”Jag orkar inte med att träffas bara för att träffas, utan jag vill ha ett 

annat samtal, som är mer betydelsefullt” (s. 68). 

 

Förändring 

 

Vårdlidande 

 

Existentiella 

funderingar 

 

   Sjukdomslidande 

 

 

Välbefinnande 



 7 

 

Förändringar i form av problem som förr var enkla att hantera var nu besvärande. Vilket 

visar sig i nedanstående citat: ”Ofta blir jag störd av min röst och mitt kroppsspråk, som 

inte längre avspeglar mitt inre. Så känner nog alla handikappade, min röst är svag och 

darrig och jag verkar mycket mer handikappad än jag känner mig” (Holm, 2006, s. 36).  

 
Med båda armarna obrukbara kommer jag inte att kunna äta själv, klä mig själv eller sköta min 

hygien utan hjälp. När det kliar eller skaver någonstans kan jag inget göra, kan inte peta näsan 

eller öronen eller dra fingrarna genom håret. Om ett bi eller en geting eller en mygga vill bitas 

kan jag inte jaga bort eller slå ihjäl den. Jag blir chanslös mot minsta insekt – såvida jag inte 

lyckas blåsa bort den förstås. (Fant, 1994, s. 7-8) 

 

En oro upplevdes inför förändringen som blir i familjen vid det förväntade dödsfallet, 

och allt vad det innebär. ”Vem ska flickorna gå till och småprata? Vem ska hjälpa dem 

att bearbeta sorgen?” (Holm, 2006, s. 115).  

 

Förändringen som blev när en medlem var dödligt sjuk, då plötsligt barnen börjar hjälpa 

sin mamma när det egentligen var tvärtom var tungt. 

 
Det är mycket nytt för alla fyra barnen. Ulrica, 23, som just klarat 20-poängstentan i skatterätt, 

borstar försiktigt mascara på mina ögonfransar. Hon sätter rouge på kinderna och duttar kräm på 

blemmorna. Sätter upp håret i en liten svans. Smörjer mina händer. Borstar mina tänder noga. –

Du ska aldrig behöva lukta illa, mamma. Det lovar jag. Hon fixar med tandtråd emellan. –Nu gör 

jag på dig som du gjort på mig så många gånger. Och då väller min förtvivlan upp. 

Fördämningen brister. Jag gråter mot min äldsta dotters mage. (Lindquist, 2004, s. 103-104) 

 

Vårdlidande 

Vårdlidandet tar sig i uttryck på olika sätt som till exempel att de inte fick gehör vad 

gällde fler insatser och hjälpmedel. De upplevde att de behövde argumentera för sin sak 

för att insatserna skulle beviljas.  

 
-Hur lång tid tar det när du klär dig? –Men jag kan ju inte klä mig. –Ungefär hur lång tid? –Jag 

kan ju inte. Läste du inte brevet jag skrev? Hon från kommunen har missat det. Hon från 

försäkringskassan har med en extra kopia. –Det räcker inte. Vi måste ha en tid. –Du skojar. –

Nej. –Men jag kan inte. Hemtjänsten klär mig. Jag kan inte få på mig ett par byxor utan att 

ramla. Så där håller det på ett tag. Jag klassificeras, vägs in, värderas. (Lindquist, 2004, s. 80) 

 

En besvikelse framkommer över samhället och dess regelverk relaterat till människans 

rättighet att själv bestämma över sitt liv och sin egen död. ”Någon hjälp att dö kan vi 

inte ge dig. Det tillåter inte lag och läkaretik. Du är till exempel ingen brottsling om du 

själv tar ditt liv. Den andra möjligheten är att du låter bli att äta eller dricka. Du skall få 

smärtlindring, det lovar vi” (Abram-Nilsson & Axelsson, 2003, s. 129). 

 

Vad gäller vårdandet i hemmet så upplevdes olika vårdare annorlunda, de hade olika 

kvalitéer. En del vårdare utförde omvårdnaden på sitt eget sätt, inte utifrån patienten. 

”Jag får en kräm i ansiktet och den smörjer alla in på olika sätt. En del tar mycket, en 

del tar lite, en del smörjer inte in ordentligt, en del gnuggar in krämen o.s.v.”(Holm, 

2006, s. 62). 
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En upplevelse av kränkning ger sig tillkänna då vårdpersonalen behandlar dem utifrån 

att de är psykiskt funktionsnedsatta, när det är endast kroppen som är sjuk. Lindquist 

(2004) beskriver: ”De talar över mitt huvud om mig. – Hon borde ha draglakan när vi 

vänder henne. – kan hon gå själv? Jag är en tredje person. En ”Hon”.” (s. 167). 

 

Smärtor förorsakade av vårdpersonalen uppstod då dessa inte var insatta i hur vården 

kring ömmande kroppsdelar och huvudskada skulle utföras. Detta gav en känsla av att 

inte kunna göra sig förstådd. Maken hade satt upp en lista på väggen med en lathund, 

som kartlagde den sjukes smärtupplevelser. Lathunden såg inte personalen, vilket gav 

ett stort vårdlidande, då den sjuke gjort allt för att få vården utförd på sitt sätt. 

Sjukdomslidande 

Smärtan som sjukdomen förde med sig innebar ett stort lidande och en begränsning i 

vardagen. En daglig påminnelse om sjukdomen, då dess symtom framträdde genom att 

kroppen allt mindre lät sig styras av viljan. 

 

En beskrivelse om det lidande som kroppen förorsakar:  
 

”Orörligheten och kraftlösheten i den utmärglade kroppen blev allt plågsammare. Den pinande smärtan 

som signalerar att ett ben måste flyttas fick ingen respons av muskulaturen och blev till tortyr. Vardagen 

blev oberäknelig och skräckfylld” (Abram-Nilsson och Axelsson, 2003, s. 127). 

 
”Ibland gör det så ont att jag skriker. –Det känns som om axeln går ur led. –Jo, det gör den också – 

nästan” (Fant, 1994, s. 83). 

 

”Idag hoppar benen av spasticitet. Jag blir ledsen då. Det är obehagligt och kränkande, även om det ser 

komiskt ut. Kränkande är det eftersom jag inte kan stoppa rörelserna, inte ha kontroll med min vilja” 

(Holm, 2006, s. 29). 

 

En upplevelse av att inte kunna lita på sin kropp, vid eventuellt fall och inte heller göra 

sig hörda då de ville ha hjälp framträdde. Sjukdomen gjorde att de inte längre kunde 

styra sin kropp dit de ville ha den illustreras med följande citat: ”Att inte kunna andas är 

numera så skräckfyllt för mig att det inte ger någon lättnad”  

(Abram-Nilsson och Axelsson, 2003, s. 90). 

 
-Olle, Olle, jag sitter i glassplitter, ropar jag. Tror jag. Men tungan är ju delvis förlamad, och inte 

särskilt mycket fungerar därnere i halsregionen. Och Olle sover. Det låter som ett bröl långt 

borta. Det är jag. Rör jag mig skär glasbitarna in djupare. –Olle!!!!! (Lindquist, 2004, s. 107) 

 

Saker som påminner om att sjukdomen accelererar utgör ett lidande, det blir en ond 

cirkel. Fant (1994) berättar att ”På natten värkte höften, jag fick svårt att svälja och 

andas och det kom för mig att min ALS redan var i början av slutstadiet. Panik!” (s. 55). 

Hjälpinsatser leder indirekt steget längre in i sjukdomen psykiskt även fast meningen 

med insatserna är en ökad livskvalité i sjukdomstillvaron. ”Självklart känner jag mig 

sårbar nu när patientroll, hemsjukvård och beroende av andra gör att sjukdomens 

konsekvenser kommer hotfullt närmare” (Fant, 1994, s. 169). 

Existentiella funderingar 

Funderingar kring synen på livssituationen med försök att finna förklaringar till varför 

saker sker var förekommande upplevelser. Lindquist (2004) ställer sig frågor som 

”VAD HAR JAG gjort för ont som drabbas av en dödlig sjukdom? Varför straffas jag? 
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Efter diagnosen slår skammen ner i mig. Jag har haft det för bra. Och inte varit 

tillräckligt tacksam” (s. 66).  Kerstin har funderingar på ”Hur kan plötsligt döden vara 

den mest verkliga framtiden? Kommer det att göra ont?” (Abram-Nilsson & Axelsson, 

2003, s. 132). 

 

Kropp och själ berättas ofta som om att vara skiljda åt. Sjukdomen ALS påminner om 

vilken dimension som är sjuk, alltså kroppen. En känsla av att vara fängslad i kroppen, 

då själen är frisk. 

 
Jag är samma människa som innan jag fick diagnosen. Jag känner mig likadan som innan, och 

kan ofta glömma bort att jag sitter i rullstol, men snart märker jag att jag inte kan röra mig eller 

göra något själv. Jag är samma människa, men jag är fängslad i min kropp och därför har jag fått 

andra förutsättningar för livet. (Holm, 2006, s. 68) 

 

När meningsfulla saker utfördes fanns det funderingar att dessa kanske är sista gången 

de utförs. Lindquist (2004) hävdar ”Att uppleva något för sista gången kan vara starkare 

än den första” (s. 164). 

 
Det har varit ett evigt syltande den här tiden när alla bärbuskar bär frukt. På etiketterna sätter jag 

dagens datum. Varje gång tänker jag: undrar om det är sista gången jag kan plocka bär och 

sylta? Kanske finns jag inte i livet när den här sylten äts upp? (Fant, 1994, s. 36) 

 

Den andliga dimensionen visar sig genom funderingar, attityder och frågor kring döden. 

Ibland sågs döden som accepterat och en utväg från lidandet. En stor del av tiden gick åt 

till funderingar kring meningen med livet och sjukdomen. En stark vilja att leva 

dominerade, dock kom det stunder då allt kändes hopplöst och ingen annan utväg syntes 

inom räckhåll. Döden kändes som en ovisshet och något som inte går att kontrollera. 

Hur döendet kommer att vara, hur det kommer kännas. Trots stöttning från människor, 

upplevdes en viss ensamhet i själva döendet. 

 
Men ibland, just vid de där övergångarna mellan liv och död, händer någonting annat. Någonting 

oerhört vackert. Fridfullt. Smärtan upphör. En närvaro så stark som jag sällan kan beskriva finns 

när dödens närhet infinner sig. Och då känner inte jag rädsla. Tvärtom kan jag känna en oerhörd 

frid. Ibland näst intill lycka. Just i gränsområdena mellan liv och död. –Men vad är meningen 

med att jag skall dö och lämna fyra barn, två av dem är små? –Jag har svårt att svara på den 

frågan. Jag har själv svårt att se någon mening i det här. (Lindquist, 2004, s. 170-171)  

 

Dagarna innan döden, framträdde tankar och funderingar samt en förberedelse inför 

framtiden. En känsla av att vara redo. Detta kan tolkas som en försoning med döden. 

”Alltså, vid döden upphör den fysiska kroppen att existera. Så varför är vi rädda för 

döden? Det heter att det är ett behagligare liv att leva som ande utan kropp än som 

människa i en kropp” (Holm, 2006, s. 109). 

 
Jag förbereder mig för att dö. Tidigare har jag blivit förvånad vid varje försämring; när jag måste 

släppa kryckorna och sitta i rullstol, när jag inte längre kunde dricka utan fick sond. Nu är jag 

före kroppen. Det känns bra. Medvetenheten har ökat. (Holm, 2006, s.139)  
 

Tankar på eventuellt självmord uppstod ibland mer eller mindre i sjukdomstiden. En 

övervägelse av för- och nackdelar gjordes. 
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Det är fullmåne och allt ser precis så vackert och romantiskt ut som man föreställer sig. Men hos 

mig framkallar månsken alltid dystra tankar, på bleka, kalla döden. Så också ikväll. Vad som 

avhåller mig är att Ove kunde bli anklagad för att ha knuffat mig. I fantasin ser jag honom 

häktad, misstänkliggjord i press och TV, förhörd och oskyldigt fängslad. Jag avstår. Men det 

kunde ha blivit en vacker sorti, i svart hellång chiffong med silverpaljetter. Inget besvär med 

begravning heller, ingen vårdkostnad för samhället, ingen börda för familjen, ingen sakta med 

obönhörlig försämring för mig. (Fant, 1994, s. 70) 

 

Jag vill helst inte dränka mig, som min granne gjorde. Vattnet är en vän för mig. Och att bli 

hittad här i viken…inte roligt…vad finns de för möjligheter att förkorta livet utan smärta och 

skräck? Hänga sig? Hoppa från Västerbron eller Fiskargatan, köra in i en bergvägg? (Abram-

Nilsson & Axelsson, 2003, s. 89) 

Välbefinnande 

Humor och skratt var något som gav välbefinnande och en strategi för att lätta på 

allvaret. En upplevelse av att kunna glömma sjukdomen en stund och göra något roligt 

utav den. Skrattet upplevdes som befriande och en avspänning. Genom att förlöjliga 

sjukdomen så skiljdes själen ett ögonblick från den sjuka kroppen.  

 

Lindquist (2004) säger ”-OK, jag har en sjukdom som kan likställas med en obotlig 

cancer. Här kommer gapflabbet igen. ”Likställas”!” (s. 84). I den sorgliga hopplösheten 

som råder skrivs ett brev till doktorn med humorn i behåll ”Om man vill donera hjärta 

lungor njurar lever medan man lever, vart skall man vända sig?” (Abram-Nilsson & 

Axelsson, 2003, s. 90). I Lindquist (2004) berättas det att vid ett fall i glassplitter 

avslutas hela situationen med skratt när hjälpen kommer: ”Han plockar glasskärvor ur 

skinkorna och får sy och laga på tre ställen. Situationen är så makaber att jag inte kan 

hålla tillbaka skrattet. Skratt är befriande. Skratt håller det onda borta. Svart humor har 

räddat många” (s. 108). Livssituationen görs till åtlöje med en svart komik. 

 
Idag har ni chansen att roa er på de handikappades tivoli. Ni kan åka upp till andra våningen 

med min trapphiss. Eller varför inte ta en tur i mitt segel, eller en automatsköljning på toan? 

Dessutom har jag ljusskrivare och laserlampa för att peka med. Vill du läsa utan att själv vända 

blad går det bra med en bladvändare. För den modiga kan man även få pröva att köra permobil 

med huvudet! Eller sätta på stereon eller öppna ytterdörren med den. Ta tillfället i akt och missa 

inte chansen! (Holm, 2006, s. 109) 

 

-Borsta när jag står så här, borsta framåt, inifrån och ut på samma gång så du borstar in luft, 

sedan kan du fixa frisyren! Han borstade med kraft, framåt. När jag reste mig hade jag mittbena 

bak i nacken och Kurt Olssonfrisyr fram. Den blev det sedan många varianter på, den ena värre 

än den andra, alla lika missklädsamma. Men jag skulle ju ingenstans och roligt hade vi! (Fant, 

1994, s. 199) 

 

En känsla av kontroll ger ett välbefinnande, att veta vad som skall hända. Det 

uppskattas att samtala med människor i liknande situationer. Att ha tillgång till 

hjälpmedel i vardagen gav livskvalité. Familjen är den största länken till lycka, en 

närvaro och en samhörighet. En trygghet upplevdes när familjens vardagsliv fortskred 

och att det inte blev alltför stora förändringar där. Det fortsattes med resor och arbete in 

i det längsta, då kändes inte sjukdomen påtaglig. Lindquist (2004) samtalar med sin vän: 

”Jag är med dig ända till slutet, och sedan tar jag hand om dina döttrar och dina söner. 

Det är exakt det jag behöver: beröring och tröst och känsla av tillit” (s. 110). Vibeke 

berättar i sitt tal till familj och vänner: ”Men störst av allt är kärleken. Den är som en 
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lätt kudde, som dämpar alla smällar. Vänskapen är som bomull i tankarna” (Holm, 

2006, s 109).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som författarna använt sig utav var en kvalitativ metod med en narrativ ansats. 

Denna metod används då analys av berättande texter är aktuellt, då en djupare förståelse 

för personers upplevelse är av värde. I denna studie utgjordes materialet av fyra 

självbiografier. Genom att använda den narrativa analysmetoden har syftet med studien 

besvarats om hur personerna upplever sin sjukdom, då biografierna ger en inblick i 

personernas livsvärld. Litteratursökningen gav ett begränsat utfall av relevant material, 

då vissa biografier var ur ett anhörigperspektiv, det fyra biografier som använts gav 

tillräckligt med substans. Författarna hade inget krav i sökningen på att materialet skulle 

vara inom en viss tidsram, då det ej ansågs ha någon betydelse. 

 

Biografierna speglade endast kvinnors upplevelser, det hade varit av intresse att även ta 

del utav mäns upplevelser, i framtida forskning. Om de överhuvudtaget skiljer sig 

mellan könen?  Författarna valde att läsa två biografier var för att sedan diskutera 

innehållet med varandra då tiden var begränsad. Detta kan vara en nackdel då nya 

perspektiv på innehållet lättare skulle framträda om författarna läst alla böcker. 

 

Analysen som innebar att läsa böckerna och dela upp texten till meningsbärande delar 

var bra, de kategorier som uppkom speglade upplevelserna på ett illustrerande sätt. 

Wiklund (2003) beskriver ordet förförståelse, vilket innebär att genom våra tidigare 

erfarenheter och kunskaper tolkar vi saker olika beroende på vilken förförståelse vi har. 

Författarna har ingen direkt praktisk erfarenhet kring upplevelsen av att leva med ALS, 

de var därför öppna gentemot texten.  

 

Trovärdigheten i denna studie kan diskuteras, då frågan om de fyra biografierna 

representerar upplevelsen av att leva med ALS, då flera tusen i Sverige lever med denna 

diagnos. Det är endast fyra kvinnors skildring utav sin livsvärld som utgör resultatet och 

anses därför vara överförbart på medelålders mödrar eftersom det är vad resultatet 

bygger på. Lundman och Hällgren Graneheim beskriver (2008) att kvalitativa studier ej 

kan generaliseras utan endast ha en överförbarhet, det vill säga om resultatet i studien 

kan appliceras i en klinisk kontext. 

Resultatdiskussion  

Upplevelsen utav att leva med ALS sammanställdes till fem kategorier; Förändring, 

vårdlidande, sjukdomslidande, existentiella aspekter och välbefinnande. I kategorin 

förändring framkom det upplevelser av förändringar kroppsligt och själsligt samt 

familjen som förändrad. Detta gav ett obehag och sågs som främmande. En oro inför 

den hjälplöshet som förändringen orsakar för familjen då dödsfallet inträffar. Den andra 

kategorin vårdlidande innefattar en känsla av kränkning relaterat till de vårdhandlingar 

som personalen utförde. En känsla av att personalen glömt att det endast var kroppen 

som var sjuk, då den kognitiva förmågan kvarstod. Upplevelsen av att bland annat 

personer inom vården, försäkringskassan inte lyssnade framkom. De tog inte sjukdomen 
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på allvar och förstod personernas problem. I den tredje kategorin sjukdomslidande 

framkom upplevelser av smärtor och förlorad kontroll över kroppen då den ej lyssnade. 

Existentiella aspekter var den fjärde kategorin, detta stod för många funderingar kring 

döden och meningen med livet. Den sista kategorin välbefinnande innebar humor och 

skratt. Detta höll sjukdomen på avstånd ett ögonblick och kändes som en avspänning. 

Familjen gav det största välbefinnandet samt en upplevelse av kontroll, till exempel 

hjälpmedel. 

 

En sammanvägd förståelse av att leva med ALS kan tolkas som att vara fånge i en 

förlorad kropp med bibehållen kognitiv förmåga. 

Existentiella funderingar 

Författarna anser det vara aktuellt med existentiella funderingar vid sjukdomar som 

leder till döden, genom erfarenhet ställs inte existentiella frågor i samma utsträckning 

vid sjukdomar som man blir frisk ifrån. Hopplösheten som ibland infann sig gav 

suicidala tankar och funderingar. Detta bör belysas och lyftas i vidare forskning, då 

döende patienter pendlar mellan hopp och förtvivlan. King, Duke och O’Connor (2009) 

framhäver att hopplösheten hos ALS patienter tenderar att uppstå vid förlorad kontroll. Hur 

är det för patienten att ena dagen känna frid för att påföljande dag vilja ta sitt liv? 

Kvinnorna i studien hade stöttning från sin familj dygnet runt, samt av hemtjänst och 

hemsjukvård. Trots detta upplevdes en ensamhet i sjukdomen, en ensamhet i döendet. 

Döden går inte att kontrollera och det upplevdes som en ovisshet. Är detta värt att 

forska vidare på?  

 

Vachon, Fillion och Achille (2009) gjorde en studie om hur palliativa patienter ser på 

livet och döden. Studien fokuserar på den andliga dimensionen. Det framkom att 

patienterna fokuserar mycket på att acceptera döden, de gav döden en sorts mening och 

ett försök att acceptera den. I livets slut reflekterade patienterna över sitt liv och 

försökte skapa en tro och ett hopp. Hoppet innebar att få dö en stillsam död utan smärta. 

I vår studie fanns ett hopp om att få en stillsam död. Kanske borde vårdpersonalen lägga 

mer tid på att ta reda på patientens inställning och önskemål inför själva döendet, så en 

förberedelse kan äga rum.  

 

En studie gjordes på vilka andliga resurser palliativa patienter upplevde sig vara i behov 

av. En resurs som nämndes var att ha någon person att dela sina inre funderingar och 

tankar med. Denna person kunde vara en nära familjemedlem eller en präst. Där kunde 

samtal föras och patienten kunde berätta sina djupaste funderingar. De framkom även 

betydelsefullt att ha en tro på döden och dess innebörd (Gijsberts et al., 2011). 

 

I den andliga dimensionen ställs existentiella frågor och funderingar (Wiklund, 2003). 

Denna dimension gör sig tydlig hos dessa kvinnor vilket visar sig i resultatet. Detta kan 

uppfattas som abstrakt och svårt för sjuksköterskan att bemöta. Patientens livsvärld är 

individuell och bemötande bör ges utifrån denna. I vårdandet ger det framkomna 

resultatet en utgångspunkt i vilka sorts frågor som ställs av denna patientgrupp. Det är 

inte självklart att de existentiella behoven blir tydliga, de kan te sig outtalade, speciellt 

vid ALS då talet slutligen upphör. Därför anses det viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om dessa och ger utrymme för frågor av denna karaktär.  
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Wiklund (2003) beskriver begreppet livslidande, vilket är ett lidande som innefattar 

personens liv och existens. Kvinnorna försöker att försonas med lidandet i form av att se 

döden som fridfullt. Då detta inte alltid känns relevant, kände kvinnorna hopplöshet och 

de fick suicidtankar, då blir livslidandet tydligt. Det kan vara av stor betydelse för 

sjuksköterskan att lära sig hantera dessa frågor som kan uppkomma hos patienter. Om 

sjuksköterskan tycker det är tungt att möta dessa frågor kan responsen bli att patienten 

håller inne med känslor och livslidandet blir en börda.  

 

Wiklund (2003) påstår att vårdrelationen bör präglas utav ömsesidighet och tillit, där 

patienten kan vara sig själv och dennes livsvärld ges utrymme. Sjuksköterskan bör 

involvera närstående då dessa ofta är en stor resurs för patienten. Vad som är 

framkomligt i resultatet och i tidigare forskning är att majoriteten söker efter en mening 

med döden och livet, vilket är intressant för vården. Den process patienten går igenom 

vad gäller sökandet efter en mening, bör valideras av sjuksköterskan. Vilken mening än 

patienten finner så är den individuell och patienten bör ges stöttning i sitt sökande i 

form av närvaro. Patienten kanske inte finner en mening i sitt lidande och kan då ej 

heller försonas med det.   

Välbefinnande 

Välbefinnande ses som unikt och personligt och har att göra med personens inre 

upplevelser (Wiklund, 2003). Det som gav kvinnorna välbefinnande var familjen, 

humor och skratt samt en känsla av kontroll. Detta är av stort värde för sjukvården att 

veta om, då målet med vården är att lindra lidande och främja hälsa och välbefinnande.   

 

En studie om humor visar på vissa positiva effekter som humorn ger på hälsan. Via 

experiment har det visat sig att humor har en smärtlindrande effekt samt att det främjar 

intimitet, sociala relationer och ger en viss immunitet mot sjukdom (McCreaddie & 

Wiggins, 2008). 

 

Författarna anser att det är intressant att humorn inte bara ger glädje i sig utan att det ger 

andra positiva effekter på längre sikt. Vid bruk av humor i vården bör personalen dock 

vara försiktiga just vid döende patienter. Patienten bör lägga ribban på den nivå som 

önskas vad gäller humor. Om en vårdrelation etableras, möts två personers livsvärldar 

och det blir då kanske enklare att förstå varandra. Ibland skrattar människor när livet är 

tungt och kanske vid en situation som är horribel, vilket gör balansgången mellan 

humor och allvar hårfin. Personen i sig skrattar av chock eller för att dölja sitt 

livslidande. Därför tror författarna att det krävs eftertanke och ett ständigt övervägande 

vid bruk av humor. Det framkom ur biografierna att kvinnorna ibland inte förstod själva 

varför de skrattade åt deras horribla situation för att sedan sjunka ner i gråt. 

 

Bolmsjö (2001) beskriver hur personer med ALS upplever sin situation, det 

framkommer att de tillskriver familjen stor betydelse. Familjen ger som tidigare nämnts 

personerna en vilja att fortsätta kämpa. När personen väl står inför döden och försonats 

med den, så vill de inte lämna livet relaterat till att de vill stanna med sin familj.  

 

Det största välbefinnandet i kvinnornas liv var familjen och den i slutet enda 

anledningen att vilja leva. Frågan som författarna ställer sig är hur de personer som lider 

av ALS och som varken har familj eller vänner värderar livet? Är det någon skillnad i 
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sjukdomsförloppet? Vad ger dessa personer välbefinnade? I Hirano, Yamazaki, 

Shimizu, Togari och Bryce’s studie (2006) beskrivs det att TV, radio, musik och natur 

rangordnades som den faktor vilket gav högst välbefinnande. Detta är intressant att 

belysa i fortsättningen. Finns det ytterligare faktorer som bidrar till välbefinnande hos 

ALS patienter utan familj? Eller har helt enkelt de ensamma personerna ett större 

lidande?  

 

Författarna anser resultatet vara betydelsefullt i vårdandet, då det är hela människan 

som är i fokus, som tidigare nämnts ses människan som en helhet av kropp själ och 

ande. ALS är inte bara en sjuk kropp som behöver vård. Sviktar kroppen, påverkas hela 

människan. Därför skall hela människan få vård och ett bra bemötande. En bra vård med 

patientfokus är inte fulltalig när behandlingen innebär, medicinering, lägesändring och 

att operera in en PEG. Då är det endast kroppen som får vård. ALS är ett typiskt 

exempel där detta kan förekomma, vilket även visats sig i resultatet där en kvinna blir 

omtalad som en tredje person. Därav bedömer författarna denna studies resultat vara 

användbart, då upplevelsen av att leva med sjukdomen belyses. Vilket de mest 

framträdande beskrivits. Detta av värde för att bemötande skall ges utifrån patientens 

livsvärld. 

 

Praktiska implikationer 

 

Författarna anser resultatet vara användbart i den direkta vården vad gäller bemötandet 

med patienter som lider utav ALS. Till viss grad anses resultatet även kunna vara till 

användning för patienter som i allmänhet lider utav en dödlig sjukdom. 

 

 Sjuksköterskan bör inta ett aktivt lyssnande, då dessa patienter har svårigheter 

att uttrycka sig verbalt. Icke att förglömma är att det endast är patientens kropp 

som är sjuk, den kognitiva förmågan är fortfarande rationell. Det är viktigt att i 

tidigt skede av sjukdomsförloppet kommunicera den ALS sjukes önskemål kring 

den fortsatta vården innan den verbala funktionen förloras. 

 

 Patientens livsvärld skall vara central i vårdrelationen för att patientens behov 

skall bli synliga. Vårdrelationen skall präglas utav tillit. Genom denna relation 

skapas möjlighet för patienten att uttrycka vad som ökar välbefinnandet. 

 

 Sjuksköterskan bör involvera hela familjen i vården med patienten, så att dessa 

görs delaktiga i vården relaterat till att patienterna värdesätter sin familj mycket. 

Familjen är den som känner patienten mest, när patienten förlorat sin talförmåga 

och ej kan göra sig förstådd så kan familjen vara en tillgång för att tillfredsställa 

patienten.  

 

 Patienten bör göras delaktig i sin egen vård. I tidigt skede bör vården planeras 

utifrån patienten, att ligga steget före, medan patienten fortfarande kan göra sig 

förstådd. Då patienten inte kommer att förlora sin tankeförmåga, så är det viktigt 

att denne så långt det är möjligt utföra sina dagliga behov själv.  
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 Sjuksköterskan skall visa omtanke för att värna om patientens värdighet och 

integritet. Inte tala om patienten som en tredje person, denne kommer alltid att 

höra vad som sägs, då hörseln förblir intakt. 

 

 I teamet runt patienten bör uppföljning göras kontinuerligt kring vårdandet så att 

vårdhandlingarna utvecklas i samma takt med patientens försämring. På så sätt 

undviks ett eventuellt vårdlidande. 

 

SLUTSATSER 

Denna studie kan användas för att stärka livskvalitén den sista tiden för en ALS patient. 

Den kan användas för personal i hemsjukvård och i slutenvård.  

 

 Familjen har en stor betydelse för ALS patienter. De prioriterar de närmsta 

personerna, vilket har validerats genom att författarna haft kontakt med en 

anhörig till en ALS patient.  

 

 Patienterna upplever att människor i deras närhet inklusive i vården som de 

träffar glömmer av att det endast är kroppen som är sjuk. 

 

 De känner sig som fångar i förlorade kroppar, då den kognitiva förmågan finns 

kvar och kroppen inte längre styrs av viljan. 

 

 ALS patienter har många funderingar kring döden. 

 

 Upplevelsen utav förändringar i deras liv tenderar att ge en annan syn på 

tillvaron.  

 

 De isolerar sig från avlägsna relationer medvetet. 

 

SLUTORD 

Författarna vill tacka Vibeke, Maj, Ulla-Carin och Kerstin för deras otroliga styrka att 

dela med sig av sin sjukdomstid och sina innersta upplevelser. Det har varit mycket 

lärorikt att göra denna studie och ett nytt perspektiv har öppnats. Vi anser nu kunna 

möta en ALS patient med ett öppnare sinne nu jämfört med tidigare. 
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Bilaga 1 

Presentation utav analyserad litteratur 

 

Författare                     Titel                         Årtal                           Handling 

Ulla-Carin 

Lindquist 

Ro utan åror 2004 Ulla-Carin skriver denna bok 

under sin sjukdomstid med ALS. 

Berättelsen börjar när hon känner 

att sina ena hand inte fungerar, 

till det att hon är helt 

sängliggande. Berättelsen 

skildrar denna kvinnas tankar 

kring död, familjen och livet som 

en förändring. 

 Anna Holm Att leva Solvänd 2006 Vibeke skriver denna bok 

tillsammans med sin väninna 

Anna Holm. Berättelsen speglar 

hennes liv samt de stora 

förändringar som förorsakat 

livet. Boken är framarbetad 

genom dagboksanteckningar, 

samtal samt brev.  

Maj Fant Klockan saknar 

visare 

1994 Maj Fant beskriver i sin 

självbiografi hur hon upplevde 

att drabbas av ALS. Boken är en 

personlig och självutlämnande 

berättelse som skildrar kris 

upplevelsen vid mötet med en 

svår sjukdom men även 

njutningen av livet, kärleken och 

vännerna. 

Kerstin Abram-

Nilsson 

Lyckliga ni som 

lever 

2003 När Kerstin fick sin diagnos 

ALS fastställd blev att döden en 

vardaglig realitet för henne och 

maken. Ett år efter sjukdomen 

fastställdes hade Kerstin förlorat 

talförmågan och efterhand 

förlorades alla hennes fysiska 

resurser. Under de två 

sjukdomsåren upptogs frågan om 

människors rätt till en självvald 

död en stor del av Kerstins tid 

och tankar. Hon kände en stark 

oro och rädsla inför det 

okontrollerade döendet. Boken 

skildrar kampen mot sjukdomen 

och förhoppningen om att få dö 

utan oro och smärta. 

 


