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Sammanfattning    
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en sjukdom som leder till förlamning och slutligen 
döden. Den kan debutera i förhållandevis unga år men bryter vanligtvis ut efter 50 års 
ålder. Orsaken till ALS är okänd och det finns idag inget botemedel utan det är 
symtomen som behandlas. När en person drabbas av ALS påverkas inte bara kroppen 
utan hela dennes liv. ALS är en sjukdom som leder till ovanliga etiska 
ställningstaganden. Syftet med arbetet är att beskriva patienters upplevelser av att leva 
med ALS. En analys av självbiografier gjordes för att få insikt i detta. Resultatet visar 
att personer med ALS upplever att kroppen förändras, de upplever ett lidande, ett 
välbefinnande och de försöker finna svar på varför de fått sjukdomen samt förbereder 
sig på att möta döden. När en patient med ALS vårdas är det viktigt att sjuksköterskan 
kan sätta sig in i dennes livssituation, det är även viktigt att tänka på att den sjuke får tid 
och rum för att göra sig förstådd och se till att han/hon får de hjälpmedel som behövs 
för att klara av vardagen så bra som möjligt. Det finns en risk att sjuksköterskan 
misstolkar den svårt sjuke patienten, vilket kan leda till ett ökat lidande. När personalen 
inte tar den sjukes symtom, smärta och oro på allvar känner sig patienten förödmjukad. 
Detta kan undvikas genom att tänka på hur, vad och på vilket sätt information delges 
patienten. Det är även av stor vikt att personalen ser patienten som en unik individ. 
 
 
 
 
Nyckelord: ALS, upplevelse, välbefinnande, lidande, förändring av kroppen, 
existentiellt 
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INLEDNING 

I Sverige får varje år cirka 200 personer diagnosen Amyotrofisk lateralskleros (ALS) 
(Almås & Johansen, 2002; Socialstyrelsen, 2006). Därför är det troligt att 
sjuksköterskan någon gång under sitt yrkesliv vårdar en patient med ALS. I slutskedet 
av sjukdomen vårdas många på en institution. Efter att ha vårdat en kvinna med ALS 
och följt hur hon sakta tynade bort samt sett dokumentären om reportern Ulla-Carin 
Lindquist väcktes ett intresse för denna neuromuskulära sjukdom som leder till döden. 
Tankarna kom då om hur viktigt det är att ha god kunskap om patienters upplevelser av 
sjukdomen. Eftersom personer med ALS ofta inte kan kommunicera i slutskedet av 
sjukdomen ställs det höga krav på sjuksköterskan. Vår vårdvetenskapliga referensram 
och bakgrund innefattar subjektiv kropp, livsvärld, hälsa, lidande samt etiska 
ställningstaganden.   
 
BAKGRUND 

Amyotrofisk lateralskleros 
ALS är en sjukdom som leder till förlamning och slutligen döden. Den kan debutera i 
förhållandevis unga år men bryter vanligtvis ut efter 50 års ålder (Almås & Johansen, 
2002). Män drabbas oftare än kvinnor och överlevnaden efter diagnostisering är oftast 
mindre än fem år (Almås & Johansen, 2002; Carter, Bednar-Butler, Abresch & Ugalde, 
1999; Cristini, 2006; Shoesmith & Strong, 2006).  
 
Orsaken till ALS är okänd (Cristini, 2006; Shoesmith & Strong, 2006; Socialstyrelsen, 
2006). Det har diskuterats om virus, immunologiska mekanismer, förgiftningar med 
tungmetaller eller brist på spårämnen kan vara en orsak. En annan teori är att kraftig 
stimulans av signalsubstansen glutamat i nervcellerna påverkar uppkomsten av 
sjukdomen (Socialstyrelsen, 2006). Av dem som drabbas av ALS finns det i 90 procent 
av fallen ingen påvisbar ärftlighet men hos ungefär tio procent finns sjukdomen hos en 
biologisk släkting (Carter et al., 1999; Cristini, 2006; Shoesmith & Strong, 2006; 
Socialstyrelsen, 2006).  
 
ALS är en progressiv sjukdom som bryter ned det motoriska nervsystemet. Det finns 
olika former av ALS men efter en tid som kan variera från månader till år utvecklar de 
flesta en symtombild som liknar klassisk amyotrofisk lateralskleros (Socialstyrelsen, 
2006). Sjukdomen kan börja i olika delar av kroppen och enligt Almås och Johansen 
(2002) drabbas muskelkrafterna i extremiteterna först när sjukdomen börjar i 
ryggmärgen. Detta visar sig med diffusa symtom som att personen tappar saker han/hon 
håller i händerna och förmågan till finmotoriska handrörelser försämras. Efter några 
månader atrofierar handmuskulaturen, detta sprider sig sedan till armar och ben och ger 
en svaghets- och trötthetskänsla i musklerna. Till sist blir både armar och ben 
totalförlamade och personen förlorar tal och sväljförmågan. ALS påverkar endast det 
motoriska nervsystemet och därför bibehålls syn, hörsel, sensoriska funktioner och 
tankeförmåga (Almås & Johansen, 2002).   
 
När sjukdomen börjar i hjärnstammen leder det till att musklerna i mun, svalg och 
strupe påverkas. Personen får då svårare att tugga, svälja och talet blir otydligare. Efter 
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hand förlorar personen helt sin förmåga att uttrycka sig och svårigheterna med att svälja 
leder till att den sjuke riskerar att aspirera till lungorna. Till sist kommer sjukdomen, 
oberoende vart den börjat, att förlama hela kroppen (Almås & Johansen, 2002).  
 
I början kan det vara svårt att ställa rätt diagnos eftersom det är flera sjukdomar som ger 
muskelförtvining och muskelförsvagning (Cristini, 2006; Socialstyrelsen, 2006). 
Diagnostiseringen sker enligt Almås och Johansen (2002) med hjälp av klinisk 
neurologisk undersökning, elektromyografi (EMG) och muskelbiopsi. Under en klinisk 
undersökning kontrolleras personens reflexer, styrka, rörelser och musklerna undersöks 
med hänsyn på atrofier (Almås & Johansen, 2002; Cristini, 2006; Shoesmith & Strong, 
2006). 
 
Idag finns det inget botemedel mot ALS utan det är symtomen som behandlas. Det finns 
ett preparat (riluzole) som kan förlänga livet med cirka 2-4 månader (Almås & 
Johansen, 2002; Shoesmith & Strong, 2006). För att kunna bibehålla sina funktioner så 
länge som möjligt är det viktigt att en person med ALS tidigt får vård. Det kan vara 
sjukgymnastik, andnings- och talträning liksom anpassning av personens omgivning 
med hjälp av tekniska hjälpmedel. Arbetsterapeut och kurator kan också vara ett bra 
stöd för den sjuke (Almås & Johansen, 2002). För att personens återstående tid ska bli 
så bra som möjligt krävs att alla yrkeskategorier samarbetar och är medvetna om att 
personen är mentalt och intellektuellt frisk trots sin totalförlamning. Det är av vikt att 
personalen alltid ligger steget före sjukdomsutvecklingen för att underlätta för patienten 
och dennes närstående. Det är även viktigt att patienten får saklig information, 
sjukdomen är allvarlig men sjukdomsförloppet varierar. Slutligen får många patienter 
ett större hjälpbehov än primärsjukvård och de närstående klarar av. Då blir ofta ett 
institutionsboende lösningen (Almås & Johansen, 2002).  
 

Vårdvetenskaplig referensram 
För att som sjuksköterska kunna utföra en god omvårdnad är det viktigt att hela tiden ha 
i åtanke och att arbeta efter den vårdvetenskapliga referensramen. När en person 
drabbas av ALS påverkas inte bara kroppen utan hela dennes liv. Livsvärlden är enligt 
Wiklund (2003) den verklighet vi lever i, den är inte detsamma som den fysiska 
verkligheten utan är verkligheten så som vi upplever den genom våra kroppar. 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att när det sker en 
förändring av kroppen sker det också en förändring av tillgången till världen och livet. 
En sådan förändring blir exempelvis tydlig när en människa drabbas av en kronisk 
sjukdom. Den subjektiva kroppen är full av minnen, erfarenheter, upplevelser och vishet 
och den är både fysisk, psykisk, existentiell och andlig på samma gång. Wiklund (2003) 
menar att i kroppen finns inte bara människans upplevelser utan också hennes identitet. 
 
Enligt Eriksson (1994) är lidandet en kamp mellan det onda och det goda, mellan 
lidandet och lusten. Att som människa lida innebär alltid en kamp. Vi bär med oss oro, 
rädsla och ångest inför lidandet. En människa som lider kan uppleva ångest och 
ångesten kan då vara en orsak till lidandet. Människan kan uppleva mening i sitt lidande 
när hon försonar sig med situationen och genom det finner hon mening och möjligheter. 
Att lindra en människas lidande och ha förmågan att möjliggöra en upplevelse av 
välbefinnande är målet med vårdandet enligt Eriksson (1993).  Välbefinnandet är något 
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unikt och personligt och handlar om varje persons inre upplevelser (Wiklund, 2003). 
Enligt Eriksson (1993) kan en person uppleva hälsa trots att han/hon har fått en 
sjukdom, hälsa kan beskrivas som en upplevelse av sundhet, friskhet och välbefinnande. 
Hälsa är förenligt med uthärdligt lidande, det innebär att om en människa befinner sig i 
ett uthärdligt lidande kan hon på samma gång uppleva hälsa. 
 

Etiska ställningstaganden 
ALS är en sjukdom som kan leda till ovanliga etiska ställningstaganden. Trots att det är 
en dödlig sjukdom kan det ta flera år innan den drabbade personen dör. Detta gör att den 
sjuke får lång tid på sig att besluta hur han/hon vill ha det i slutskedet av sjukdomen 
(Carter et al., 1999). En person med ALS blir efter ett tag beroende av andra. Rädslan 
för beroende leder enligt Malmsten (2001) till en längtan efter oberoende. Henriksen 
och Vetlesen (1998) talar om att människan är född sårbar och beroende av andra. Detta 
är något vi sedan bär med oss genom livet. Människan är en behövande och sårbar 
varelse och den omsorg andra ger oss kanske inte täcker våra behov. Att vara sårbar 
innebär att vara beroende av andra och att vara beroende medför risker som att inte bli 
sedd och bemött av människorna omkring oss. Sårbarheten gör människolivet skört och 
dödligheten påminner oss om detta. Alla kommer någon gång att dö, detta är inget vi 
kan välja bort men det ger mening åt de val vi gör, vissa saker väljs bort medan andra 
prioriteras. Sjukdom gör det svårare för människan att klara av sina egna behov och 
beroendet av andra blir därför större. När en person känner att situationen är ovärdig 
beror det på att tillståndet kräver beroende av andra, vilket kan upplevas som en förlust 
av självbestämmandet (Henriksen & Vetlesen, 1998).   
 

Tidigare forskning 
Cristini (2006) fann i sin studie att det är svårt och kan ta lång tid att fastställa 
diagnosen ALS, det är en fördel att ställa diagnosen i ett tidigt skede eftersom det då 
effektivare går att behandla symtomen och planera vården. Hon fann även att personer 
med sjukdomen ofta känner oro. För att patienter ska känna en trygghet är det enligt 
Kiessling och Kjellgren (2004) av betydelse att det är få vårdare runt patienten. En 
annan upplevelse vid ALS är en känsla av hopplöshet, detta känner patienterna då de 
inte finner någon mening med livet och då de förlorat kontrollen över kroppen (Plahuta, 
McCulloch, Kasarskis, Ross, Walter & McDonald, 2002). För att höja livskvalitén hos 
personer med ALS är det enligt Kübler, Winter, Ludolph, Hautzinger och Birbaumer 
(2005) viktigt att den sjuke tillbringar mycket tid med närstående och upplever hälsa 
och frihet trots sjukdom. För att personer med ALS ska klara av sjukdomen lever de i 
nuet och tar varje dag som en gåva (Young & McNicoll, 1998). En viktig prognosfaktor 
för överlevnadstiden är enligt Kübler et al. (2005) personens psykiska status, den är 
oberoende av ålder, hur länge de haft diagnosen och allvarlighetsgrad. Personer med 
ALS har enligt Carter et al. (1999) och Bolmsjö (2001) funderingar på självmord och 
dödshjälp. Det finns inte några generella lösningar på hur och vem som ska ta hand om 
patientens existentiella behov utan flera lösningar kan vara användbara. Patienten är den 
som ska ge uttryck för att vilja prata om dessa behov och sjukvården är de som ska 
uppmärksamma detta (Bolmsjö, Hemerén & Ingvar, 2002).    
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PROBLEMFORMULERING 

ALS är en neurologisk sjukdom som leder till att muskelfunktionen försämras och 
kommunikationsförmågan oftast gradvis försvinner medan känslor och tankar är intakta. 
Samtidigt har patienten ofta många frågor om sjukdomen och den nya livssituationen. 
För att kunna bemöta och utföra en god omvårdnad behöver sjuksköterskan kunskap om 
hur en människa, efter att ha drabbats av ALS, upplever sitt liv och sin kropp. Det finns 
en risk att sjuksköterskan misstolkar den svårt sjuke ALS patienten, vilket kan leda till 
ett ökat lidande. Det är därför betydelsefullt att beskriva detta i frågor som: hur upplever 
personer med ALS sin livssituation? Hur påverkar sjukdomen synen på den egna 
kroppen?  
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med ALS. 
 
METOD 

Uppsatsen bygger på en litteraturstudie av tre självbiografier. Narrativ analys användes 
för att få insikt i hur det är att leva med ALS. Enligt Dahlborg Lyckhage (2006) är 
berättelser ett intressant underlag eftersom de beskriver människans livsvärld, alltså hur 
hon erfar sin vardag, hälsa, ohälsa, lidande och vård. När en berättelse analyseras 
klargörs det hur olika delar hänger ihop, det handlar om en analys, en tolkning och en 
förklaring. Det finns både ett manifest innehåll det vill säga det som syns och ett latent 
innehåll det vill säga det dolda. 
 

Litteratursökning och urval 
Sökning i Libris nationella bibliotekssystem resulterade i sju självbiografier om ALS. 
Dessa lästes och granskades för att kunna avgöra vilka som bäst belyste upplevelsen av 
att leva med ALS. Fyra böcker valdes bort då de inte ingående tog upp upplevelsen av 
ALS eller då de mer handlade om närstående till de sjuka. De tre självbiografierna som 
valdes ut belyser klart personens upplevelse av sjukdomen och nedan följer en kort 
beskrivning av böckerna.  
 
Maj Fants upplevelse av ALS beskrivs i boken Klockan saknar visare. Maj är 64 år när 
hon börjar skriva självbiografin om sin sjukdom. I boken beskriver Maj sin hektiska 
vardag som journalist, författare och programledare. Boken är personlig och ger en 
insyn i hur sjukdomen påverkar hennes liv och hur hon i det längsta försöker dölja den 
för allmänheten. Biografin sträcker sig fram tills dess att Maj inte längre orkar skriva 
med händerna.   
 
Ro utan åror är en självbiografi skriven av nyhetsreportern Ulla-Carin Lindquist. Den 
dagen Ulla-Carin fyller 50 år får hon diagnosen ALS. Ulla-Carin skriver sin bok ända 
tills hon dör. I boken beskriver hon detaljerat hur hennes dagar ser ut, både glädje, sorg 
och väntan på döden tas upp.   
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När Vibeke är 47 år får hon veta att hon har ALS, detta skildrar hon i sin bok Att Leva 
Solvänd. Biografin har Vibeke skrivit tillsammans med sin väninna Anna Holm, den 
består av dagboksanteckningar, brev och intervjuer. Vibeke talar mycket om sin tro, 
både på Gud och på medium och vi får följa henne tills livet tar slut. 
 

Dataanalys 
Enligt Dahlborg Lyckhage (2006) görs analysen i olika steg. Analysen börjar med att 
forskaren sätter sig in i materialet och skapar sig en helhetsförståelse, för att senare, då 
texten är sönderdelad, kunna relatera tillbaka till detta sammanhang. Under analysens 
gång är det viktigt att vara öppen och försjunken i texten men även ha förmåga att 
distansera sig. Denna fas är betydelsefull för att senare kunna vandra mellan helhet och 
delar. I nästa steg, den egentliga analysen, ska förhållningssättet vara öppet, följsamt 
och reflekterande. Texten delas in i meningsbärande delar, dessa framkommer genom 
att det ställs frågor till texten och genom att den bearbetas. Varje del skall förstås i 
relation till helheten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt att den bäst 
passande meningsenheten för texten väljs för att nå trovärdighet. Meningsenheter som 
är för breda kommer att bli svåra att klara av eftersom de troligen kommer att innehålla 
olika meningar. För smala meningsenheter till exempel ett enstaka ord, kan resultera i 
sönderfall. Efter att ha funnit de meningsbärande delarna som texten innehåller ska de 
enligt Dahlborg Lyckhage (2006) markeras för att senare kunna sammanställas utifrån 
likheter och skillnader, till exempelvis teman. De olika teman som framkommit 
namnges sedan utifrån det de handlar om. För att belysa innehållet i teman används 
citat. I det sista steget i analysen sätts textens olika delar ihop, det fenomen som 
studerats kan nu uttryckas på ett nytt sätt, en ny helhet. Det som framkommit beskrivs i 
en sammanfattande text med hjälp av teman (Dahlborg Lyckhage, 2006).  
 
För att få en helhetsförståelse av upplevelsen av att leva med ALS startade analysen 
med att självbiografierna lästes igenom ett flertal gånger. Under denna fas lästes texten 
så långt som möjligt utan förförståelse. Detta innebär att egna föreställningar och 
kunskaper hålls tillbaka och inte tillåts påverka analysen. Därefter identifierades 
meningsbärande enheter genom att stycken med samma innebörd markerades. Efter 
detta analyserades och kodades enheterna. Kodningen gjordes genom att texten delades 
in i olika meningsbärande enheter som sammanfattades under olika begrepp. Först 
kodades biografierna separat av författarna för att senare jämföras och diskuteras 
gemensamt, därefter fastställdes de slutliga koderna. Koderna jämfördes för att se 
likheter och skillnader. Koderna sammanställdes därefter till fyra huvudteman och 14 
subteman som presenteras i resultatet.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra huvudteman och 14 subteman (figur 1), dessa har 
framkommit efter att biografierna analyserats och kodats. 
 
Huvudtema Subtema 
Förändring av kroppen Förlust av kroppens funktioner 
 Kamp och trötthet 

 Att känna smärta  
Lidande Känsla av oro och rädsla 
 Ensamhet 
 Att inte bli tagen på allvar 
 Behov av att dölja sin sjukdom 
 Att vara beroende av andra 

 Att vara ledsen och känna ilska 
Välbefinnande Upplevelsen av att vara lycklig trots sjukdom 
 Att känna hopp 
 Upplevelse av omsorg och omtanke 
Existentiella frågeställningar Söka svar på varför jag drabbats av ALS 
 Tankar om döden 
Figur 1. Redovisning av huvudteman och subteman.  

 
Förändring av kroppen 
ALS medför en förändring av kroppen, detta leder till en kamp för Maj, Ulla-Carin och 
Vibeke då det sker förluster av kroppens funktioner.  
 

Förlust av kroppens funktioner 
När kroppen sviktar och det som innan varit en självklarhet inte längre går att utföra 
kämpar kvinnorna för att så länge som möjligt bibehålla sina förmågor. Det dagliga 
livet blir annorlunda när kvinnornas rörelseförmåga försämras. De upplever bland annat 
att benen inte längre gör som de vill och att det är svårt eller omöjligt att röra armarna. 

 
Jag skulle sätta mig, höll på att ramla framåt, tog tag i ett bord som hade hjul. 
Vilket håll skulle jag falla åt? Precis mellan högtalarna och stolen. Det blev 
en rejäl smäll och en bula. (Holm, 2006, s.17)  

 
Det upplevs obehagligt att inte kunna kontrollera nervryckningar i armen eller att inte 
ha kontroll över talet utan ibland märka att det som sägs blir till ett sluddrande ljud eller 
att det som uttalas inte blir begripligt. Ett exempel på detta är när Ulla-Carin ramlar av 
en stol: 

 
– Olle, Olle, jag sitter i glassplitter, ropar jag. Tror jag. Men tungan är ju 
delvis förlamad, och inte särskilt mycket fungerar där nere i halsregionen. 
Och Olle sover. Det låter som ett bröl långt borta. Det är jag. (Lindquist, 
2004, s.107)   

 
Kvinnorna upptäcker hur krafterna försämras, exempelvis när benen viker sig då de ska 
ta sig i och ur bilar. Vardagssysslor som att skriva, skala potatis, sy och att hänga tvätt 
blir för kvinnorna en svårighet när kroppens krafter successivt försvinner.  
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Förr rev jag lakanen ur sängen på nolltid, in i maskinen och så ut i solen med 
dem. Idag kräver det så mycket kraft att jag är svettig innan jag ens får in 
tvätten i maskinen! Sedan ska allt ur, påslakanet har vänt sig ut och in, annan 
tvätt har gömt sig i påsen och jag bökar och drar. Baxar till slut alltihop ut på 
altanen så att det kan soltorka och dofta gott ikväll. (Fant, 1994, ss.103-104) 

 

Kamp och trötthet 
Kvinnorna för en ständig kamp mot de förluster som sjukdomen medför. De kämpar 
med vardagssysslor och för att göra sig förstådda när talet delvis eller helt försvunnit. 
De tränar även kroppen för att så länge som möjligt kunna bibehålla sina funktioner.  
 

De här tre åren har mycket hänt i mitt och familjens liv. Det har inte varit lätt 
alla gånger, men märkligt nog så har vi klarat av allt så långt. De första 
problemen har bleknat jämfört med dem vi slåss mot idag. (Holm, 2006, 
s.107) 

 
Sjukdomen gör det svårare för kvinnorna att utföra saker, både intressen, sysslor i 
hemmet och på arbetet. De kämpar för att så länge som möjligt kunna utföra det de vill. 
Allt detta leder till trötthet. 
 

Vi dansar hela natten. Och volymen är hög. Det är min fest. Födelsedagsfest 
för alla. För mig är den så mycket mer. Klockan fyra orkar inte högerbenet 
längre. Ett födelsedagsbarn har rätt att ligga i soffan. (Lindquist, 2004, s.38)   

 

Att känna smärta 
Förutom att mista kroppsfunktioner, uppleva trötthet och att hela tiden kämpa mot 
sjukdomen har kvinnorna från och till ont. De känner smärta redan innan de har fått sin 
diagnos, vid kontroller och behandlingar och även efter diagnosen exempelvis när de 
ramlar på grund av dålig rörelseförmåga och vid förflyttningar. 
 

Benet viker sig och jag sjunker med en duns ner i rosmarinbubblet. Det gör 
ont i svanskotans rot när kroppen stöter mot botten. (Lindquist, 2004, s.75) 

 
Lidande 
Kvinnorna får tidigt reda på att de kommer dö av sjukdomen vilket gör att de ständigt 
känner en oro och rädsla inför framtiden. De tre kvinnorna försöker mer eller mindre 
dölja sin sjukdom och de känner sig även ensamma och kränkta. Senare i 
sjukdomsförloppet, då de är i stort behov av andra, upplever de att de är en börda.  
 

Känsla av oro och rädsla 

Oro är mycket framträdande hos kvinnorna. Oron börjar redan innan de fått sin diagnos, 
de undrar vad det är som händer i kroppen och är oroliga att fler kroppsdelar ska 
drabbas.  När de fått sin diagnos och förstår att de en dag kommer att bli sämre och 
senare dö av ALS börjar de oroa sig för hur det kommer att bli när de inte längre klarar 
av att ta hand om sig själva och vem som då kommer att ta hand om dem. De oroar sig 
även för hur familjen kommer att klara sig utan dem. I slutet finner dock alla ro.  
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Jag har, ”mitt i livet”, invaderats av en ovanlig sjukdom, ”amyotrofisk 
lateralskleros”, ALS. Den har ett snabbt och aggressivt förlopp. Det finns 
bara en utgång: döden. Ingen bot. Ingen bättring. Vad händer med en 
människa då? (Lindquist, 2004, s.7)  

 
Det svar jag är mest rädd för är att jag kommer att dö av ALS. Jag är inte 
rädd för att dö och jag är inte oersättlig. Problemet är att det blir svårt för 
familjen. Jag hade gärna velat veta tidsperspektiven, blir det om 6 månader 
eller om två år? (Holm, 2006, s.53) 

 
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) 

 
Kvinnorna känner ofta en rädsla, många gånger är denna starkt förknippat med oro. Det 
finns en stor rädsla för att de ”friska” delarna av kroppen ska skadas, detta leder till att 
de avstår från sådant de tycker är roligt. Kvinnorna är också rädda för att bli ensamma 
och övergivna, de känner en rädsla för undersökningar och för att bli klassade som 
patienter. Maj är också rädd för att allmänheten ska få reda på hennes sjukdom.  
 

ALS är heller inte smittsam, så varför har det varit så viktigt för mig att hålla 
sjukdomen hemlig? Mitt främsta skäl har varit att jag inte har velat få 
sjukstämpel på mig, inte hamna i rollen som patient för tidigt. (Fant, 1994, 
s.15) 

 

Ensamhet 

Ensamhet kan bli ett lidande då de inte längre kan delta i det som de närstående gör, till 
exempel laga mat och utföra intressen. Ibland upplever de även ensamhet när de sörjer 
och tycker synd om sig själva. Ensamheten kan också vara något självvalt, något som 
kvinnorna upplever att de mår bra av då de kan tänka och gå in sig i själva för en stund. 
 

- Jag är alltid ensam! Alla vet att jag kan klara mig själv och så har det alltid 
varit! nästan skriker jag ut. Just då känner jag också hur skraj jag är, 
egentligen… (Fant, 1994, s.160) 

 

Att inte bli tagen på allvar 

När de upptäcker att kroppen sviktar och att de då inte blir tagna på allvar när de 
berättar om sina problem för personalen i sjukvården upplever kvinnorna en 
förödmjukelse. Det upplevs kränkande att alltid behöva kunna prata för sig för att få den 
hjälp som behövs trots att den är berättigad. När sjukvårdspersonal pratar så snabbt att 
de inte hinner lyssna på patientens svar innan nästa fråga ställs, att de klappar dem på 
kinden och behandlar dem som en tredje person, en ”hon” upplevs även detta som 
förödmjukande och kränkande.  
 

– Vi måste veta exakt hur lång tid det tar för dig att utföra olika sysslor.          
– Hur menar du? – 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. 
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– Men jag kan inte. Hemtjänsten klär mig. Jag kan inte få på mig ett par 
byxor utan att ramla. (Lindquist, 2004, s.80)  

 

Behov av att dölja sin sjukdom 
De tre kvinnorna försöker i början av sjukdomen dölja den och dess symtom för 
omgivningen. I början döljer Vibeke sin sjukdom men hon uttrycker inte att hon skäms 
för sitt handikapp, detta är däremot mer uttalat hos Maj och Ulla-Carin. Maj skäms 
bland annat för att inte längre klara av vardagssaker som till exempel att få i mynt i en 
parkeringsautomat. När kvinnorna döljer sitt handikapp leder det till att pinsamma 
situationer uppstår och de känner sig skamsna. En annan sak de skäms för är att de inte 
varit tillräckligt tacksamma över hur bra de haft det när de var friska.  
 

Jag känner mig ertappad på ett obestämt sätt, litet skamsen. Vet att jag har ett 
starkt behov av självständighet, att jag inte vill vara beroende av någon. Inser 
att jag trots allt fallit offer för myten om att man ska vara frisk och rörlig för 
att ha fullt människovärde… (Fant, 1994, s.44)  

 
Att av och till förneka sjukdomen är något som återkommer i kvinnornas liv. De 
förnekar inte enbart sjukdomen utan även den smärta, de symtom och den rädsla de har 
för sjukdomen.   
 

Pojkarna är scouter, och när jag syr fast bävermärken på deras blå skjortor 
klagar jag på den usla kvaliteten på kanadensiska synålar. Sömmarna blir 
klumpiga och fula. Och inte kan det vara mitt fel. Pennorna är sämre också. 
Jag får mjölksyra i handen när jag skriver. Potatisen har för tjockt skal eller 
så är det skalverktyget som är dåligt. Så här håller det på. (Lindquist, 2004, 
s.28)  

 

Att vara beroende av andra 
Att vara beroende och uppleva sig som en börda är något som kvinnorna känner. Detta 
kan upplevas som jobbigt och ge en känsla av hjälplöshet. Från att ha klarat sig 
självständigt till att behöva ha hjälp med det mesta som att till exempel behöva hjälp 
med att placera kudden rätt kan kännas som ett beroende. Allt eftersom sjukdomen 
fortskrider blir kvinnorna mer och mer beroende av närstående och assistenter. De 
måste få hjälp med att äta, sin personliga hygien, påklädning och allt annat som de 
själva tidigare klarat. När ens armar och ben inte längre har samma förmågor, skapas ett 
hjälpbehov och kvinnorna blir beroende av människor de aldrig tidigare träffat.    
 

För oss båda blir det en ny situation att dagligen ha ”en utomstående” i huset. 
För mig blir det ett beroende och en bindning till två kvinnor som jag idag 
knappast känner alls men som ska vara mina händer och armar under mina 
vakna timmar. (Fant, 1994, s.213) 

 
Sen blir jag lagd på höger sida enligt samma procedur som på morgonen, 
med alla kuddar och hela baletten. Jag sover sen i två tre timmar, då jag 
vaknar och väcker min rumskamrat. Hon vänder mig på rygg och höjer benen 
med hjälp av den elektriska sängen (inte stolen!). (Holm, 2006, s.67) 
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Att hela tiden vara beroende av andra gör att de närstående ibland inte får sova en hel 
natt utan att behöva gå upp och hjälpa den sjuke, detta medför en belastning och en 
känsla av att vara en börda. Att inte klara av toalettbesök, personlig hygien och att de 
närstående inte förstår ens behov kan även detta leda till att personen med sjukdomen 
upplever att hon är en börda.   
 

Det blir inte bättre av att både Mimmi och Olle berättar hur trötta och slitna 
de är. Att de inte får sova en hel natt. Jag börjar bli en belastning. Så är det. 
De förnekar det. Naturligtvis förnekar de att jag är en belastning. Jag får höra 
att jag delar ut order: ”Vatten!” ”Medicin!” ”Toalett!” (Lindquist, 2004, 
ss.160-161)   

 
Kvinnorna upplever ibland att det är jobbigt att inte få vara för sig själva vid exempelvis 
toalettbesök och när de känner ett behov av lugn och ro. De tycker även att det är 
jobbigt att ha en svår sjukdom, be om hjälp, behöva anpassa huset och att det tar så 
mycket kraft att bara komma upp på morgonen. I senare delen av sjukdomen känner 
kvinnorna en hjälp- och hopplöshet. Ulla-Carin känner bland annat hopplöshet över att 
hon snart kommer att behöva ännu mer hjälp, Vibeke känner hopplöshet då det krånglar 
med assistenterna, då hon inte orkar mer och inte ens klarar av att ta livet av sig. Maj 
tappar tron på sig själv och lusten att leva.     
 

Jag har svårt för att andas när jag är på toaletten och huvudet sjunker fram. 
Då kan jag inte ropa på assistenten som väntar utanför. (Holm, 2006, s.137) 

 
När jag svänger ut på motorvägen och ser de grå metallräckena i kurvan får 
jag behärska mig för att inte följa min första impuls: Gasa på och kör emot, 
med all kraft! Jag klarar det, med mycket liten marginal. (Fant, 1994, s.46) 

 

Att vara ledsen och känna ilska 
Kvinnorna är ledsna och känner ilska över att ha drabbats av sjukdomen. De blir bland 
annat ledsna när de ska berätta om sjukdomen för sina närstående och när de gör 
kontroller på sjukhuset som visar på försämring. De blir även ledsna när de inte kan 
utföra sina intressen, umgås med vänner och då benen inte orkar bära dem, vilket leder 
till att de ramlar och slår sig.  
 

Jag känner djup sorg över allt jag inte kommer att få uppleva. Jag är 
bedrövad för att jag snart kommer att lämna mina fyra barn. (Lindquist, 2004, 
s.7) 

 
Efter diagnosen grät jag en hel natt och fick starka upplevelser, bl a av talet 
52. Är det vid den åldern jag ska dö? (Holm, 2006, s.36) 

 
Kvinnorna blir irriterade över att de blir begränsade på grund av sin sjukdom. 
Frustrationen blir även stark när läkaren inte tar deras problem på allvar, när de inte 
talar om vad det är för sjukdom och när det inte finns någon bot.  
 

 Själv var jag också irriterad, mest över den känsla läkaren ingav mig såsom 
varande pjåskig och krävande. (Fant, 1994, s.119)  
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Välbefinnande 
Trots sin svåra sjukdom upplever kvinnorna ett starkt välbefinnande. De njuter av 
vardagen på ett annat sätt än tidigare och lever i nuet. De känner glädje, lycka och 
värdesätter de nära relationerna. De försöker se något positivt i att ha drabbats av ALS 
och känner tacksamhet över den omsorg och omtanke som visas dem. 
  

Upplevelsen av att vara lycklig trots sjukdom 
Kvinnorna har ett stort välbefinnande och njuter av varje dag med familj och vänner. De 
får och ger kärlek och känner en glädje trots sin sjukdom. Kvinnorna njuter när de har 
möjlighet att umgås med familj och vänner och då de utövar sina intressen som till 
exempelvis resor. Efter att ha fått ALS njuter kvinnorna av att kunna vara i sin 
hemmiljö och där följa årstidernas skiftningar.    
 

Jag tänker fortsätta skriva, föreläsa och medverka i radio/TV så länge jag kan 
tänka och prata – och så länge människor vill läsa och lyssna. Jag tänker 
fortsätta njuta av livet, kärleken och vännerna, av alla nära och kära – så 
länge jag kan andas och känna. (Fant, 1994, s.216)  

 
Kvinnorna finner en glädje i sitt arbete. De kan också se något positivt med sjukdomen, 
de försöker se sjukdomen som en lärdom och tänker på allt de fortfarande klarar av 
såsom att läsa, tänka och lyssna. De upplever även en känsla av kärlek och glädje när de 
umgås med familj och vänner. Kvinnorna kan uppleva att det absurda i deras sjukdom 
är något komiskt.   
 

SKRATTET BARA BUBBLAR fram. Försöker hejda mig, trycker handen 
mot läpparna men det går inte. En kaskad av café au lait sprutar ut över 
bordet. – Jag… jag… ja sa fölläddlamöte… fö.. föjäldjamöte… sa jag ju, 
stammar jag. Till slut får ordet ”föräldramöte” ett amerikanskt uttal och jag 
lyckas uttrycka att det är möte i klass 4A på tisdag. (Lindquist, 2004, s.83)  

 

Att känna hopp  
Kvinnorna känner genom hela sjukdomen ett hopp. Till en början hoppas de att det ska 
vara någon annan sjukdom. De har även hopp om att få behålla sina kroppsfunktioner så 
länge det är möjligt och de hoppas att det ska gå bra framöver och att de ska få leva 
länge till.  
 

Hösten är förgänglighet och lockar fram depressiva tankar. Men hösten bär 
också löften om nästa vår, nästa sommar. Redan finns anlagen där till nya 
blommor, väl inbäddade för vintern. (Fant, 1994, s.213)  

 
MAN FÅR SYMPTOM som tyder på sjukdom. Pendlar mellan hopp och 
förtvivlan. Det kan ju vara ett misstag. Kanske inbillar jag mig allting? 
(Lindquist, 2004, s.216)  

 
De hoppas på att hjälpmedlen de får tillgång till ska gör deras liv lättare och upplever en 
lättnad då de ser att de fungerar. De känner också en lättnad när kontroller görs på 
sjukhuset som visar på att vissa kroppsfunktioner inte blivit försämrade. Kvinnorna 
känner en lättnad när läkaren lyssnar på dem och då de får svar på sina frågor. 
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Ole bad dem berätta hur man dör av ALS och beskeden var lugnande. Man 
dör INTE av kvävning utan oftast av koldioxidförgiftning som leder till 
medvetslöshet. Det är helt OK. Varför har de inte sagt det tidigare? Så 
mycket onödig oro! Hela familjen blev lättad. (Holm, 2006, s.50) 

 

Upplevelse av omsorg och omtanke 
Kvinnorna både får och ger omsorg till närstående och vänner. De upplever alla ett 
förtroende och en trygghet för sjukvårdspersonalen. Det är även en trygghet att veta att 
det finns en vän att vända sig till när det känns tungt. De känner en stor tacksamhet över 
den hjälp de får från närstående, vänner och sjukvården. De är också tacksamma för det 
de fortfarande klarar av att göra. När de träffar en person som är sjuk eller då de umgås 
med familj och vänner upplever de en gemenskap.   

 
När någon, som Myran idag, lyssnar och förstår, så brister fördämningarna 
och sorgen väller fram. Jag kvider och hulkar, gråter som ett övergivet barn. 
Myran håller om mig, vaggar mig och tröstar. (Fant, 1994, s.183) 

 

Existentiella frågeställningar 
Att drabbas av ALS innebär för kvinnorna ett sökande efter meningen med sjukdomen 
och efter ett svar på varför just de drabbats. Kvinnorna tror att sjukdomen beror på 
något de gjort. När de fått sin diagnos börjar de i sitt medvetande förbereda sig på 
döden.  
 

Söka svar på varför jag drabbats av ALS     
Ofta frågar kvinnorna läkarna om orsaken till ALS. De tror sig ha olika förklaringar till 
varför just de fått sjukdomen, de tror att till exempel stress, mat, alkoholvanor och tobak 
kan ha gjort dem mer mottagliga.   
 

Den är inte självförvållad – åtminstone är det vad min läkare har sagt. När jag 
berättat för honom om mina vanor genom livet – att jag periodvis rökt tre 
paket cigaretter om dagen (fast det var på 60 – talet och jag drog inga 
halsbloss), att jag är alldeles för förstjust i vin och gärna dricker för mycket 
av den varan i glada vänners lag (tidigare även när jag var ensam, sällan 
numera) och att jag har svårt att hålla måttan när det gäller mat och sötsaker – 
då har han försäkrat mig att ”ingenting i din livsföring har orsakat ALS”. 
(Hur han nu kan vara så säker på det – sjukdomens orsak är ju okänd!) (Fant, 
1994, ss.14-15) 

 

Tankar om döden 
Tankar om döden är något som alla kvinnorna har. De har olika frågor som till exempel 
hur långt de har kvar att leva. De undrar vad det finns för mening med sjukdomen och 
om de gjort något fel. Maj och Vibeke tror att de blivit utvalda till att få ALS. Så här 
resonerar Vibeke om den kommande döden: 
 

Är detta mitt sista liv? Är detta slutreningen? Varför måste jag dö så ung? Jag 
söker en ”förståelse” snarare än en ”förklaring”. Det är nog bara att vänta. 
(Holm, 2006, s.56)   
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När de fått diagnosen kommer tankar på självmord upp hos Maj och Ulla-Carin. 
 

- OLLE, DET ÄR uteslutet att jag blir ett paket, helförlamad i en säng. Då tar 
jag sömntabletter, säger jag upprört någon dag efter besöket hos 
neurofysiologen i Uppsala. Fast samtidigt inser jag det omöjliga: hur ska jag, 
helförlamad, få i mig pillren? Om någon hjälper mig är det mord. (Lindquist, 
2004, s.39) 

  
Efter att kvinnorna blivit medvetna om att de kommer att gå bort förbereder de sig på 
döden. De tar farväl av platser och människor i sin omgivning och de önskar alla att få 
dö fridfullt.  
 

Jag ser döden som en utväg ur sorgen, som en befriare. Det har jag alltid 
gjort. Med det framtidsperspektiv jag nu har blir döden en bundsförvant, en 
räddare ur oro och ovisshet. (Fant, 1994, s.184)  

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden är en bra utgångspunkt för att få förståelse för och beskriva en 
persons subjektiva upplevelse av ett fenomen. För att besvara syftet med arbetet 
analyserades självbiografier skrivna av tre kvinnor. Fördelen med att använda sig utav 
narrativ metod är att upplevelsen fås direkt från den sjuke, alltså från primärkällan, detta 
ger en större insikt och förståelse för den enskildes upplevelse av ALS. Citat användes 
för att visa hur kvinnorna själva upplever sin sjukdom och för att stärka vårt resultat. 
För att tydliggöra och belysa citaten valde vi att sätta dem i egna stycken och göra 
indrag. Vissa citat kan ha en mångtydighet men vi har ändå valt att använda oss utav 
dessa då vi tycker att de visar på den aktuella upplevelsen i subtemat.   
 
I Majs biografi får inte läsaren följa henne till livets slut, detta kan vara en nackdel 
eftersom upplevelsen av sjukdomen eventuellt kan förändras i slutskedet. Denna 
upplevelse skildras däremot i Ulla-Carins och Vibekes biografier, därmed belyses även 
denna del av sjukdomen. Forskning visar att fler män än kvinnor drabbas av ALS 
(Almås & Johansen, 2002; Carter et al., 1999; Cristini, 2006; Shoesmith & Strong, 
2006) därför hade det varit önskvärt att finna minst en biografi skriven av en man. Av 
de sju biografier som granskats var två skrivna av män, tyvärr beskrev de inte utförligt 
upplevelsen av att leva med ALS, därför valdes de bort. Detta är en begränsning i vårt 
arbete då vi endast klargör kvinnors upplevelse av sjukdomen. En nackdel i vårt urval 
kan vara att det endast finns svenskor representerade, detta gör att arbetet är begränsat 
till upplevelsen av att leva med ALS i Sverige. Eventuellt kan omvårdnaden av personer 
med ALS vara annorlunda i andra länder och kulturer. Detta skulle kunna förändra 
upplevelsen av vården både på ett negativt och på ett positivt sätt. Vi är väl medvetna 
om att detta kan vara en begränsning, därför har vi valt att stödja vårt resultat med hjälp 
av artiklar från olika länder. Vi tycker att det var lagom att använda tre självbiografier, 
då vi på detta sätt kunde jämföra likheter och skillnader mellan kvinnorna. Givetvis 
hade resultatet varit mer trovärdigt om vi byggt det på fler personers upplevelser men 
med den tid som var avlagd till arbetet tycker vi dock att vi begränsat oss på ett lämpligt 
sätt. Eftersom forskare fortfarande inte funnit någon orsak eller bot till sjukdomen känns 
biografierna vi valt aktuella trots att Majs bok är publicerad 1994. 
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Den modell vi använde för att analysera materialet bygger på Dahlborg Lyckhages 
(2006) metod, som beskriver hur berättelser ska analyseras. Denna metod var lätt att 
följa då den utförligt beskriver analysens olika faser och att det ska ske en vandring 
mellan helhet och delar. Under analysens gång hade vi ingen förförståelse utan vi var 
öppna för det texten visade. Vi gick också djupt in i texten och tillät den tala till oss. Vi 
var samtidigt tvungna att distansera oss, alltså se texten från ett vidare perspektiv och 
låta oss överraskas. För att kunna göra allt detta var vi tvungna att hela tiden reflektera 
över vår egen förförståelse och det som texten ville säga. Att vi arbetade följsamt 
innebar att vi följde textens innehåll och inte gav den en annan mening.  
 
Att hitta bra teman som täckte innehållet fann sig naturligt. Genom att texten lästes 
igenom ett flertal gånger och de meningsbärande enheterna noggrant valdes ut och 
kodades uppnådde vi i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) trovärdighet. Den 
valda metoden för arbetet var lämplig för att besvara syftet. I framtiden vore det 
intressant att forska om mäns upplevelse av ALS både i Sverige och runt om i världen. 
Det skulle också vara intressant att ta reda på hur närstående till en person med ALS 
upplever sin tillvaro. En annan fråga som dykt upp är hur personer i U-länder som lever 
med ALS upplever sin sjukdom och hur deras vardag ser ut då tillgången till hjälpmedel 
sannolikt är begränsad.  

 
Resultatdiskussion 
Att drabbas av ALS innebär en stor förändring både för den som är sjuk och dennes 
närstående. Synen på den subjektiva kroppen och dennes livsvärld förändras märkbart. 
Att få reda på att det är ALS och att denna sjukdom leder till döden, leder till många 
olika känslor, att från ena stunden vara glad och tacksam över familj, vänner och livet 
till att i nästa stund föra en kamp mot de kroppsliga förändringar som sjukdomen 
medför och känna en oro och rädsla inför den ovissa framtiden. Vi tror att de som fått 
ALS i ena stunden upplever hälsa och i nästa ett lidande.  
 
När en människa är frisk reflekterar han/hon aldrig över den subjektiva kroppens 
funktioner och förmågor utan det är en självklarhet att den fungerar. Dahlberg et al. 
(2003) menar att det är först när vi upplever ett lidande som kroppen blir märkbar för 
oss. Kvinnorna upplever att de mer eller mindre förlorar kontrollen över talet och får 
svårare att samtala och göra sig hörda. Detta kan påverka dem både i arbetslivet, då de 
uppsöker sjukvård och då de umgås med familj och vänner. Ju längre sjukdomen 
fortskrider desto svårare blir det att klara av det dagliga livet när rörelseförmågan och 
kraften successivt försämras. Att drabbas av en svår sjukdom innebär enligt Dahlberg et 
al. (2003) att varje förändring i en människas kropp medför en förändring av tillgången 
till världen och livet. För att kunna utföra en god omvårdnad krävs det att 
sjuksköterskan kan reflektera över sig själv och hur den egna levda kroppen upplevs. 
Det innebär att sjuksköterskan har reflekterat över hur kroppen kan upplevas som ett 
objekt och även hur den subjektiva kroppen reagerar vid sjukdom (Dahlberg et al., 
2003). När sjuksköterskan vårdar en patient med ALS är det viktigt att hon kan sätta sig 
in i dennes livssituation, det är även viktigt att tänka på att den sjuke får tid och rum för 
att göra sig förstådd och se till att patienten får de hjälpmedel som behövs för att klara 
av vardagen så bra som möjligt. En annan viktig del i vårdandet är att patienten ges tid 
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och uppmuntran. Detta kan innebära att vårdpersonalen får kliva åt sidan och inte ta 
över när patienten utför saker som han/hon fortfarande klarar av själv. 
 
Något som är tydligt framträdande hos de sjuka är en känsla av oro, detta 
överensstämmer med vad Cristini (2006) funnit. Oron börjar redan innan diagnosen 
ställts och följer dem sedan mer eller mindre under sjukdomstiden. De känner en rädsla 
för att de funktioner de fortfarande har kvar ska skadas och att de ska bli ensamma och 
övergivna och klassade som patienter. Det finns även en rädsla för de undersökningar 
som de behöver genomgå, sjukvårdspersonal kan minska patientens rädsla genom att 
noggrant gå igenom det som ska ske och ge patienten tid. Det är viktigt att sjukvården 
ser till att hemmet anpassas i tid för att undvika att den sjuke upplever ensamhet på 
grund av att han/hon inte kan vara i samma rum som övriga familjen, till exempel köket. 
Detta görs genom att olika yrkeskategorier samarbetar.  
 
Det tar lång tid och är svårt att ställa diagnosen ALS, fördelen med en tidig diagnos är 
enligt Cristini (2006) att det går effektivare att behandla symtomen och planera vården. 
När sjukvården inte tar den sjukes symtom, smärta och oro på allvar känner sig 
patienten förödmjukad. Sjukvården kan undvika detta genom att tänka på hur, vad och 
på vilket sätt de delger information till patienten. Det är även av stor vikt att personalen 
visar att de tar patientens problem på allvar och ser patienten som en unik individ. När 
en person klarar allt mindre själv, leder det till ett större beroende av andra vilket kan 
göra att han/hon känner sig som en börda. Efterhand som hjälpbehovet ökar kopplas det 
ofta in assistenter, både personer de sjuka känner och personer som de tidigare aldrig 
träffat, de kan också ha behov av hemsjukvård. Kvinnorna tycker det är skönt och tryggt 
med kontinuitet och få vårdare när de är i kontakt med vården. I en artikel skriven av 
Kiessling och Kjellgren (2004) framkom hur viktigt det är att patienten känner igen 
personalen för att känna trygghet och för att kunna vara delaktig. Få personer runt 
patienten ger en djupare vårdrelation med möjlighet till djupa samtal. Detta visar hur 
betydelsefullt det är att hålla nere personalantalet runt patienten. Detta är inte alltid 
möjligt vid exempelvis semestrar och sjukdom men det är viktigt att ha i åtanke. 
 
I senare delen av sjukdomen framträder en känsla av hopplöshet, detta stämmer överens 
med vad Plahuta et al. (2002) fann i sin artikel. De fann att de sjuka kände hopplöshet 
när de upplevde en förlust av kontroll och då de inte fann någon mening med livet. De 
sjuka är av och till ledsna och känner sorg över det de inte kommer att få uppleva. 
Något som är bra för vårdpersonal att ha med sig är att de sjuka ofta gråter när de är 
ensamma. Patientens lidande kan lindras genom att han/hon får vetskap om att 
sjuksköterskan finns där och att det finns möjlighet att gråta och prata ut med någon. 
Det är viktigt att sjuksköterskan ser patienten och låter denne tala och inte lägger fram 
sina egna ord, tankar och värderingar.  
 
Studien visar att välbefinnande är ett starkt framträdande tema. De sjuka mår bra när de 
är med närstående, vänner och när de kan utföra sina intressen. Detta ses även i studien 
av Kübler et al. (2005) vilka även fann att hälsa och frihet var en stor källa för att öka 
livskvalitén hos patienten. Att ha ALS innebär för den sjuke att han/hon njuter av dagen 
på ett annat sätt, att personen lever i nuet och tar varje dag som en gåva. Detta är enligt 
Young och McNicoll (1998) ett sätt för den som har ALS att klara av den fortskridande 
utvecklingen av sjukdomen.  De fann även att patienterna var tacksamma och tyckte det 
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var betydelsefullt att ALS inte påverkar intellektet. Deras studie visar också att personer 
med ALS kan se något positivt i sin sjukdom. Dessa punkter speglas även i vårt resultat. 
 
Det är viktigt att patienten har en hög livskvalité trots sjukdom. Detta gör att han/hon 
orkar med de påfrestningar som sjukdomen medför. Enligt Kübler et al. (2005) har 
patienter med psykiskt välmående en lägre dödlighet jämfört med dem som inte mår 
psykiskt bra. Alltså är den psykiska statusen en viktig prognosfaktor för 
överlevnadstiden, detta oberoende av hur länge de haft diagnosen, hur allvarlig 
sjukdomen är och ålder. Dahlberg et al. (2003) anser att i relation till lidande och 
välbefinnande är en känsla av trygghet ett viktigt fenomen.  Vår studie visar att en 
person med ALS känner ett välbefinnande i relation med familj, vänner och sjukvård. 
De ger och får mycket omsorg från närstående, detta gör att vardagen känns lättare. Det 
framkom i undersökningen av Kübler et al. (2005) att familj och vänner är en hjälp för 
patienten att klara av den emotionella bördan som ALS ger. Vår studie visar på att 
kvinnorna känner tacksamhet för den hjälp de får.  
 
Vi tror att det är viktigt att kunna känna hopp vid en sjukdom som ALS. Enligt Almås 
och Johansen (2002) har patienten rätt att få saklig information, sjukdomen är allvarlig 
men sjukdomsförloppet varierar. Det är viktigt att sjuksköterskan förmedlar en realistisk 
optimism till patienten. Har patienten svårt att se något hopp så kan sjuksköterskan peka 
på sådant de kan hoppas på exempelvis att få leva några år till, möjlighet att umgås mer 
med familj och vänner och hopp om att få dö fridfullt.  
 
Ett återkommande tema i studien är tankar om varför kvinnorna fått ALS, kvinnorna 
försöker under hela sjukdomstiden finna en förklaring. De tror att de själva har skuld till 
sjukdomen exempelvis att de haft fel livsföring. Här kan sjuksköterskan försöka stötta 
patienten och ge svar på de frågor han/hon har. Tankar på självmord och dödshjälp är 
även något som framkommer, detta visade sig också i studierna gjorda av Carter et al. 
(1999) och Bolmsjö (2001). Vår studie visar även att de hade funderingar på när och hur 
de skulle möta döden. Som vårdpersonal finns det inte enligt Bolmsjö et al. (2002) 
några generella lösningar på hur och vem som skall ta hand om patientens existentiella 
behov. Men under specifika förhållanden kan flera lösningar vara tillfredställande. De 
menar också att patienten ska vara den som uttrycker en önskan om att prata om 
existentiella frågor och att sjukvården ska uppmärksamma detta. Vi tycker att det är av 
stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om och vågar prata om existentiella frågor för 
att kunna möta patientens behov och kunna lugna dennes oro. Ofta räcker det att det 
finns någon att prata med, som har tid och vilja att lyssna på dessa frågor. För att kunna 
skapa denna mellanmänskliga relation är det av stor vikt att det ges möjlighet att sitta 
ner i lugn och ro och inte bli störd, lämpligt är att ha tillgång till ett enskilt rum.     
 

Slutord 
En person med ALS känner både ett lidande och ett välbefinnande. Dessa två känslor 
går parallellt genom hela sjukdomstiden. Det är viktigt att patientens sista tid blir så 
meningsfull som möjligt. För att sjuksköterskan ska kunna utföra en god omvårdnad 
behövs mycket kunskap om både sjukdomen och de känslor som kan uppkomma hos 
patienten. Det är även av stor vikt att sjuksköterskan har reflekterat över sig själv så att 
hon vet vilka tankar och åsikter hon har. Detta gör att hon lättare kan bemöta patientens 
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frågor på ett ärligt sätt. För att upprätthålla ett välbefinnande tror vi att det är viktigt att 
patienten, så långt det är möjligt, får behålla sina vanor. Sjuksköterskan måste även se 
de närstående och deras behov av information och omsorg. Får de närstående denna 
omtanke mår de troligtvis bättre, något som leder till ett ökat välbefinnande hos 
patienten. Den kunskap som detta arbete har resulterat i är viktig att förmedla till 
vårdpersonal, studerande och anhöriga. Personer med ALS upplever att de oftast blir väl 
bemötta men en ökad kunskap om upplevelsen av sjukdomen skulle troligtvis leda till 
ett ännu bättre bemötande. Vi vill avsluta med att framföra vår beundran för de tre 
kvinnor som trots denna svåra sjukdom kunnat se ljusglimtar och klarat av att skriva ner 
sina tankar. Detta har hjälpt oss att besvara vårt syfte, att beskriva patienters upplevelser 
av att leva med ALS.   
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