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Sammanfattning   
Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en obotlig sjukdom som klassas som en neurologisk 
sjukdom där de motoriska nervcellerna i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen 
förtvinar. Sjukdomen kan ha ett hastigt förlopp vilket gör att patienterna är i behov av 
många hjälpinsatser. Syftet med studien är att öka kunskapen hos sjuksköterskor genom 
att belysa patienters upplevelser av att leva med ALS. För att beskriva dessa har en 
kvalitativ innehållsanalys använts. Med hjälp av denna modell fördjupas förståelsen av 
patienternas upplevelser, erfarenheter och förväntningar av sjukdomen. Följande 
huvudteman framkom: omgivningens betydelse, existentiella tankar och behov och 
strategier att hantera sin sjukdom. Faktorer som var betydelsefulla för patienterna var 
relationer med familj och vänner och att kunna få bibehålla sin integritet och värdighet. 
Det är viktigt att sjuksköterskor på bästa sätt ökar sin kunskap om patienternas 
upplevelser för att kunna ge en god omvårdnad under deras sista tid i livet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: amyotrophic lateral sclerosis, interview, palliative care, qualitative, quality 
of life, patient, nursing, social need.  
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INLEDNING 

Vi har utifrån egna erfarenheter som sjuksköterskor i möten med patienter som har 
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) fått se och erfara det komplexa omvårdnadsbehov 
som dessa patienter har. Detta har väckt vårt intresse att ta reda på hur det är att leva 
med ALS. Som sjuksköterskor anser vi att det är viktigt att ha kunskap om dessa 
patienters utsatta situation 
 
 
BAKGRUND 

ALS är en degenerativ sjukdom som angriper det motoriska nervsystemet, vilket leder 
till att motoriska nervceller i hjärnbarken degenererar. Orsaken till varför nervceller dör 
är okänd, vilka banor som först drabbas varierar men vanligtvis börjar sjukdomen med 
symtom från ryggmärgen (Almås & Rafaelsen, 2002). Hos en mindre grupp patienter 
börjar destruktionen i hjärnbarken. Sjukdomsförloppet går snabbt och efterhand sprider 
sig förändringarna och leder till förlamning och slutligen till döden. Efter det att 
diagnosen är ställd, är överlevnaden i genomsnitt tre till fem år (Aquilonius & Fagius, 
2002). 
 
Rörelseförmågan i sjukdomens slutskede förloras nästan totalt. Detta tillsammans med 
ett bevarat intellekt, griper naturligtvis mycket djupt in i en människas liv. Om 
dessutom uttrycksförmågan och möjlighet att äta och dricka förloras, blir förlusten 
närmast ofattbar. Detta innebär att sjukdomen är krävande för patienten och detta ställer 
stora krav på vårdgivaren (Conradi, 2002). Sjukdomen beskrevs för första gången under 
1870-talet av Charcot, men än idag, 130 år senare finns ingen kurativ behandling till 
sjukdomen utan patientens behandling blir inriktad på palliativ vård. 
 
Första gången som sjukdomen fick ett massmedialt ansikte i Sverige var när Maj Fant 
gav ut sin självbiografi där hon berättar om sin sjukdom. Sjukdomen blev ännu mer 
uppmärksammad när journalisten och nyhetsankaret i SVT Ulla-Carin Lindquist gick 
bort i ALS. Efter hennes bortgång gavs hennes självbiografi ”Ro utan åror” ut, där 
läsaren får följa hennes kamp genom sjukdomen. Hon lät sig även filmas och intervjuas 
under sin sjukdomstid och denna film visades i TV och finns numera på DVD under 
namnet ”Min kamp mot tiden” (2004). 
 

Jag känner djup sorg över allt som jag inte kommer att få uppleva. Jag är 
bedrövad för att jag snart kommer att lämna mina fyra barn. Samtidigt känner 
jag en stor lycka och glädje över allt jag upplever just nu. Flera gånger varje 
dag fylls mitt hus med skratt. Låter det märkligt? (Lindquist, 2004 S.7) 
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Patologi och etiologi 
ALS klassas som en neurologisk sjukdom och tillhör gruppen motorneuronsjukdomar. 
Som namnet anger innebär detta att nervsystemets motoriska nervceller skadas och 
gradvis atrofieras. Följden av detta blir att musklerna inte får några signaler från 
nervsystemet och på så sätt blir musklerna svaga och förtvinar (Edström & Osterman, 
2002). 
I de flesta fall angrips såväl perifera (nedre) motoriska nervceller i ryggmärgen och 
hjärnstammen, som centrala (övre) motoriska nervcellerna i hjärnbarken. Symtombilden 
är en sakta tilltagande muskelsvaghet, en kombination av perifer pares (med 
muskelatrofi) och central pares (med stegrande senreflexer). Hos omkring en tredjedel 
av patienterna börjar symtomen i musklerna som innerveras av nerver till mun och svalg 
vilket dominerar sjukdomsbilden under lång tid. Denna form av ALS har ett hastigare 
förlopp (Conradi, 2002).  
 
Etiologin är ännu okänd men virologiska och immunologiska uppkomstmekanismer är 
tänkbara. Det har tidigare diskuterats omgivningsfaktorer såsom intoxikation med 
tungmetaller och brist på spårämnen. Enligt Edström och Osterman (2002) har olika 
hypoteser och frågeställningar beträffande sjukdomsgenesen diskuterats och 
presenterats inom svensk forskning. Faktorer som genetiska defekter, förhöjda värden 
av aminosyran glutamat, brist på tillväxthormon och apoptos1 har diskuteras som troliga 
orsaker till insjuknandet i sjukdomen. I Sverige insjuknar ca 200 personer i ALS varje 
år. Sjukdomen debuterar vanligen i 45-60 års ålder men kan också debutera i relativt 
unga år. Män löper högre risk att drabbas av sjukdomen än kvinnor (Almås & 
Rafaelsen, 2002; Edström & Osterman, 2002).  
 
 

Symtom och symtomutveckling 
Tre faser kan urskiljas under sjukdomens förlopp. Till en början är patienterna ADL-
mässigt2 oberoende. Ett tidigt symtom är fumlighet som märks i finmotoriken. Detta 
leder till att patienterna tenderar att tappa saker de håller i händerna.  
Om muskelsvagheten debuterar i benet är svagheten i fotlyftarna ofta ett tidigt tecken. 
Foten släpar emot underlaget vid gång och den kan fastna i trösklar eller mattkanter. 
Musklerna i höften kan också drabbas tidigt vilket medför gångsvårigheter, särskilt i 
trappor. I benen kan muskelsvagheten redan tidigt i sjukdomsförloppet vara förenad 
med muskelstelhet, spasticitet. Gången blir långsam med små steg, och när patienten 
håller på att tappa balansen kan det vara svårt att parera med en snabb rörelse (Conradi, 
2002). Dessa förändringar och varje förändring i patientens kropp medför en förändring 
av tillgång till världen och livet. Vårdvetenskapens sätt att se på patientens kropp som 
en subjektiv kropp innebär hur patienten själv upplever sin kropp. Vid sjukdom är det 
inte bara ett organ eller en kroppsdel som är sjukt utan det innebär dessutom en förlorad 
fysisk förmåga (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

                                                 
1 Apoptos = programmerad celldöd. 
2 ADL = allmänna dagliga livsfunktioner. 
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Därefter inträder den egentliga sjukdomsfasen, det vill säga fas två, där symtomen är 
påtagliga och gradvis tilltagande. Under denna fas uppkommer stora funktionshinder 
och hjälpbehov. Svagheten i armar innebär att patienten får stora svårigheter att t ex äta, 
klä sig själv och att klara sig själv i det dagliga livet (Conradi, 2002). Detta innebär en 
förändrad livsvärld för patienten. Livsvärlden är den verklighet som patienten dagligen 
lever i och om än omedveten tar för givet (Dahlberg, et al. 2003). När patienten får 
symtom på sin sjukdom och blir allt mer fysiskt handikappad behöver patienten fler och 
fler hjälpmedel för att kunna klara av det dagliga livet.  
Under fas tre sker en tydlig minskning av muskelmassan i hela armen och handen. 
Svagheter i skuldermuskulaturen medför svårigheter att höja armen över huvudet. Från 
ett debutområde i armen sprids svagheten i regel först i samma arm, därefter till 
motsatta sidans arm och sedan till benen. Samtidigt uppstår fascikulationer3 i den 
angripna muskulaturen (Conradi, 2002).  
Andningen är det centrala i livet och ett sent symtom är dyspné som är en följd av 
tilltagande förlamning av andningsmuskulaturen, men i sällsynta fall kan 
andningssvårigheter komma mycket tidigt i sjukdomsförloppet. Nedsättningen av 
andningsfunktionen är i regel den faktor som begränsar överlevnadstiden. 
Huvudsymtomet är andfåddhet, först vid måttlig ansträngning och senare också i vila. 
Andningsinsufficiensen innebär en markant ökad risk för pneumoni. I senare skeden av 
sjukdomen uppstår koldioxidretention som medför kognitiva symtom och i 
terminalfasen medvetandepåverkan (Conradi, 2002). 
 
Vanliga symtom i olika skeden av sjukdomen är smärta, förstoppning, 
insomningssvårigheter, depression, ångest och dyspné4. I de situationer när 
muskelkraften har upphört nästan helt finns stor risk för kontrakturer. Detta innebär att 
muskler som inte används förkortas och det finns inte längre full rörlighet i leden. 
Träning av de förkortade musklerna orsakar smärta. Benen kan beroende på 
spasticiteten i sträckmusklerna länge användas till att stå men gångförmågan förloras 
tidigare. Ökad svaghet leder till behov av hjälp vid förflyttning, först med käpp eller 
rollator, senare med rullstol. Muskelsvagheten sprids dock inte till de muskler som styr 
tömningen av urinblåsa eller ändtarm (Conradi, 2002). 
 
 
När sjukdomen drabbar hjärnstammen leder detta till att muskler i munnen, svalget och 
strupen drabbas. Snabba ofrivilliga rörelser längs tungans kant, så kallade fibrillationer 
kan också utvecklas sig. Tungan atrofierar och kan knappt röras alls så småningom. 
Patienten upplever då svårigheter med att tugga och svälja, och talet blir alltmer 
otydligare, vilket är ett sjukdomslidande för patienten (Conradi, 2002). Eriksson (1994) 
definierar sjukdomslidande som det mest centrala upplevelsen i patientens livsvärld. 
Upplevelsen av lidande kan ha sitt ursprung i olika delar av patientens verklighet. 
Beroende på var källan till lidandet finns kan man tala om sjukdoms-, vård- och 
livslidande. Sjukdomslidande förknippas med symtom som kommer till följd av 
sjukdom, exempelvis fysiska symtom och begränsningar och upplevelser av försämrad 
livskvalité. Detta slags lidande är starkt förknippat med livslidande. 
 
                                                 
3 Fascikulationer = små ofrivilliga kontraktioner 
4 Dyspné = andningssvårigheter 
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Tidigare forskning beskriver patientens upplevelse som en kamp som startar inombords 
för att successivt anpassa sig till fler och fler besvärande symtom, funktionshinder och 
en rädsla över att inte kunna kommunicera eller bli förstådd av sin omgivning. Det finns 
en önskan om att främst ses som en individ med drömmar och mål, med vissa 
svårigheter och inte som en handikappad. Patienten önskar att bli tilltalad och inte 
omtalad (Plahuta, et al. 2002). 
Men sjukdomen angriper bara det motoriska nervsystemet och en patientens syn, hörsel, 
sensoriska funktioner och tankeförmåga blir därför inte påverkad. Den förlorade 
sväljningsförmågan medför att vätske- och näringsintaget inte kan uppehållas vilket 
leder till en kraftig viktminskning. Genom att saliven inte kan sväljas ökas salivflödet 
med dregling som följd, vilket upplevs som mycket besvärande. Saliven som aspireras 
vid sväljningsförsök leder till hosta och luftvägsinfektioner, något som ytterligare kan 
förkorta patienters överlevnad (Conradi, 2002). Det är dock förlamningen i 
andningsmuskulaturen som gör att patienten slutligen dör (Almås & Rafaelsen, 2002). 
 
 

Vård och behandling 
Det finns idag inget botemedel mot ALS. Forskning har visat att behandling med 
preparatet Ricucole (Rilutek) som dämpar höga halter av glutamat har gett en gynnsam 
effekt på överlevnaden med omkring 3-4 månader. Positiv effekt på muskelkraften har 
inte kunnat påvisas (Conradi, 2002). 
 
I övrigt riktas behandlingen mot de symtom som patienterna utvecklat. Det kan handla 
om att underlätta andningen, tillhandahålla kommunikationshjälpmedel och att ge 
kosttillägg vid sväljningssvårigheter. Till följd av tilltagande pareser i tugg- och 
sväljmuskulaturen kan patienter som upplever svårigheter vid måltider få en 
gastrostomisond, så kallad PEG, insatt för att tillföra näring. Patienten kan även ges 
slemlösande medel, medicin för att minska mängden saliv och medel som är 
immunhämmande. Andningsstödjande behandling i form av CPAP5 eller BIPAP6 kan 
hjälpa patienterna att andas då musklerna försvagas (Almås & Rafaelsen, 2002). I en 
studie gjort av Houseman (2005) beskrivs att de patienter som utvecklat respiratorisk 
insufficiens och som började använda NIPPV7 fick bättre sömn, klarade dagliga 
aktiviteter bättre och fick mindre huvudvärk på morgonen. En icke invasiv 
ventilatorbehandling har kommit att användas mer under senare år. I första hand erbjuds 
behandlingen till patienter med tydlig andningssvikt i förening med välbevarad 
rörelseförmåga i övrigt. Ventilatorn kopplas med mask eller munstycke. Behandlingen 
brukar sättas in när patienten har ett FEV8 på omkring 50 % av normalvärdet på 
spirometrin. Syftet med behandlingen är symtomlindring och förbättring av livskvalitén 
(Conradi, 2002). 

                                                 
5 CPAP = continous positive airways pressure – kontinuerligt positivt tryck I luftvägarna. Förutsätter egen 
andning. 
6 BIPAP = biphasic positive airway pressure – tryckkontrollerad ventilation. Spontan andning som kan 
ske på två nivåer. 
7 NIPPV = non invasiv positive pressure ventilation – tryckunderstödsfunktion som består av en 
tättslutande ansiktsmask för att ge andningshjälp. 
8 FEV = forcerad exspiratorisk volym. 
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Ett gott samarbete mellan olika yrkeskategorier och en symtomatisk behandling har 
visat sig vara av stor betydelse för hur patientens återstående tid blir samt även hur 
överlevnaden påverkas. Sjukgymnastik och talträning hos logoped är av stor betydelse. 
Lika viktigt är tillgången till tekniska hjälpmedel, anpassning av bostad och arbetsplats 
och annan avlastning efter den enskilde patients behov. Arbetsterapeut och kurator kan 
vara ett stort stöd (Traynor, Alexander, Corr, Frost & Hardiman, 2002).  
Det många gånger snabba sjukdomsförloppet ställer stora krav på vårdteamet att vara 
aktivt och observant. För fysisk stabilitet är fysisk träning, tillgång till rätt hjälpmedel 
och smärtlindring en viktig del av vården. Att kunna bibehålla rörlighet så långt det går 
och att få tillgång till rätt hjälpmedel i rätt tid bidrar till känslan av ett visst oberoende 
(NHR-neurologiskt Handikappades Riksförbund, 1999). Smärta förekommer hos 
närmare 70 % av patienterna. En otillräcklig smärtbehandling leder till ett större 
handikapp och en ökad trötthet (Beck-Friis & Strang, 2005). 
 
Det professionella vårdteamet bär ansvaret för att tillgodose patientens 
omvårdnadsbehov utifrån ett helhetsperspektiv. Symtomlindring är av stor vikt för att 
bibehålla livskvalitet. Det är viktigt att en patient med ALS snabbt får vård för att få 
behålla sina funktioner så länge som möjligt. Det vilar dessutom ett ansvar på vården att 
stötta och hjälpa patienten att se det som är möjligt trots funktionshinder (Edström & 
Osterman, 2002). Att lindra vanliga symtom som smärta, förstoppning, insomnings- 
svårigheter, depression, ångest och dyspné är av största vikt. Som vårdare är det viktigt 
att komma ihåg att sjukdomen endast angriper det motoriska nervsystemet och att 
varken syn, hörselsensoriska funktioner eller tankeförmåga är påverkade (Almås & 
Rafaelsen, 2002). 
 
 

Omvårdnad – sjuksköterskans ansvar 
Omvårdnad är det begrepp Socialstyrelsen använder för att skilja sjuksköterskors 
ansvarsområde från andra områden inom vårdsektorn. Omvårdnaden skall betraktas som 
ett förhållningssätt (Wiklund, 2003). 
 
Omvårdnad förutsätter förmåga att visa omsorg och förknippas ofta med välbefinnande, 
medkänsla, anpassning, medkännande, intresse, engagemang, hjälp, kärlek, fostran, 
närvaro, beskydd, delaktighet, stöd, ömhet, beröring och tillit (Norberg, Engström & 
Nilsson, 1994). Omvårdnad innebär också att lindra lidande, öka välbefinnandet och 
låta patienterna klara av allt som händer i deras livsvärld. Kärnan i all omvårdnad är en 
helhetssyn och etiskt förhållningssätt. Detta innebär att vården ska utgå från en 
värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn.  
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Omvårdnad är den viktigaste delen av vården för patienter med ALS. Detta eftersom de 
får stora svårigheter att klara av aktiviteter i det dagliga livet och för att de behöver 
mycket psykologiskt stöd (Conradi, 2002). Att förlora sin rörelseförmåga och samtidigt 
behålla sitt intellekt är mycket påfrestande då viljan att kommunicera finns men inte 
förmågan. 
 
I en studie presenterad av Hirano, Yamazaki, Shimizu, Togari och Bryce (2005) 
framkom det att patienter som upplevde många svårigheter och problem med sin 
sjukdom, hade reducerad känsla av hopp. Desto fler fysiska symtom patienterna hade, ju 
fler känslomässiga och sociala svårigheter påträffades. 
 
Enligt Dahlberg, et al. (2003) är det lika viktigt att bekämpa olika former av lidande 
som att arbeta för välbefinnandet och dess villkor. Välbefinnandet innebär inte enbart 
frånvaro av lidande. Tvärtom är det möjligt att vara i ett lidande, t ex i en sjukdom och 
ändå uppleva välbefinnande i och med att man fokuserar på saker och ting som betyder 
mycket och inger glädje, t ex familjen eller förverkligandet av drömmar.  
 
Allt vårdande sker inom ramen för en vårdrelation. Det är viktigt att vårdaren är 
medveten om sin makt och hur den används så att den främjar patientens bästa. Grunden 
till att skapa en god vårdrelation bygger på att lära känna patienten och att vinna ett 
förtroende. Den vårdande relationen förutsätter alltså en ömsesidighet från båda parter. 
Det innebär dels att vårdaren måste vara tillgänglig för patienten och ställa sig till 
dennes förfogande, dels att patienten tar emot detta erbjudande och bjuder in vårdaren i 
sin värld. Vårdaren har också ett etiskt och moraliskt ansvar för att, så långt det är 
möjligt, tillsammans med patienten utforma vården på ett för patienten bästa, möjliga 
sätt (Wiklund, 2003). Vårdaren ska visa omsorg och respekt för patientens autonomi, 
integritet och värdighet och tillvarata patientens och/eller närståendes kunskaper och 
erfarenheter. Dessutom bör omvårdnaden genomsyras av öppenhet och respekt för olika 
värderingar och trosuppfattningar. Patientens och/eller närståendes önskemål och behov 
ska beaktas (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Genom att ha detta som en grundtanke vid omvårdnad av personer med ALS, kan 
sjuksköterskan ge patienten en god och omsorgsfull vård och in i det längsta främja och 
bevara hälsa. Enligt § 1:3 i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
(1993:387) innefattas personer med ALS. 
 

… personer med andra varaktiga fysiska, eller psykiska funktionshinder 
som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och 
förorsakarbetydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 
omfattande behov av stöd eller service. (s. 13). 

 
Enligt LSS (1993:387) § 9:2 har dessa personer rätt till: 
 

 … personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den 
som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin 
personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med 
andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 
funktionshindrade grundläggande behov. (s. 13). 
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Palliativ vård 
 
Eftersom ALS är en obotlig sjukdom, är det palliativ vård som erbjuds dessa patienter.  
Begreppet palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium, som betyder kappa 
eller täcke, något som täcker över, lindrar symtomen med hjälp av olika 
behandlingsåtgärder (Beck-Friis & Strang, 2005). 
 
Nationella rådet för Palliativ vård (NRPV) har på sin hemsida definierat begreppet 
palliativ vård enligt följande: 

 
Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 
livskvalitén för patienter och familjer som drabbas av problem som 
kan uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och 
lindrar genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av 
smärta och andra fysiska, psykiska och existentiella problem.  

 
Detta innebär att man bekräftar livet och betraktar döendet som en normal process och 
inte påskyndar eller fördröjer döden. Psykologiska och existentiella aspekter integreras i 
patientens vård. Patienterna erbjuds organisatoriskt stöd för att kunna leva så aktivt som 
möjligt fram till döden samtidigt som familjen får hjälp med att hantera situationen 
under patientens sjukdom och efter dödfallet. I vården tillämpas ett teambaserat 
förhållningssätt för att möta patienters och familjers behov av bl.a. stödjande och 
rådgivande samtal. Palliativ vård innebär även att ta hand om plågsamma symtom och 
komplikationer (NRPV, 2002). I den palliativa vården beaktas fysiska, psykiska, sociala 
och existentiella behov för att uppnå god livskvalitet. 
 
Exempelvis kan kommunikationen underlättas genom god information om diagnos och 
sjukdomen samt ett psykosocialt stöd såväl till patienten och dennes närstående. Det är 
viktigt att vara uppmärksam på när problem uppstår som till exempel med näringsintag, 
för att kunna erbjuda en PEG för näringstillförsel. Olika typer av andningshjälpmedel 
kan också behövas (Albert, Murphy, Del-Bene & Rowland, 1999). I takt med att en 
patient i livets slutskede försämras ändras behovet av hjälp. I palliativ vård är det alltid 
patientens behov som styr handlingarna och har som mål att ge bästa välbefinnande.  
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PROBLEMFORMULERING 

ALS är en ovanlig sjukdom vilket leder till att sjuksköterskor har svårt att upprätthålla 
en god kompetens om hur omvårdnadsbehoven hos dessa patienter ser ut. Sjukdomen är 
obotlig och karakteriseras av ett hastigt förlopp vilket gör att patienten är i behov av 
många hjälpinsatser. Att drabbas av ALS innebär ett lidande och en förändrad livsvärld. 
Detta leder till att patientens fysiska, psykiska och sociala situation förändras. För att 
sjuksköterskan ska ha en möjlighet att ge adekvat och god omvårdnad till dessa 
patienter behöver hon veta hur de upplever sin tillvaro och vad som är betydelsefullt för 
dem. Det är viktigt att förstå mer av hur patienter med av ALS upplever sin 
livssituation. Detta för att sjuksköterskan då har större möjlighet att möta de behov som 
patienten har. 
 
 
SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa patienters upplevelser av att leva med ALS.  
 

METOD 

Vår litteraturstudie har gjorts utifrån Fribergs (2006) modell; Att bidra till 
evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. Motivet för vald 
modell är, utifrån syftet med studien, att den passar bäst eftersom målet är att få en ökad 
förståelse för patienters upplevelser av att leva med ALS. Detta uppnås genom att 
sammanställa tidigare forskning kring problemområdet. Syftet med en litteraturstudie är 
att samla kunskap om ett ämne genom granskning av tidigare studier (Polit, Beck & 
Hunger, 2001). En litteraturstudie utförs genom att metodiskt söka och kritiskt granska 
vetenskapliga artiklar från aktuell forskning inom ett problemområde och som därefter 
analyseras och sammanställs till relevanta data som man fått fram (Friberg, 2006). 
 
 

Litteratursökning och urval 
Inledningsvis till litteratursökningen behövdes allmän fakta om ALS. Litteratur 
inhämtades vid Högskolans bibliotek i Borås, Södra Älvsborgs sjukhusbibliotek och vid 
Göteborgs universitet samt Internet. Efter inläst material till bakgrunden började 
litteratursökning som är nödvändig för att samla in kunskap om redan publicerad 
forskning inom aktuellt problemområde (Backman, 1998). Informationssökning 
inkluderar regler och ramar samt att läsaren har ett kritiskt förhållningssätt. Systematisk 
informationssökning är den sökning som tar mest tid i anspråk, men också den som 
skapar struktur. Den systematiska informationssökningen genomförs genom att 
dokumentera tillvägagångssättet. Systematiken nås genom att bygga upp sökningarna 
från ett brett till ett smalt fält (Friberg, 2006).  
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Efter att syftet med studien hade bestämts formulerades nyckelord som skulle ligga till 
grund för litteratursökningen. Vissa nyckelord modifierades något med hjälp av 
thesarussökning för att få korrekta sökord. 
 
Informationssökningen har utgått från ett arbetsdokument publicerat av Friberg (2006). 
Dokumentet användes som en mall för att strukturera och planera sökarbetet. Metoden 
är ett måste för att behålla det kritiska arbetssättet i litteraturvalet som motsvarade 
informationsbehovet. 
 
Databaser som användes för sökning var främst PubMed, CINAHL samt Medline. Vissa 
artiklar fann vi i både PubMed och CINAHL. Inklusionskriterierna bestod av att 
materialet skulle vara vetenskapligt granskat, skrivet på engelska, inte äldre än 10 år, ha 
ett vårdvetenskapligt perspektiv och ha abstrakt. Följande sökord har används i olika 
kombinationer: ALS, amyotrophic lateral sclerosis, patient, nursing, social need, quality 
of life, qualitative, psychosocial need, interview, palliative care, caregivers (bilaga 1 
a+b). Exklusionskriterier var artiklar äldre än 10 år, att de inte var vetenskapligt 
granskade, att de inte besvarade syftet, eller enbart behandlade syftet utifrån ett 
medicinskt vetenskapligt perspektiv.  
 
En av artiklarna är framtagen genom osystematisk informationssökning, vilket innebär 
att sökningen är mindre planerad och kräver mindre teknisk kunskap. Arbetssättet 
innebär att man kompletterar den systematiska sökningen med idéer och inspiration. 
Efter den systematiska informationssökningen genomfördes denna typ av sökning, 
genom att läsa tidigare publicerade uppsatser och artiklar för att få idéer och inspiration 
(Friberg, 2006). Totalt har 50-55 abstrakt läst och granskats. Efter genomgång av 
intressanta abstrakts valdes 6 vetenskapliga artiklar ut som ligger till grund för resultatet 
och presenteras i bilaga 2a och 2b. Dessa artiklar är från Nordirland, Canada (2), USA 
och Sverige (2). 
 
 

Analys 
Författarna har valt att granska kvalitativa forskningsartiklar. Analysarbetet av 
artiklarna har skett utifrån Fribergs (2006) modell, inspirerad av Evans. Denna typ av 
metod kan ge svar på människors berättelser om sina upplevelser, erfarenheter, 
förväntningar eller behov. Varje enskild kvalitativ forskningsstudie har ett eget 
kunskapsvärde. Efter en kritisk granskning av flera studier har resultaten sammanställts 
och en ny helhet bildats. Metodiskt kännetecknas forskningen av närhet till 
informanterna, studier i människans naturliga miljö, intensiva djupgående intervjuer, 
observationer, egen reflektion och öppenhet mot det okända. Målsättningen med 
analysen är att hitta, teman och kategorier ur textmaterialet – artiklarna. 
I det första steget lästes artiklarna igenom flera gånger för att bilda en uppfattning om 
innehållet där fokus ska ligga på studiernas resultat. I det andra steget identifierades 
nyckelfyndet i varje studies resultat för att hitta meningsbärande enheter. I steg tre 
gjordes en sammanställning av varje studies resultat för att skapa en översikt över 
materialet. Från studiernas resultat valdes meningar ut som svarade på uppsatsens syfte 
och skrevs över till ett samlat dokument.  
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I det fjärde steget skrevs meningsbärande enheter ut i pappersform och färgkodades 
(kodning9) efter vilken artikel de hade hittats i. Meningarna klipptes ut och 
kondenserades till subteman som därefter sorterades i teman (se tabell 1). Slutligen 
skrevs en förklarande text till fynden med grund i funna subteman och teman med stöd 
av de meningsbärande enheterna, enligt steg fem i Friberg (2006). 
 
 
RESULTAT 

Här beskrivs patienters upplevelser av hur det är att leva med ALS utifrån valda artiklar. 
Följande huvudteman och subteman har identifierats: 
 
Tabell 1 
Huvudteman Subteman 
Omgivningens betydelse Upplevelser av att ha goda relationer 

Upplevelser av att få och ge stöd 
Existentiella tankar och behov Att känna skuld 

Trons betydelse 
Att känna mening och hopp 

Strategier att hantera sin sjukdom Informationens betydelse 
Upplevelser av att anpassa sig till ett nytt 
liv. 
Upplevelser av att få kontroll 

 
 

Omgivningens betydelse 
Här framkommer vikten av att ha goda relationer med familj och vänner och vilken 
betydelse detta har för patienterna. Här framkommer även hur de upplever att ge och få 
ta emot stöd från sin omgivning. 

 

Upplevelser av att ha goda relationer 

Enligt Young och McNicoll (1998) var relationer med familj och vänner viktiga för 
livskvalitén. När patienterna insjuknade fick familjen en helt annan betydelse. Den 
uppskattades mer och de insåg hur viktig familjen var. För de som inte hade någon 
familj hade vänner och bekanta en viktig roll.  
 

                                                 
9 Kodning = nedbrytning av rådata i någon form, som möjliggör organisering eller närmare granskning. 
Kodning kan ske med hjälp av ord, siffror, färger eller symboler. 
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Vissa patienter upplevde att vänner och bekanta tog avstånd då de blev rädda att 
konfronteras med sjukdomen som de drabbats av. I en studie gjord av Foley, Omahony 
och Hardiman (2006) poängterade deltagarna vikten av familjen och deras stöd genom 
följande citat från en patient:   
 
 B has to do what I can’t do. I´m blessed and I know I’m blessed with such  
 a great husband. Not only because I love him so much, not only because of  
 that but for all the help he has given me. On the hole coping side of things I  
 wouldn’t put much of the credit  down to myself. I think it is more my family  
 and friends and those who have been around me and are there to kind of keep  
 me on the straight and narrow. That is more important that they would be the  
 stronger (s. 166). 
 
Att ha familjen i närheten ökade välmåendet hos patienten och att få tillbringa så 
mycket tid som möjligt med sina anhöriga den tiden som var kvar ökade välbefinnandet. 
Dessutom gav familjens stöd till patienten en styrka att kämpa emot sjukdomen. 
(Bolmsjö, 2001).  
 
Patienterna i Bolmsjö (2001) och Bolmsjö och Hermeréns (2001) studie upplevde inte 
särskilt stort behov av att prata med någon om sina tankar och funderingar kring sin 
sjukdom. En patient berättade att hans fru var viktig för honom på många sätt men att de 
inte pratade så ingående om sjukdomen av den orsaken att de inte ville att sjukdomen 
skulle dominera för mycket. En annan patient hade inte längre något behov av att prata 
med någon, det hade varit viktigare tidigare men inte nu längre. Samma patient tyckte 
om ensamheten och kände sig tillfreds med detta. Han menade att det kom med åren. En 
tredje patient hade en riktigt nära vän som han kände att han kunde prata med allting 
om. Samma patient betonade att hans fru hade större behov av att prata med någon än 
vad han själv hade behov av. Att relationen med familj och vänner blev viktigare var 
inte bara ett resultat av att få mer tid utan också av emotionella och praktiska 
anledningar (Young & Mc Nicoll, 1998). Någon av deltagarna utryckte följande: 
 

The family network, the net that catches you if you fall. Until something goes 
wrong, you don’t realize how important (family members) are. You take them 
for granted. My wife is my great treasure…I’ve only lived this long because 
of her care. (s. 5) 

 
En annan deltagare beskrev: 

 
I enjoy very much being with our (adult children)…And you enjoy their 
successes and you suffer with them and when…. they are heartbroken or all 
the things they go through in life, you experience with them and I´m very 
happy that I´m still around to be able to do all of that (s. 5) 

 
Deltagarna i Young och Mc Nicoll (1998) beskrev att viktiga och betydelsefulla sociala 
aktiviteter var att få komma ut ur huset och göra kortare utflykter till parken eller 
köpcentret med familjen. I samband med sjukdomen menade deltagarna att fokus i livet 
dramatiskt flyttades från arbete till att umgås med familj och vänner. 
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Upplevelser av att få och ge stöd 
Deltagarna i Foley, et al. (2006) poängterade att hälso- och sjukvårdens service bidragit 
till deras välbefinnande och att det stöd de hade fått hjälpte dem att anpassa sig till en 
progridierande sjukdom. Patienterna upplevde även att de mådde psykiskt bättre av det 
emotionella stöd de fick. Trots att deltagarna mötte flera utmaningar på grund av ökade 
fysiska förluster förblev de positiva och optimistiska och behöll modet uppe. Trots att 
den fysiska förmågan minskade värdesattes det psykiska välbefinnande som högre.  
  

You sense that you are not just pushed out of the way. They are there to listen 
to you and also they are there to explain to you the things you want to know. I 
don’t feel like a patient under care. I feel like an adult saying, “how do you 
think we can solve this” and coming to a conclusion and solving a problem 
together. They have the means and I have the need…I always feel I have a 
choice (s. 167)  

 
Känslan av att vara värdefull och till nytta för andra, främst för barn, makar och vänner, 
nämndes som mycket viktigt av deltagare i Vitale och Genges (2006) studie. En man 
som arbetade som lärare trots sin ALS hänvisade till sin son som inte kunde förstå att 
pappan kunde vara så glad trots sin minskade rörelseförmåga: 
 

That’s only the physical part of me that you see. You’ve got to see more that 
what my legs are doing, what my hands are doing. You have to look at me as 
a whole person. That’s why you see me as happy, because in spite of my 
limitations, what you’re still seeing is a happy person. You’re seeing a spirit 
that is very enchanted and enlightened…And when you see someone in a 
wheelchair out there, don’t assume that ´s all they are. That’s denying the 
person their spirituality, that’s denying them their being. Because who they 
are is not that…who they are is far deeper (s. 31).  
  

En patient utryckte en önskan om att få hjälp och stöd från sjukvården att avsluta sitt liv. 
Han beskrev att detta skulle hjälpa honom att bevara sin värdighet när ingen styrka finns 
kvar. Han utryckte sig så här: ”Dignety isn´t connected to the body but to the inner 
person. Not needing to fight smothered. Getting air, morphine. Being able to cross the 
line a bit earlier, little pain” (Bolmsjö, 2001, s. 503). Vidare beskrev patienterna en 
önskan om att bli vårdade i det egna hemmet och även att få kunna dö där. De beskrev 
en önskan att få ha sina närmaste runt sig och att döendet inte ska bli utdraget. En 
patient sa att han inte vill bli liggande som ett paket (Bolmsjö, 2001). 
 
Ett framträdande tema i Foley, et al. (2006) studie var betydelsen av att få stöd att  
bevara sin värdighet. Dessutom förväntade sig deltagarna i kontakten med sjukvården 
att bli sedda och respekterade oberoende av sitt handikapp. Deltagarna uttryckte att det 
var viktigt att få stöd beträffande de val och behandlingsalternativ som erbjöds. Vidare 
uttryckte patienterna vikten av att få bibehålla det normala och sin roll i livet.  
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Existentiella tankar och behov 
I studierna framkom det att patienterna ofta återkom till existentiella frågor som skuld, 
förlust och oro inför döden, något som var allmänt och oberoende av religion.  
 

Att känna skuld 
En patient beskrev en rädsla för att barnen någon gång skulle bli sjuka i ALS och kände 
skuld för att inte kunna skydda dem från sjukdomen. Ovetskapen om ens egna barn 
kommer att bli drabbade oroade patienten (Bolmsjö, 2001). En annan patient utryckte 
följande: “My relationship with my wife contradictory, I´m a burden, but we have an 
important relationship. It is subordinate to my relationship with my children” (s. 501). 
Någon patient funderade på att aktivt ta sitt liv men hindrades av religiösa skäl som 
förbjöd patienten att göra detta. Även om patienterna någon gång kunde känna att de 
aktivt skulle vilja avsluta sina liv, kände de ett ansvar och en skyldighet mot de 
anhöriga och var oroliga att detta skulle försätta de anhöriga i en svår situation genom 
att en försäkring då inte skulle gälla. Patienterna kände stor skuld till de anhöriga över 
att de var sjuka och var en belastning för dem (Judith, Glenn & Maura, 1999). 
 

Trons betydelse 
I en studie av Foley, et al. (2006) poängterade patienterna trons betydelse som en hjälp 
att hantera livet. Enligt patienterna hjälpte tron dem att se vad som var viktigt för det 
resterande livet och att acceptera sjukdom och dess förluster. En patient uttryckte 
följande: ”When I think of the disability, I look on it as thanking God for the things I 
can do.” Trots ökade funktionshinder var patienterna ändå tacksamma för det vad de 
kunde göra fortfarande. En annan patient uttryckte: “I try myself a day at a time, making 
the most of things and trusting in the Lord I try to accept it for God. I go a day at a 
time.” (s. 165). 
 
Den personliga tron påverkade även patienternas beslut beträffande de olika 
behandlingsalternativen. Till exempel beskrev några patienter i en studie av Judit, et al 
(1999) ett avståndstagande från att bli trakeotomerade på grund av religiösa skäl. En 
patient uttryckte följande: ”One’s life and death follows a plan from God” (s.275). De 
som var mera religiösa satte sin förtröstan till Gud, medan de mindre religiösa talade om 
att ha en mental attityd som gjorde att dessa var mer benägna att kämpa och se det 
positiva i tillvaron trots allt (Vitale & Genge, 2006). 
 

Att känna mening och hopp 
Åtta patienter med diagnosen ALS blev intervjuade om deras erfarenheter av sjukdomen 
beträffande deras existentiella livssituation. En patient i studien kände att det inte var 
värt att kämpa längre men när patienten tänkte på sitt lilla barnbarn kom viljan att få 
leva vidare tillbaka. Att tänka på barn och barnbarn var en stark motivationsbidragande 
åtgärd för att inte ge upp och bidrog till en känsla av mening med livet (Bolmsjö, 2001).  
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I en studie av Vitale och Genge (2006) beskrev patienterna att det var terapeutiskt att få 
samtala om sina upplevelser om hur hopp och mening skapas. Alla patienter beskrev på 
ett eller annat sätt känslor av hopp och mening. Sådant som ingav hopp enligt 
patienterna var att ha en relation till någon annan och att fokusera på det som 
fortfarande var möjligt istället för det som var förlorat.  
Att fortfarande vara vid liv eller att få stanna i sjukdomen där de befann sig just nu var 
saker som hjälpte dem att skapa och ha kvar hoppet.  
Ett sätt för patienterna att kunna känna mening med livet var att aktivt välja en attityd 
till sjukdomen som ingav känsla av mening och hopp. Att fokusera på det positiva i 
livet trots svår sjukdom, att planera och ha mål för de närmaste veckorna ingav känsla 
av mening och hopp. Andra patienter hyste ett hopp till att sjukdomen kunde utvecklas 
långsamt vilket gav dem mer tid i livet (Vitale & Genge, 2006). 
 
Enligt Young och McNicoll (1998) beskrev patienterna att efter att ha fått diagnosen 
fick de möjlighet att reflektera över sina liv och tiden före sjukdomsdebuten. En patient 
uttryckte följande: 
  

To me, it’s sort of a profound sadness that death or the imminence of death 
does present an opportunity to perhaps find out who we are. It’s really sad 
that we pass through life and what we think is important really isn´t important 
(s. 5).  
 

Tacksamhet för det som varit, att leva i nuet och att uppnå sina mål gav livet mening 
trots upplevda förändringar och nedgång i den fysiska förmågan (Foley, et al. 2002). 
Även om sjukdomen förvärrades förblev intellektet intakt vilket uppskattades, även om 
det medförde insikt i den försvårade tillvaron. Intellektuell stimulans gav en 
tillfredställelse som behövdes för att känna mening och hopp och för att få bibehålla sin 
livskvalité. Att läsa böcker, lyssna på musik och att kunna delta i diskussioner var 
uppskattade aktiviteter. Vidare blev livet mer meningsfullt när patienterna kunde ta del 
av och bli uppdaterad om vad som hände i världen via nyhetsprogram. Allt eftersom 
sjukdomen fortskred blev det viktigare att stimulera de sinnen som fanns kvar för att 
känna mening och hopp (Young & McNicoll, 1998). 
 
 

Strategier att hantera sin sjukdom 
I studierna beskrev patienterna sitt sätt att hantera sin sjukdom genom olika strategier. 
Strategierna handlade om att söka information om sjukdomen, att på olika sätt anpassa 
sig till ett nytt liv samt att få kontroll över sin tillvaro för att orka leva.  
 

Informationens betydelse 
I en studie av Bolmsjö och Hermerén (2001) framkom att den information som gavs om 
sjukdomen bedömdes av patienterna på olika sätt. För några var den tillräcklig och för 
några inte. Det var viktigt hur och på vilket sätt den gavs. En patient berättar att han fick 
beskedet via telefon och att det utlöste en kris.  
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The doctor called and told me over the phone that I had ALS. I´d never heard 
of it. He was very concise and I tried to keep it businesslike too. The doctor 
suggested I get a car with automatic gear changing and then hung up. Then it 
exploded – the shock (s. 238). 

 
En patient berättade att anhöriga sökte information på Internet och på så sätt fick 
patienten information (Bolmsjö & Hermerén 2001). Vidare beskrev patienterna i Foley, 
et al. (2006) att de hade vunnit en viss trygghet då de fått sin diagnos. De kände att de 
alltid hade ett val om olika erbjudanden som gavs från sjukvården, som erbjudanden om 
olika hjälpmedel och symtomlindring. 
 

Upplevelser av att anpassa sig till ett nytt liv 
Deltagare i Young och McNicoll (1998) beskrev olika strategier för att anpassa sig till 
ett nytt liv. Patinterna beskriver till exempel vikten av att ha humor som ett redskap att 
hantera sin situation. Vidare nämns mänskliga relationer och dagliga aktiviteter som 
viktiga för att kunna anpassa sig till ett nytt liv präglat av sjukdom. För många patienter 
betydde arbetet mycket, några kände förlusten av sitt arbete, medan andra 
sammanfattade att jobbet hade tagit allt för mycket av deras tidigare liv ”Work lif… 
doesn´t own me like it did before” (s. 4). 
 
En del av patienterna betonade vikten av att kunna fortsätta med vanliga aktiviteter som 
en metod att bemästra de ökade funktionshindren (Foley, et al. 2006). Patienterna 
nämnde en önskan om att få leva vidare på samma sätt, trots visst handikapp men som 
ändå avspeglade den person de varit och är (Bolmsjö, 2001). Aktiviteter som tidigare 
ägnats mycket tid till fick förändras eller avslutas på grund av det ökade 
funktionshindret. I stället för att jaga blev det att beskåda fåglar och istället för att resa 
blev det att titta i reseböcker eller se på reseskildringar på TV. Att bara försöka komma 
ut ur huset eller på en kort biltur betydde mycket enligt Young och McNicoll (1998). 
 

Upplevelser av att få kontroll 

Sökandet efter kontroll varierar mellan att ha kontroll och känslan av att ha mindre 
kontroll. Ju längre sjukdomen fortskred desto mer betydelsefullt blev det att kunna ta 
tillvara på varje dag som den kom och att leva i nuet. För välbefinnandet var det viktigt 
att så långt som möjligt ha kontroll över sin tillvaro (Young & McNicoll, 1998). I en 
studie av Judit, et al. (1999) tillfrågades deltagarna om de hade gjort några förberedelser 
inför sin död. Det framkom att flera hade skrivit ner sin önskan om hur de ville ha det 
med sin begravning och att de hade ordnat med sina affärer samt undertecknat att de 
inte ville bli återupplivade vid hastig försämring.  
 
Ventilatorn sågs av en patient i Bolmsjö (2001) som en möjlighet till att få kontroll att 
själv kunna avsluta livet, ”As I have a respirator, it can be switched off. The respirator 
actually provides me with possible escape route… If I knew that I could get help dying, 
my quality of life would be higher.” (s. 502). Samtidigt fanns en rädsla hos patienten att 
överraskas av en hastig försämring, som gjorde att han inte kunde avsluta sitt liv själv. 
Samma patient sa att det vore lugnare om eutanasi vore tillåten. En annan patient var 
rädd för att bli liggande i respirator. 
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Enligt Judith, et al. (1999) var det inte någon ökad förekomst av depression eller andra 
psykiska problem, och som kan förknippas med bristande kontroll, hos de patienter som 
medverkade i studien jämfört med friska personer. I en studie av Bolmsjö och Hermerén 
(2001) beskrev patienterna att de inte ville tänka på framtiden, då det hörde samman 
med döden. Detta skapade olust och rädsla. Patienterna var rädda att bli beroende av 
andra och att inte kunna ha samma kontroll över livet som tidigare. 
Ett bevarat intellekt ansågs av flera deltagare vara en viktig aspekt av att ha kontroll 
över livet. En patient i Young et al. (1998) uttryckte följande: 

 
The horse race stake up a lot of time…studying them and then listening. 
Maybe one of my fingers decides to atrophy… then I’ve got to find another 
way of doing something…so I just get my mind going and think up 
something. (s. 7)  

 
När deltagare i Judith, et al. (1999) studie tillfrågades om hur de klarar av att framhärda 
en sådan motgång som sjukdomen är, svarade en patient: ”When my back is to the wall, 
my face is to life.” Detta meddelande lämnade en patient som hade förlorat sin förmåga 
att tala, svälja och kunna gå utan hjälp. En annan patient i samma studie berättade att 
han levt på lånad tid i 50 år och att han deltagit på fem olika krigsfält under andra 
världskriget och klarat av alla: ”I survived all that. I have friends who died and I´m 
lucky. I´m still here (s. 277). Att ta aktivt del i och förbereda sig inför att dö tycks vara 
en positiv bemästringsstrategi (Judith, et al. 1999). 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vi valde att göra en litteraturstudie för att få en ökad förståelse av patienters upplevelser 
av att leva med ALS. Uppsatsen bygger på en analys och granskning av vetenskaplig 
litteratur. Den systematiska litteratursökningen var den del av metoden som var mest 
tidskrävande. Detta på grund av att sökningarna började brett för att sedan smalna av 
med hjälp av sökorden i olika kombinationer. På så sett uppnåddes en avgränsning som 
blev hanterbar. Genom avgränsningen fanns det möjlighet att få fram aktuell forskning 
som motsvarade syftet och vår problemformulering. Eftersom den systematiska 
sökningen erbjuder abstrakt medförde detta att artiklar som inte uppfyllde vårt syfte 
kunde sorteras bort på ett tidigt stadium. Andra faktorer som sparade tid var att 
sökningarna planerades och strukturerades utifrån arbetsdokumentet utarbetat av Friberg 
(2006). 
 
Anledningen till en kvalitativ innehållsanalys valdes är att det är den metod som är bäst 
lämpad för att ge svar på vårt syfte. Denna analys har ett stort bidragande värde i detta 
sammanhang eftersom människors berättelse om sina upplevelser kunnat beskrivas. 
Under litteraturstudiens gång uppstod problem då vi inte kunde hitta artiklar som 
uppfyllde vårt ursprungliga syfte. Vi har därför under arbetets gång fått ändra vårt syfte 
och vår problemformulering.  
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Författarna tror också att en bidragande orsak till att endast ett fåtal kvalitativa artiklar 
hittades kan bero på att patienterna är för sjuka för att kunna ge utförlig information till 
forskarna. Flera av artiklarna som vi fick fram var ur vårdarperspektiv eller 
anhörigperspektiv och därför valdes dessa bort En del artiklar berörde enbart de 
närståendes och/eller vårdpersonalens upplevelser, vilket gjorde att dessa vara svåra att 
inkludera eftersom författarnas studie ville beskriva ett patientperspektiv. De flesta 
artiklarna vi hittade var kvantitativa. Vi fann även artiklar skrivna på finska, kinesiska 
och rumänska, men dessa kunde vi inte ta med eftersom det inte fanns något abstrakt att 
läsa på engelska. Möjligen hade en litteraturöversikt med både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar kunnat tillföra något till studien. 
  
Till slut så fick vi fram sex kvalitativa artiklar som besvarar syftet med vår studie. 
Resultatet är aktuellt då studierna är max 10 år gamla. Vid analys av kvalitativa artiklar 
ska man vara medveten om att resultatet aldrig skulle bli identiskt om man skulle 
reproducera det. Vi tyckte dessutom att det var intressant att läsa artiklar från olika 
länder och världsdelar. 
 
Vid genomgången av artiklarna framkom subteman som vi delade upp i olika grupper. 
De svåraste var att plocka fram dessa eftersom vi hade fått så många. Vi tyckte att alla 
var lika viktiga, men slutligen insåg vi att en del av dessa gick in i varandra och därefter 
kunde vi komma fram till några få, så kallade teman. Bitarna föll på plats och vi kunde 
få in subteman under rätt rubrik. 
 
Efter litteratursökningen kan det konstateras att ALS är ett område som inte är utforskat 
i någon större omfattning utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Därför hävdar vi att 
det är mycket viktigt att lyfta fram den forskning som redan finns publicerad med syfte 
att intressera och stimulera kollegor till fortsatt forskning inom området samt med vårt 
eget resultat bidraga till en evidensbaserad omvårdnad i det kliniska arbetet. 
 
Av deltagarna i studierna var flertalet män vilket stämmer överens med litteraturen om 
att det är fler män som drabbas. Åldern på deltagarna varierade mellan  25 till 84 år. 
Medelåldern på deltagarna låg kring 50-60 år och även detta stämmer med vad 
litteraturen beskriver. Dneltagarna skulle ha haft sin diagnos minst 3 månader i en 
studie och i de andra studierna var kravet att de haft diagnosen minst 6 månader. I några 
av studierna hade vissa patienter haft sin diagnos i flera år, ända upptill 10 år. 
 
 

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen har vi valt att ta upp tre subteman som berört oss mest under 
studiens gång: upplevelser av att ha goda relationer, att känna mening och hopp och 
upplevelser av att anpassa sig till ett nytt liv. 
 

Upplevelser av att ha goda relationer 
Resultatet i samtliga artiklar belyser vikten av att ha goda relationer till familj, vänner 
och vilken betydelse det får för patienterna när de drabbas av en obotlig sjukdom såsom 
ALS. Det som är värdefullt i livet som frisk blir oftast helt omvärderat när man vet att 
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livet är begränsat. Vi har själva mött patienter som vittnar om att relationer till anhöriga 
och vänner blivit mer betydelsefulla sedan de blivit sjuka. Patienterna vill mer umgås 
med nära och kära och prioriterar ofta bort sådant som arbete och egna aktiviteter. 
Istället vill man göra saker tillsammans med familj och vänner. Vid svår sjukdom visar 
det sig även enligt många patienter vi mött vilka som är ens ”riktiga vänner”. En del 
vänner som patienterna umgicks med tidigare drog sig tillbaka av en eller annan orsak 
t.ex. av rädsla, okunskap om sjukdomen eller på grund av att den som är sjuk får ett 
alltmer ökat fysiskt handikapp. Andra vänner kunde få en alltmer framträdande roll, 
dessa blev patienternas ”riktiga vänner”. Vår erfarenhet är att de personer som 
patienterna vill ha runt omkring sig begränsas allteftersom sjukdomen framskrider till 
att mot slutet bara bli de allra närmaste kvar. Patienter som vi träffat som och vårdas av 
sina nära, upplever ibland skuldkänslor över att behöva vara en ”börda” för dem. De vill 
helst klara sig själva så långt det är möjligt, men samtidigt vill patienten helst bli vårdad 
av någon av de närmaste om de är i behov av hjälp. I skuldkänslorna upplevs även att 
anhöriga begränsas i sitt liv. Detta med att vilja vårdas av de närmaste tror vi har att 
göra med att patienten strävar att livet ska förbli så normalt som möjligt så länge det 
går, samtidigt som de därigenom får behålla sin integritet. Patienterna vill att vardagen i 
möjligaste mån ska vara så som den var före sjukdomen debuterade.  
 
Eftersom ALS ger fysiska handikapp blir patienterna beroende av andra för att kunna 
utföra dagliga sysslor. Det vi har sett i vården är att en del av patienterna vill få hjälp 
från någon av de närmaste vilket också framkommer i Nelson, Trial, Van, Appel och 
Lai (2003) studie och den litteratur vi läst.  
 
Då vi som författare vet att vårdverkligheten för patienterna successivt blir så krävande 
att de närstående inte klarar av att vårda den sjuke helt själva, gör detta att vårdare från 
hälso- och sjukvården måste träda in mer och mer även i hemmet. Det gäller då att som 
vårdpersonal närma sig patienten och familjen varligt och vara lyhörd för hur de vill ha 
det och tillse att det är patientens behov som styr insatserna.  
 
Vårdaren och patienten är delaktiga i vårdrelationens utformning och den kan då både 
ge kraft och lindra lidande. Man bör dock komma ihåg att den som har störst makt, 
vårdaren, också är den som har störst ansvar. Vårdaren måste därför se till att relationen 
utformas på ett sådant sätt att den blir en kraftkälla och inte ett hot för patienten. 
Relationen till en vårdare kan vara tärande och orsaka vårdlidande om inte vårdaren är 
lyhörd och behandlar patienten med respekt (Wiklund, 2003). 
 
Att relationer var av stor betydelse för livskvalitén trodde vi, men inte att den fysiska 
förmågan hade så liten betydelse för god livskvalitet vid en sjukdom som ALS där just 
den fysiska funktionen försvagas. I studierna som vi sammanställt blev vi förvånade 
över att patienterna så sällan beklagar sig över detta faktum. Det visar sig att de verkar 
ha oanade förmågor att anpassa sig och bemästra svårigheter och finna mening i livet 
trots allt.  
 
Studierna visar att trots det snabba sjukdomsförloppet upplevde patienterna ändå bra 
livskvalitet. Livsviljan är så stark att få finnas med och få följa sina nära och kära. 
Människan har oanade möjligheter att anpassa sig till förändrade förhållanden. En 
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patient från studierna framhöll själv att han blev förvånad över sin egen förmåga att 
anpassa sig till en förändrad livssituation och ändå känna stor glädje att finnas med. 
 

Upplevelser av att anpassa sig till ett nytt liv 
Vi vet att patienterna haft svårt att till en början bemästra kravet på att anpassa sig till 
ett nytt liv. Patienterna vill så långt det är möjligt kunna sköta sig själv, i det dagliga 
livet. I HSL (1982:763) står att läsa att vården skall bygga på respekt för patientens  
självbestämmande och dennes integritet så långt som möjligt. Därför är det av största 
vikt för patienten att få sina behov och önskemål tillgodosedda så långt det är möjligt 
och att få ta del av hjälpmedel och resurser som finns att förfoga över. Det är 
sjuksköterskans roll att hjälpa sina patienter att anpassa sig till det nya livet och även att 
hjälpa patienten att känna kontroll över tillvaron. En patient som vi mött i vården ville 
själv kunna ha kontroll över sin ventilator, men visste ändå att han skulle behöva den än 
mer för att slippa huvudvärk och trötthet på dagen. Han upplevde att det kändes bra att 
kunna bestämma när han själv ville använda den. När patienten skulle börja använda 
masken upplevde han att det kändes obehagligt och han fick successivt vänja sig för att 
kunna ta till sig den.  
 
Vi har förstått hur viktigt det är för patienterna att kunna känna livskvalitet trots sin 
obotliga sjukdom. Att kunna ta sig ut själv på egen hand kan vara en befrielse, men 
patienterna vet att så småningom kommer de att bli beroende av olika hjälpmedel för att 
kunna klara sig i sitt dagliga liv. Till en början kunde patienterna acceptera en rollator i 
hemmet för att ta sig fram. Patienterna betonar vikten av att kunna fortsätta med vanliga 
aktiviteter i det dagliga livet trots sitt fysiska handikapp. För att kunna ta sig ut och vara 
med i de aktiviteter som de hade före sin sjukdom, och som betydde mycket, så behövde 
de en rullstol. Detta var till en början svårt att acceptera. När de så småningom anpassat 
sig i sitt nya liv så tyckte patienterna att den var bra att ha för att orka med när man var 
ute på en längre resa. 
 

Att känna mening och hopp 
Att vara drabbad av en obotlig sjukdom väcker i sig frågor om mening och hopp. Vi ser 
patienter som trots livshotande sjukdom kan finna mening att leva och känna hopp. 
Ulla-Carin Lindqvist utrycker det väldigt fint i sin självbiografi ”Ro utan åror”. Enligt 
Almås och Rafaelsen (2002) har patienten rätt att få saklig information, som exempelvis 
att sjukdomen är allvarlig men att sjukdomsförloppet varierar. Vi tycker att det är 
viktigt att vårdare förmedlar en realistisk optimism till patienten för att finna hopp. 
Hoppet visar sig förändras över tid; från att hoppas att få leva ytterligare några år till att 
få möjlighet att umgås mer med närstående och vänner och slutligen till en önskan att få 
dö fridfullt.  
 
En del patienter kan själva utrycka detta och hos de patienter som saknar hopp är det 
viktigt att vårdare kan hjälpa patienterna att finna hopp och mening med livet. Det är av 
största vikt att vårdare kan känna av när och om en patient har behov av att prata om sin 
livssituation. Vi har upplevt att patienter snarare väljer att tala om livet än om döden.  
De kan ha ett behov av att få sammanfatta livet, vad som blev bra och vad hade man 
önskat mer eller mindre av. Flera studier vi läst tidigare har vittnat om detta att patienter 

 21



mår bra av att få samtala med någon och sammanfatta sitt liv. I Plahuta, et al. (2002) 
framkom att oberoende av hur sjuka patienterna var så ökade inte känslan av 
hopplöshet, förutom i sista skedet då det tydligare framträdde en känsla av hopplöshet. 
Det fanns en koppling mellan känslan av hopplöshet och depression.  
Därför tror vi att det är viktigt att vara uppmärksam på om patienten lider av depression 
och i så fall behandla detta. Vi har sett patienter med långt framskriden ALS som 
pendlar mellan att vara ledsna och känna sorg över det som de inte kommer att få 
uppleva. Något som vi tror är bra för vårdpersonal att ha med sig är att patienter ofta 
gråter då de är ensamma. Det är viktigt att vårdare visar att de finns där om patienten 
vill samtala och att man vågar lyssna och låter patienterna prata själv även om det går 
långsamt. Det är viktigt att man inte gissar sig till vad patienten tänker säga. För att 
kunna ge god omvårdnad krävs att sjuksköterskan måste förstå och respektera patienten 
och hjälpa till att skapa en trygghet för denne. Vi som författare tycker att det i en 
vårdande relation skapas utrymme för växt eftersom patienterna där ges möjlighet att 
uttrycka såväl begär som behov och problem. En fungerande vårdrelation är därför en 
förutsättning för en fungerande vårdprocess. Det handlar om att finnas med i processen, 
att uppmuntra och stödja patienterna när det behövs och att också ställa frågor och 
konfronteras på ett sådant sätt att den andre får ett perspektiv på sig själv och de 
möjligheter som står till buds. Det är viktigt att vårdaren är tillgänglig och närvarande 
(Wiklund, 2003). Enligt Dahlberg (2003) så beskrivs vårdrelationen som en beröring. 
Det är omöjligt att vidröra en annan människa utan att i någon mån själv bli berörd.  
 
Det som förvånar författarna är att patienterna i de inkluderade artiklarna inte tagit upp 
problem kring deras fysiska handikapp i någon större utsträckning . Kan det vara så att 
de flesta av patienterna som intervjuats inte var så sjuka? Eller har patienterna en 
förmåga att anpassa sig under sjukdomens utveckling och trots allt framhålla det som 
fungerar och är bra? 
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Kliniska implikationer 
Utifrån studiens resultat och slutsats presenteras nedan ett antal kliniska implikationer 
till personer som vårdar en patient med ALS. 
 
• Varje patient är en egen individ som har egna specifika behov. 
 
• Lägg god vikt vid att analysera vad patienten har för fysiska funktioner i syfte att 

bevara och främja dessa så långt som det är möjligt. 
 
• Tänk på att ta hjälp av specialutbildad personal så som exempelvis: logoped, 

neurolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, palliativt team och smärtteam för att 
kunna ge en god helhetsvård i syfte att lindra lidande och främja välbefinnande. 

 
• Inkludera anhöriga och närstående tidigt i omvårdnadsarbetet i syfte att ta reda på 

önskemål som patient och familj har samt förmedla information om tillgängligt stöd, 
hjälp och rättigheter som finns att tillgå. 

 
• Värna noga om individens integritet och autonomi eftersom patienter med ALS så 

småningom förlorar talet men fortfarande har ett fullgott intellekt. 
 
• Som vårdare är det viktigt att hålla sig uppdaterad och ta del av aktuell forskning 

inom problemområdet för att kunna bidraga till en evidensbaserad omvårdnad.  
 
 
 

Slutord 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att patienter med ALS vill leva sina liv på ett så 
normalt sätt som möjligt för att kunna uppnå känslan av god livskvalité. Genom arbetet 
med litteraturstudien har vi fått bättre kunskap om sjukdomen, och för att bemöta 
patienter med ALS i sjukvården som vårdare. Denna kunskap kan även knytas an till 
bemötandet av andra människor med svåra sjukdomar. Vi tror att vårdare kan hjälpa 
patienterna att bibehålla en god livskvalitet genom kunskap och förståelse för 
patienternas behov och låta dem försöka att klara sina vardagliga sysslor själva så långt 
det är möjligt. Dessutom måste vårdaren finnas som ett stöd vid patientens sida och ge 
denne trygghet under vårdtiden.  
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Bilagor: 

Sökningar i Databaser  Bilaga 1a 

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
Abstrakt 

Använda 
artiklar 

CINAHL Amyotrophic  
Lateral 
Sclerosis 
+ interview 

Engelskt 
Abstract 
Publicerats  
Från 1998 och 
framåt 

18st 8st 2st 

 Amyotrophic  
Lateral  
Sclerosis 
+ Palliative 
care 

Engelskt  
Abstract 
Publicerats från 
1998 och framåt

55st 12st 2st 

 Amyotrophic  
Lateral 
Sclerosis 
+ Qualitative 

Engelskt 
Abstract 
Publicerats från 
1998 och framåt

10st 5st 1st 

Pubmed Amyotrophic 
Lateral 
Sclerosis + 
patient + 
nursing 
 

Engelskt  
Abstrakt 
Nursing 
journals 
Publicerats år  
1998 och efter 

 9st   6st + 
1st relaterad 
artikel 
till en av 
abstrakten 

0st 
 

 Amyotrophic 
Lateral 
Sclerosis + 
 social need 

Engelskt  
Abstrakt 
Publicerats år 
1998 och efter 

 11st 5st 0st 

 Amyotrophic 
Lateral 
Sclerosis + 
Quality of 
life 

Engelskt 
Abstrakt 
Nursing 
journals 
Publicerats 
senaste 5 åren 

  2st 2st 1st 

 Amyotrophic 
Lateral  
Sclerosis+ 
Psychosocial 
need 

Engelskt 
Abstrakt 
Publicerats år 
1998 och efter 

12 st 6st 0st 

 
 
 
 

Amyotrophic  
Lateral 
Sclerosis 
+ Qualitative 
care 

Engelskt 
Abstract 
Publicerats från 
1998 och 
framåt 

7st 1st 0st 
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Sökningar i Databaser   Bilaga 1b 

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
Abstrakt 

Använda 
artiklar 

Pub Med Amyotrophic  
Lateral  
Sclerosis 
+ Palliative 
Care 

Engelskt 
Abstract 
Publicerats från 
1998 och framåt
 

31st 6st 0st 

 Amyotrophic  
Lateral  
Sclerosis 
+ 
Psychosocial 
factors 

Engelskt 
Abstract 
Publicerats från 
1998 och 
framåt 

1st 1st 0st 

 Amyotrophic 
Lateral  
Sclerosis 
+ Patient 
+ Nursing 

Engelskt 
Abstract 
Publicerats från 
1998 och 
framåt 

9st 2st 0st 

 
 

Amyotrophic  
Lateral  
Sclerosis 
+ caregivers 

Engelskt 
Abstract 
Publicerats  
Från 1998 och 
framåt 
 

8st 1st 0st 
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Matris från B-F        Bilaga 2a 

Författare, 
År, Tidskrift 

Titel Syfte Metod  Resultat 

Bolmsjö, I., & 
Hermerén, G. 
(2001). 
Journal of 
Palliative care

Interviews with 
Patients, 
Family and 
Caregivers in 
Amyotrophic  
lateral Sclerosis: 
Comparing 
Needs 

Att undersöka om 
patienter och anhörig 
vårdare har samma syn på 
sjukdomen och om 
information om den 
uppfattas på samma sätt 
samt om de har lika 
erfarenheter att se 
problem och behov som 
uppstår. 

En kvalitativ intervjustudie. 
16st deltagare, varav 8 är 
patienter och 8 nära anhörig 
vårdare medverkade. 
Patienterna och vårdarna som 
har känt till diagnosen i 
mindre än 6 månader 
exkluderades. En av 
patienterna och en anhörig 
vårdare kände varandra  

Resultaten skiljer sig åt mellan patienterna  
och deras anhörig vårdgivare. När det gäller  
tillräcklig information, patienterna anser den  
tillräcklig medan de anhöriga har behov för 
mera. De anhöriga har även ett större behov  
av att anförtro sig till någon samt att de  
anser att de professionella har dålig  
kompetens om sjukdomen, jämfört vad 
patienterna har behov för och anser. 

Bolmsjö, I 
(2001). 
Journal of 
Palliative care

Existential 
Issues  
in Palliative 
Care: Interviews 
of  
Patients with 
Amyotrophic  
Lateral Sclerosis 

Att undersöka ALS 
patientens erfarenheter om 
existentiella behov. 
Hur kommunicerar ALS 
patienten om existentiella 
frågor? 
Vilka är erfarenheterna i 
samband med dessa 
frågor? 

Hermeneutisk studie. 
Semistrukturerade intervjuer 
med 8 ALS patienter, varav 6 
kvinnor och 2 män. 
Kriterierna var att pat skulle 
kunna kommunicera, genom 
tal eller skrift. Nyckelord 
utvecklades under intervjun. 
som i sin tur blev rubriker. 

Resultatet presenterades under 5 rubriker: 
Erfarenheter som rörde mening och skuld,  
relationer, erfarenheter då det gäller diagnos 
och information, samt då det gäller fysisk  
förmåga och tankar kring att få dö med 
värdighet och respekt som den person  
man är. 

Foley et al. 
(2006). 
Informa 
Health 
Care 
 
 
 
 
 

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

Att identifiera mening av 
livskvalité hos 5 utvalda 
individer och att överväga 
hur deras erfarenheter av 
hälso- och sjukvården 
påverkar välbefinnande 
genom att använda en 
fenomenologisk 
utgångspunkt. 

En kvalitativ fenomenologisk 
studie med öppna och slutna 
frågor. Intervjuerna gjordes i 
två omgångar. Den första 
bandades och transkriberades 
senare. Den andra gjordes 
efter 4 månader. 5 ALS 
patienter valdes ut av en 
professionell panel 

Nio teman identifierades från bearbetningen 
av de sammanställda intervjuerna. Dessa 
teman framkom: Trons betydelse, sökande 
efter kontroll, betydelsen av värdighet, 
önskan att bibehålla sin identitet, betydelsen 
av familjen, känslan av förlust, betydelsen av 
altruism, kämpandet mot ALS, Uppskattning 
av livet. 
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Matris från J-Y        Bilaga 2b 

Författare, 
År, Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

 
Judith et al. 
(2000). 
Psychomatic 
Medicine 

 
Resilence and 
Distress Among 
Amyotrophic  
Lateral Sclerosis 
Patients and 
Caregivers 

 
Målet med studien var att 
bedöma förekomsten av 
depressiva symptom och 
dess korrelation hos 
patienter med ALS och 
närstående. För att 
identifiera områden för 
återhämtning och besvär. 

 
Intervju med 56st patienter 
och 31st närstående vårdare 
vid ett tillfälle, därefter 
intervjuades 20st patienter vid 
ett återbesök på ALS center. 
Huvudsakliga data grundades 
på denna kliniskt 
strukturerade intervjun. 
Patientens upplevelse av sitt 
psykiska och fysiska tillstånd 
undersöktes. 
 

 
Varken patient eller närstående visade ökad 
psykisk sjuklighet. Depression och psykiska 
problem var inte relaterade till hur länge 
patienten varit sjuk, grad av funktionshinder 
eller progress av sjukdom.  
Patienterna beskrev trons och hoppets 
betydelse för att orka lev samt orsaker mot 
att välja bort vissa behandlingar och varför 
att vara emot aktiv dödshjälp.  
Att känna mening i vårdandet kände de 
anhöriga som stor börda.  

Vitale, A., & 
Genge, A. 
(2006). 
Axon 

Codman Award 
2006: The  
experience of  
hope in ALS  
patients 

Att ta reda på vad hopp 
står för hos 13st ALS 
patienter 

En beskrivande explorativ 
mestadels fenomenologisk 
studie. Semistrukturerade 
intervjuer användes med 
öppna frågor. För att få 
synpunkter på hopp dess 
ursprung och utveckling.  
 

2st huvudteman framkom strategier att skapa 
hopp och hinder att skapa hop, som Heart 
funnit tidigare. Studiens process gav 
forskarna möjlighet att fånga deltagarnas 
källor till hopp. Ett oväntat fynd var att 
deltagarna beskrev det som terapeutiskt att 
delta i studien. Fynden stödjer att klinikerna 
bör engagera patienterna i diskussioner om 
hopp. 

Young et al. 
(1998). 
Health & 
Social Work 

Positive Life 
Experiences of 
People with 
Advanced 
Amyotrophic  
lateral Sclerosis. 

Att beskriva erfarenheter 
från patienter med långt 
framskriden ALS. 

Intervjustudie med 13 ALS 
patienter (7 män och 6 
kvinnor), i åldrarna 36-81 år, 
som valdes ut från ett 
rehabiliteringscenter. 
Intervjun gjordes mellan jan-
maj 1998. 

I resultatet framkom det att intellektuell 
stimulans är viktig för att klara av 
sjukdomen. Man tyckte också att dagliga 
aktiviteter, relationer, visdom, strategier för 
att anpassa sig var viktiga för livskvalitet. 
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