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Sammanfattning    

Uppsatsen behandlar patientens upplevelse av att leva med sjukdomen Amyotrofisk 

Lateralskleros (ALS). ALS är en neurologisk sjukdom som orsakas då motoriska neuron 

i hjärnan och ryggmärgen successivt förloras och dör. Då den har ett snabbt förlopp med 

successiv försämring och slutligen dödlig utgång är det en mycket allvarlig sjukdom att 

drabbas av. Då neuron dör försvagas muskulaturen för att slutligen helt gå förlorad. 

Detta leder således till totalförlamning av kroppen. Patienten dör oftast till följd av 

kvävning då andningsmuskulaturen slutar fungera. Tidigare forskning visar att patienter 

mår dåligt av sin diagnos med exempelvis ångest, oro för närstående och rädsla inför 

sjukdomen och döden som faktorer. Syftet med uppsatsen är att beskriva patienters 

upplevelse av att leva med diagnosen ALS. För att finna lämplig information valdes att 

göra en innehållsanalys av biografier skrivna av ALS drabbade personer. Vad som 

framkommit i uppsatsen är att de författare som skrivit biografierna förhåller sig till 

sjukdomen relativt likvärdigt. Vid analysen framkom fyra teman: Sorg över sjukdomen, 

Glädje över livet, Skuld och skam och Känslan av förlorad kontroll. De drabbades 

ambivalens till närstående diskuteras liksom hur glädjen kan framkomma samtidigt som 

sorgen är närvarande.  

 

 

Nyckelord: ALS, patientperspektiv, lidande, förändrad kropp, narrativ metod, förlorad 

kontroll 
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INLEDNING 

Tänk att få beskedet om en dödlig sjukdom, inte veta hur lång tid som är kvar i livet, 

med enbart vetskapen om att sjukdomsförloppet är snabbt och svårt. Successivt 

förändras kroppen och lyder inte längre som förr. Att med tanken styra kroppen 

fungerar inte, med tiden kommer den att totalförlamas. Slutligen kommer 

andningsmuskulaturen sluta att sluta fungera vilket kommer att leda till döden genom 

kvävning. Det finns en sjukdom som orsakar detta. Den sjukdomen heter Amyotrofisk 

lateralskleros (ALS). 

Sjukdomen ALS har ett svårt förlopp och man blir starkt berörd när personer drabbas. 

Vi har tidigare vårderfarenheter av möten med personer med ALS och har sett hur 

sjukdomen påverkar både patient och närstående. Det är svårt att föreställa sig hur det 

skulle vara att leva med sjukdomen. Det är därför intressant att få veta hur dessa 

patienter lever utifrån vetskapen om att de inom en snar framtid ska dö.  

 

 

BAKGRUND 

Vad är ALS?   

ALS är en snabbt fortskridande neurologisk sjukdom med dödlig utgång, vars symtom 

påvisas först sent i sjukdomsstadiet. Sjukdomen orsakas av att motoriska neuron i 

hjärnan och ryggmärgen successivt förloras och dör (Majoor-Krakauer, Willems & 

Hofman, 2003). 

 

Symtom och sjukdomsförlopp 

Det finns olika typer av ALS och beroende på vilka motorneurongrupper som drabbas 

först ter sig symtomen olika. Vid klassisk ALS debuterar sjukdomen med centrala och 

perifera symtom från spinalområdet i ryggmärgen. Dessa symtom visar sig som 

fortskidande muskelsvaghet och förlamningar, med muskelatrofier (muskelförtvining) 

och fascikulationer, (okontrollerbara ryckningar)(Svensson, 2007). I början är 

symtomen diffusa och visar sig först för patienten själv som fumlighet med händerna, 

till exempel genom att tappa saker och inte längre klara av finmotoriska handrörelser. 

Med tiden blir symtom mer påtagliga i resten av armarna och därefter benen. I den 

drabbade muskulaturen tillkommer fascikulationer och patienten känner sig svagare 

eller tröttare i musklerna. Längre fram i sjukdomsförloppet tillkommer spasticitet 

(onormala muskelspänningar och ryckningar) i muskulaturen, främst i benen och så 

småningom orsakar sjukdomen total förlamning. I slutskedet av sjukdomsförloppet har 

patienten förlorat både tal och sväljförmågan (Almås & Rafaelsen Johansen, 2002). 

Vid progressiv bulbär pares drabbas de nedre kranialnerverna. Detta leder till symtom 

av svaghet och förlamning i muskler som påverkar mun och svalg vilket medför tal- och 

sväljningssvårigheter. Dessa symtom kan komma att innebära sväljpares, det vill säga 

fullständig förlamning eller försvagning av sväljfunktionen, med nutritionssvårigheter 

och helt oförståeligt tal (Svensson, 2007). På grund av detta ökar risken för dessa 

patienter att aspirera, exempelvis mat i lungorna, något som ytterligare kan komma att 

påverka deras livslängd (Almås & Rafaelsen Johansen, 2002).     



 2 

 

Dessutom förekommer en mera godartad form av ALS som kallas Kennedys syndrom. 

Kliniskt och i Elektromyografi-undersökning (EMG) är Kennedys syndrom helt identisk 

med ALS. Patienterna har både spinala och bulbära symtom men med ett långsammare 

förlopp. Sjukdomen kan komma att vara oförändrad under årtionden (Svensson, 2007). 

Oavsett vilken typ av ALS patienten drabbats av är det just denna totalförlamning av 

kroppen som påvisar att det är ALS (Almås & Rafelsen Johansen, 2002). 

 

Förekomst och orsak 

 

Vad som orsakar ALS är fortfarande inte helt känt (Svensson, 2007). Det finns olika 

teorier men ännu har ingen kunnat fastställas. Det finns studier som visat att patienter 

med ALS har mer virus i ryggmärgsvävnad jämfört med kontroll patienter. Andra 

teorier menar att sjukdomen är autoimmun det vill säga att kroppens immunsystem 

angriper sina egna celler. Man diskuterar även om allt för kraftig stimulering av en viss 

signalsubstans, glutamat kan framkalla skada (Conradi, 2002).  

 

I försök att kartlägga risker till vad som orsakar ALS har studier gjorts kring 

demografiska faktorer som var personerna bor, vilken årstid de är födda i och 

socioekonomisk status utan att nå tillräckligt frekventa resultat (Fang, Valimarsdóttir, 

Bellocco, Ronnevi, Sparén, Fall et al, 2009). Sjukdomen kan uppträda i alla åldrar från 

20 år och uppåt men debuterar vanligtvis hos personer i 50-60 års ålder. Cirka 10 % av 

dem som insjuknar i ALS har så kallad familjär ALS. Det innebär att sjukdomen 

uppträder hos flera släktingar (Edström, Osterman & Solders, 2009).  

 

Antalet insjuknade per år ser ungefär likadant ut över hela världen med 1-2 drabbade 

per 100 000 personer och år. Fang et al (2009) påvisar i sin studie siffror på ett litet 

antal högre insjuknande män än kvinnor. Vidare menas att personer som insjuknar i 

ALS har ökat under de senaste 15 åren. Liknande tendenser har även setts i studier från 

Irland och USA. Om detta beror på ett faktiskt ökat antal ALS fall eller om det beror på 

förbättrade metoder för att identifiera och diagnostisera ALS är svårt att säga. 

 

Diagnos 

 

ALS är en allvarlig sjukdom, cirka 75 % av alla som insjuknar avlider inom 5 år efter 

sjukdomsdebut. Överlevnad över tio år ses främst hos de patienter som har progressiv 

spinal muskelatrofi, den mildare formen av ALS (Edström et al, 2009). Idag finns ingen 

kurativ behandling men för att skjuta upp sjukdomsförloppet används bromsmedicinen 

Riluzole (Rilutec). Övrig behandling som ges är symtomatisk (Grefberg & Johansson, 

2007). Vid ALS drabbas varken patientens intellekt eller mentala förmåga trots att 

kroppen långsamt förlorar sina förmågor och förlamas. För patienten innebär det en 

medvetenhet om sitt allvarliga tillstånd under hela sjukdomsförloppet (Almås & 

Rafaelsen Johansen, 2002). 

 

Diagnosen ALS kan oftast ställas vid en klinisk neurologisk undersökning och bekräftas 

med hjälp av EMG och muskelbiopsi. Vid den kliniska undersökningen testas 

patientens reflexer, styrka, och rörelse och muskler undersöks för att se eventuell 

förtvining (Almås & Rafaelsen Johansen, 2006). EMG mäter aktivitet i muskeln vid vila 
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och kontraktion. Aktiviteten registreras genom elektroder som sticks in i muskeln. 

Undersökningen visar nerv- och muskelskada och skada på överföringen mellan nerv 

och muskel (Svensson, 2007).  

 

Behandling och omvårdnad 

 

Det är viktigt att patienter som drabbats av ALS snabbt får vård. Tidiga insatser gör att 

patienten får behålla sina funktioner så länge som möjligt. I det tvärvetenskapliga 

teamet runt patienten ingår läkare, sjuksköterska, logoped, kurator, arbetsterapeut, 

sjukgymnast och dietist. Med tiden får patienten svårare att kommunicera. Dels på 

grund av att talförmågan begränsas mer och mer, gradvis försvinner dessutom 

ansiktsmimiken. Logoped och arbetsterapeut hjälper till att planera 

kommunikationsmedel och andra hjälpmedel patienten kommer att behöva (Almås & 

Rafaelsen Johansen, 2002). 

 

Många ALS drabbade patienter får nutritionsproblem på grund av sin tilltagande 

förlamning i tugg och sväljmuskler. Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG-sond) kan 

då bli nödvändigt för att få i sig tillräcklig med näring. Ett snitt görs i bukväggen som 

leder in i magsäcken och stomin placeras på buken. Genom stomin kan sedan näring 

tillföras. En PEG-sond används främst för patienter som behöver tillförsel av näring 

under en längre period (Almås & Dybwik, 2002). En patient som har ALS utvecklar 

med tiden svåra andningsbesvär och får ofta infektioner som en följd av detta. Oftast 

avlider dessa patienter på grund av andningssvikt (Svensson, 2007). Andningsstödande 

behandling som exempelvis så kallad Continuous positive airway pressure (CPAP) och 

Biphasic positive airway pressure (BIPAP) kan användas för att underlätta patientens 

andning. CPAP är ett slutet andningssysmet via ansiktsmask. Luftvägstrycket är positivt 

genom hela inandningen. BIPAP fungerar i princip som CPAP men kan också reglera 

andningstrycket så att de ligger på olika nivå. Det leder till att det blir lättare att andas in 

mer luft utan att det blir svårare att andas ut. Främst bör patientens egen kroppskapacitet 

understödjas exempelvis genom god kroppsställning och genom att hålla 

andningsvägarna så fria som möjligt (Almås & Dybwik, 2002). Om en patient är 

sängliggande, som många ALS patienter blir efter hand, finns risk för sekretansamling, 

lunginflammation och atelektas. Atelektas innebär att lungblåsorna faller samman. ALS 

patienter är särskilt utsatta då sjukdomen också är förlamande i sväljmuskulaturen. En 

avslappnad ställning när patienten ligger i sängen gör det lättare att andas mer avspänt. I 

många fall vet patienten själv vilket sängläge som är bäst men generellt är högt ryggläge 

eller sidoläge att föredra vid sekretansamling, lunginflammation och atelektas. Vid 

ansamling av sekret kan munhålan sugas. Viktigt är dock att sugningen sker med lugna 

rörelser för att minska obehag. Sugningen får inte ske för långt bak i svalget, felaktig 

sugning kan både utlösa kräkreflex och göra skada (Almås & Dybwik, 2002).  

 

Under senare tid har den respiratoriska behandlingen för personer med ALS blivit mer 

avancerad, till följd av användandet av så kallad Non-invasive home ventilation 

(NPPV), icke invasiv övertrycksventilering. NPPV används allt mer i den palliativa 

vården och gör att livslängden ökar och lungfunktionens förfall tar längre tid. Studier 

har visat att livskvalitén ökar med hjälp av NPPV. De flesta ALS patienter kan alltså ha 

god nytta av NPPV (Sundling, Ekman, Wienberg & Klefbeck, 2009).  
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Patientperspektiv 

 

Att få diagnosen ALS utgör en stor känslomässig utmaning. Många faktorer bidrar till 

emotionell belastning för ALS patienten (Blomsjö, 2001), exempelvis existentiella 

frågor kring död och lidande. Inom vårdvetenskapen används olika former av begreppet 

lidande. Att drabbas av ALS kan beskrivas som ett livslidande. Enligt Eriksson (2001) 

innebär livslidande allt lidande som innefattar innebörden av att vara människa och att 

leva. Vid sjukdom som ALS kan både själsligt och kroppsligt lidande uppstå, detta 

kallas sjukdomslidande. Själsligt lidande kan vara upplevelser av skam och skuld till 

följd av sjukdomen. Kroppsligt lidande kan innebära smärta som beror på sjukdomen. 

Ett vårdlidande är den form av lidande som förorsakas av den vård patienten får eller 

inte får, det vill säga utebliven vård. Den ALS sjuke patienten är väldigt beroende av 

andra människors hjälp. Det är därför av vikt att sträva efter en god vårdrelation mellan 

personal och patient. Vårdrelationen innebär relationen mellan vårdare och patient och 

utgör själva grunden i vårdandet. Vårdrelationen varierar i djup och intensitet och 

bygger på ömsesidighet. Som vårdare bör man inte forcera relationen utan invänta 

patienten så att denne får uttrycka sina begär och behov när den känner sig redo 

(Eriksson, 2001). Att vårda ALS sjuka patienter kan för sjukvårdspersonalen leda till 

konfrontation med den egna dödsångesten. Det är en utmaning att vårda en människa 

som är så sjuk (Almås & Kalfoss, 2002 ). 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) menar att en människa inte 

”har” sin kropp utan istället ”är” den. Den är fylld av visdom, upplevelser, erfarenheter 

och minnen. Kroppen erfars ständigt och kan aldrig lämnas, samtidigt är det genom den 

kommunikationen med omvärlden sker. Om kroppen förstås som subjektiv och levd, 

kan hälsa och ohälsa lättare förstås i relation till människan. En människas kropp är 

således mångtydig och inte enbart en fysisk gestalt. Att bli förlamad som patienterna 

med tiden blir vid ALS kan ses som en förlorad förmåga. Den förlorade förmågan 

innebär också en förlorad tillgång till livet och världen. Den subjektiva kroppen som 

tidigare varit autonom är det inte längre på samma sätt som tidigare. Patienten vill, men 

kan inte och tillvaron blir därmed skör, liksom den subjektiva kroppen. Wiklund (2003) 

menar att när dessa förändringar uppstår kan patientens upplevelse av sig själv och sin 

tillgång till världen också förändras. Med tiden förändras kroppen för patienten som har 

ALS genom bland annat försämrat tal, gester och ansiktsuttryck. Med dessa 

kommunikationsmedel uppfattar vanligtvis människor en annan människas tankar, 

känslor och interaktioner. En förändrad kropp kan också innebära att andra, både 

personal och närstående börjar behandla den ALS sjuke patienten på ett annat vis än 

tidigare. För att lindra det lidande som kan uppstå för en patient med ALS måste en 

vårdkultur skapas där patienten känner sig välkommen, respekterad och vårdad för att 

inte ett vårdlidande ska uppstå.  

När en människa får en obotlig sjukdom som ALS påverkas inte bara patienten utan 

också närstående. Att kunna acceptera och försöka leva i nuet har visat sig hjälpa 

närstående till dem som drabbats. Detta på grund av att man då inte tänker lika mycket 

på sjukdomen och hur den kommer att utvecklas. Någonting som kan påverkar de 

närstående till ALS patienter är den tunga börda de får bära, då en ALS patient ofta 

vårdas hemma. Det gör att de närståendes egen tid inte alltid prioriteras (Olsson, 2010).  
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Tidigare forskning kring patienters upplevelse av ALS 
 

Flera studier, både kvantitativa och kvalitativa har gjorts kring ALS patienters 

livskvalitet och presenteras i avhandlingen Livning with ALS Perspectives of patients 

and next of kin. Studierna visar att livskvaliteten hos patienter som har ALS är lägre än 

den övriga befolkningen. Den förändrade autonomin ger försämrad självkänsla och den 

påtvingade passiviteten nämns som någonting som påverkar känslor genom exempelvis 

frustration och negativa tankar. Trots det är livskvaliteten relativt god hos både patienter 

och närstående. Det som framkommit som viktigt för patienterna är stöd exempelvis 

genom att bli mött och bekräftad i den situation denne befinner sig i. Att få hjälp att 

finna strategier för att hantera situationen från exempelvis sjukvårdspersonal är något 

som framkommit som önskvärt. Strategier som patienter använder sig av är att försöka 

leva i nuet och fokusera på den hälsa de har genom att exempelvis leva ett så aktivt liv 

de kan. Relationer med närstående är någonting som också påverkar patienterna mycket 

(Olsson, 2010).  

Sundling et al (2009) diskuterar patienters upplevelse av att inte kunna andas spontant 

utan att behöva hjälp med en hemventilator. Patienterna anser att livskvalitén ökar 

eftersom det ledde till att saker som annars inte kunde göras fungerade med hjälp av 

hemventilatorn, exempelvis att vara hemma med familjen och göra aktiviteter 

tillsammans. Samtidigt upplevdes känslor av att vara instängd och att inte ha något 

annat alternativ än att vara tvungen att använda hemventilatorn. King, Duke & 

O´Connor (2008) menar att ALS patienter står inför flera olika val i sin sjukdom. Beslut 

att använda exempelvis hemventilatorer och PEG behöver inte vara självklara, somliga 

kan vilja låta sjukdomen framåtskrida.  

Bolmsjö (2001) beskriver existentiella frågor som patienter med sjukdomen ALS 

upplever. Upplevelsen av att vilja ge upp finns men motiv för att orka fortsätta kämpa är 

de närstående som exempelvis barn och barnbarn. Oron över att föra sjukdomen vidare 

till barn och barnbarn finns liksom skuld över att ha drabbats av sjukdomen. Tankar på 

att avsluta livet innan sjukdomen förvärras och rädslan att tappa kontroll över sin 

framtida situation finns hos flera patienter i studien.  

PROBLEMFORMULERING 

ALS är en neurologisk obotlig sjukdom. Gradvis försvagas och förlamas patientens 

kropp fysiskt medan intellektet bevaras intakt. Det innebär att patienten hela tiden är 

medveten om sjukdomens förlopp. Majoriteten av dem som drabbas av ALS avlider 

inom en femårsperiod från sjukdomsdebut. Med diagnosen ALS blir döden påtaglig. 

Både patienten och närstående står inför en förändrad tillvaro. Det är därför av intresse 

att undersöka hur människor som drabbats av ALS förhåller sig till sig själva och sitt 

förändrade liv. Hur lever de vidare efter att ha fått diagnos om den dödliga sjukdomen 

ALS och kan resterande liv ändå ge lycka och mening? Hur ska sjuksköterskan möta 

dessa patienter i samband med vård och behandling? 
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SYFTE 

Syftet är att beskriva människors upplevelse av att leva med diagnosen ALS. 

 

METOD 

Uppsatsen är en kvalitativ studie som baseras på en innehållsanalys utifrån biografier, 

en form av narrativer. 

 

Narrativ metod 

Enligt Dahlborg Lyckhage (2006) översätts begreppet narrativer till berättelse eller 

berättande. Olika typer av berättelser som kan analyseras med hjälp av narrativ metod är 

biografier, dagböcker, memoarer eller skönlitteratur. Berättandet är intersubjektivt, det 

innebär att det är någonting som delas med andra. Att berätta är mänskligt och skapar 

mening. Genom berättandet uttrycker människan sig själv och vem denne är. Inom 

vårdvetenskapen handlar berättelserna om människors upplevelse av hälsa, lidande och 

vård. I berättelser finns både manifesta och latenta innehåll. Det innebär att både öppna 

och dolda budskap finns i texten (Dahlborg Lyckhage, 2006). Paul Ricoeur är en filosof 

som har haft stor betydelse för narrativitet i både forskning och samhälle. Han menar att 

narrativitet ska förstås som en form av tolkning, det innebär därför att narrativitet kan 

ses som besläktat med andra tolkningstraditioner som exempelvis hermeneutik (Jonsson 

Heuchemer & Josephsson, 2008).   

 

Datainsamling 

Litteratursökningen utgick från Högskolan i Borås bibliotekskatalog. Biografier valdes 

att analyseras och i urvalet av dessa bestämdes att endast de biografier där författarna 

själva drabbats av ALS skulle väljas. Detta då syftet var att nå den drabbade människans 

egna upplevelser av sjukdomen. Då en biografi som uppfyllde de tidigare nämnda 

kraven var känd för studiens författare började sökandet efter den: Ro utan åror av Ulla-

Carin Lindquist. När boken påträffats erbjöd söktjänsten förslag att söka vidare med 

ämnesordet ”Amyotropisk lateral skleros patienter biografi”. Då påträffades fem 

biografier, med Lindquist bok inräknad, och ytterligare en biografi valdes ut: Klockan 

saknar visare av Maj Fant. De övriga träffarna var inte relevanta. Vidare sökning efter 

passande biografier fortsatte på Göteborgs Universitets Bibliotek. Där användes 

sökorden ”ALS” och ”biografi”, sökningen begränsades till ”bok” och fick 46 träffar. 

Av dessa identifierades två biografier som var skrivna av patienter som själva drabbats 

av ALS, vilka var följande: Ett år med ALS: en smygande sjukdom av Ingrid/Ninni 

Sandgren och Lyckliga ni som lever: om rätten till vår död av Kerstin Abram-Nilsson 

och Axel Valdemar Axelsson. I den sist nämnda biografin anges två författare. Kerstin 

Abram-Nilsson är den av de två författarna som drabbats av ALS och hennes man Axel 

Valdemar Axelsson. Biografin uppfyller tidigare nämnda krav då det mycket tydligt i 

boken visar vem som skrivit vad och då enbart text av Kerstin Abram-Nilsson 

analyseras. Då texten som var skriven av Abram Nilssons man var tillagd efteråt fanns 
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heller ingen risk för att blanda samman dessa. Ovanstående fyra böcker ligger till grund 

för denna studies resultat (bilaga 1).  

 

Dataanalys 

Enligt Dahlborg Lyckhage (2006) består analysen av tre faser. Inledningsvis läses 

biografierna som en helhet. Ingen aktiv analys av berättelserna sker i den första fasen, 

syftet är att bekantgöra sig med texten. Efter att texterna lästs övergripande ska de 

kunna återberättas. I den andra fasen sker den egentliga analysen. Här avskiljes data 

från sitt sammanhang och beskrivning av innehåll eller innebörder sker. Texten delas in 

i meningsbärande delar som också markeras. För att finna de meningsbärande delarna 

förs en ständig dialog till texten med frågor som - vad sägs, hur sägs det och vilken 

innebörd har det som sägs. I den sista fasen ses texterna återigen som en helhet. De 

markerade meningsbärande enheterna tas fram och här ses på likheter och skillnader 

mellan dessa. Utifrån det beskrivs olika teman (Dahlborg Lyckhage, 2006).  

 

Textanalysen inleddes med att författarna av föreliggande studie på varsitt håll läste 

biografierna för att få en övergripande förståelse över innehållet. Detta genomfördes 

utan gemensam diskussion. I nästa steg läste analysens författare, fortfarande på varsitt 

håll, biografierna mer djupgående samtidigt som meningsbärande enheter som 

besvarade syftet plockades ut. Dessa dokumenterades på lappar som sedan jämfördes 

med varandra under diskussion mellan de två författarna. Lapparna indelades utifrån 

likheter och skillnader och sorterades in i olika teman. För att verkligen vara säkra på att 

texten i biografierna tolkats och beskrivits på ett adekvat sätt, lades mycket tid på detta 

steg av analysen. I urvalet av meningsbärande enheter övervägdes dels det självklara, 

manifesta. Men även det latenta, det vill säga vad författaren egentligen menar i relation 

till sammanhanget? I analysens sista steg indelades de meningsbärande enheterna efter 

teman som växt fram. De fyra teman som framkom bildar denna studies resultat. Dessa 

teman är Sorg över sjukdomen, Glädje till livet, Känsla av skam och skuld samt Känsla 

av förlorad kontroll. 

 

 

 

 

RESULTAT 

Av resultatet framgår fyra teman som beskriver människors upplevelser av att leva med 

ALS.  

 

 Sorg över sjukdomen 

 

 Glädje till livet 

 

 Känsla av skam och skuld 

 

 Känsla av förlorad kontroll 
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Sorg över sjukdomen  

 
Upplevelser av sorg, både i samband med diagnos och under sjukdomsförloppet är 

återkommande och beskrivs ingående. Att sörja någonting kan uttryckas på flertal olika 

vis, exempelvis genom att visa ilska och frustration. Då ALS inte är påverkbar urskiljs 

bitterhet över att vara sjuk, exempelvis frågas återkommande i biografierna varför just 

de drabbade har fått sjukdomen. Fant (1994, s 174) beskriver: ”Jag är rasande ibland- är 

det tacken för att jag har skött min kropp så exemplariskt.” Vidare uppkommer frågor 

om de inte varit tillräckligt nöjda över det liv som varit och om sjukdomen är ett straff 

över detta? Lindquist (2004, s 66) beskriver detta följande: ”Jag har haft det för bra. 

Och inte varit tillräckligt tacksam. Det finns fortfarande en koppling mellan sjukdom 

och syndastraff.”  

 

Frustrationen över att veta att livet nu är förändrat och aldrig mer blir sig likt och 

ångesten över att ha fått en dödsdom blir påtaglig. Tankar kring allting som de vill göra 

och uppleva men som inte kommer att hinnas med finns där såsom: 
 

Fick diagnos en dag i början av oktober: Du har en obotlig förlamningssjukdom i svalget, 

tungan, lungorna, finns inget bot, det tar kanske ett år. Rakt på sak. Lika bra. Gråten, 

sorgen, vemodet, längtan efter mer tid till alla idéer, till att få uppleva planerade resor, att 

veta att det är slut med allt. (Abram-Nilsson, 2003, s 23) 

 

Känslan av att inte veta hur lång tid som är kvar i livet skapar sorg. Sorgen beskrivs 

genom rädslan av att det som görs i stunden är någonting som aldrig mer kommer att 

upplevas igen: ”Var uppe och plockade lite lingon- och blåbärsris. Kändes som sista 

gången, grät vid lunchen” (Sandgren, 2005, s 143).   

 

Den sorg över sjukdomen, dess utveckling och döden som ständigt finns närvarande 

verkar stundtals svår att bemästra. Känslan av att inte veta vad som händer och hur 

döden kommer att ske skapar oro och beskrivs följande: ” Men skräcken är: talet? Dö 

genom kvävning?” (Fant, 1994, s 56).  

 

Lindquist (2004) beskriver hur rädslan för sjukdomens utveckling griper tag i henne då 

hon kontaktar en kvinna som är änka efter att hennes man dött i ALS: ”Jag har kontaktat 

henne för att förstå hur hon och hennes man förberedde barnen. Det talar vi också om, 

men först vill jag höra om sjukdomsförloppet. Det får jag i detalj, och det ångrar jag” (s 

91). Det finns således ett behov av att veta och förbereda sig inför vad som komma 

skall. Samtidigt är den fakta som framläggs skrämmande. Att ha detta behov kan tolkas 

som att, för att kunna gå vidare och försöka acceptera fakta måste bearbetning av 

rädslan inför sjukdomen ske.   

 

Rädslan för sjukdomen kan ge uttryck i att vilja ge upp. Att vilja ge upp kan dels 

uttryckas genom att lämna saker som är av vikt därhän. Når ångesten över att vara sjuk 

och vetskapen om döden som komma skall, blir för stor kan den verka förlamande. Den 

beskrivs följande: ”Skulle ha varit på läkarbesök men uteblev, det blev för mycket” 

(Sandgren, 2005, s 106). 

 



 9 

Sorgen över att vara sjuk och döende kan bli så pass stor att känslor och tankar kring att 

vilja ge upp genom att avsluta sitt liv finns. Varför dessa tankar och känslor upplevs kan 

resoneras kring. Orsaker tycks vara att de inte vill uppleva den fysiska försämringen, 

ångesten som sjukdomen medför men också känslor kring att vara en börda inför andra 

och skildras enligt följande: ”Olle, Det är uteslutet att jag ska bli ett paket, hel-förlamad 

i en säng. Då tar jag sömntabletter” (Lindquist, 2004, s 39). Den fysiska försämringen 

tolkas här som någonting förnedrande, sorgen att förändras gör tanken på detta omöjlig. 

Dessa känslor tycks dock vara övergående och till och med i stunden då de uttrycks 

tvivelaktiga. Fant (1994, s 134) beskriver också tankarna som någonting som 

uppkommit i stunden utan viljan att fullfölja: ”Det är asfalterat nedanför mitt fönster så 

jag slog bombsäkert ihjäl mig om… Men jag tänker ju ändå inte göra det.” Det finns 

således ett behov av att få tänka tanken på att vilja ge upp men att verkligen aktualisera 

det är inte speciellt troligt. Dock utmärker sig Abram-Nilsson (2003) i fråga då hon inte 

har ett flertal tankar på att vilja ge upp. Biografin behandlar nämligen ämnet, rätten att 

själv få bestämma över sitt liv och när det ska avslutas. Känslorna kring detta är starka 

och många och innehållet präglas till stor del av detta ämne och beskrivs följande: ” 

Hamnar jag på sjukhus finns det sömnmedel så jag slipper vara vaken. Men annars 

skulle jag ha en dos sömnmedel stor nog att jag slapp vakna ”(s 58).  

 

Att sörja sin sjukdom tillsammans med andra, exempelvis närstående tycks tidvis svårt. 

Känslan av ensamhet i flertalet situationer skapar både sorg och förtvivlan vilket präglar 

texterna. Ensamheten tycks gälla tankarna och upplevelserna kring bearbetning av att 

vara sjuk. Utomstående förstår måhända inte sorgen eftersom de inte är drabbade på 

samma vis. Att känna sig ensam och utelämnade uttrycks även kring att inte kunna 

uppleva saker tillsammans med andra på samma sätt som tidigare. Fant (1994) uttrycker 

sin sorg kring detta i ett gräl med sin make. Hon känner sig övergiven då han är på 

semester som hon inte kan följa med till följd av sin sjukdom: ”Jag är sjuk och ensam 

och orolig men det fattar inte du” (s 180). Existentiella frågor kring liv, död och tro 

aktualiseras i samband med sjukdomen. Abram-Nilsson (2003) känner i detta fall att 

den Gud hon litar på överger henne och beskriver det enligt följande: ”Den där Gud har 

nog för mycket att göra, jag syns inte!” (s 56).  

 

 

Glädje över livet 

Utifrån biografierna som lästs förstås att sorgen över att ha drabbats av ALS är svår att 

bearbeta. Att de drabbade har känslor av sorg och ilska kan tyckas vara naturliga 

reaktioner på besked om dödlig sjukdom. Men allt i tillvaron visar sig inte bara handla 

om de negativa konsekvenserna av de drabbades sjukdom. Abram-Nilsson (2003) 

förvånas över att glädje är ett dagligt inslag i hennes liv efter diagnosen: ”Mitt i alltihop 

förundras både Axel och jag över att vi trots allt har väldigt roligt varje dag” (s 105).  

Att acceptera sjukdomen som en del av sitt återstående liv verkar vara nödvändigt för de 

drabbade för att kunna uppleva glädje i det liv som finns kvar. Det framkommer hur de, 

trots sin allvarliga diagnos, försöker tänka positivt och försöker acceptera sjukdomens 

närvaro. Fant (1994, s 7) uttrycker sig såhär: ”Situationen är som den är, det är bara att 

kämpa emot genom att hålla humöret uppe.”  Efter att de drabbade kommit till insikt, 

dels med att de är drabbade av sjukdomen ALS och dels vad sjukdomen kommer att 
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innebära inser de att de kan välja med vilken inställning de möter framtiden. De inser 

fakta om sina nya förutsättningar och försöker göra medvetna val efter dessa. Lindquist 

(2004, s 84) resonerar följande om sin situation: 
 

Jag kommer att dö av ALS, om inte något annat oförutsätt inträffar. Det finns två vägar 

att färdas. Den ena är att lägga sig ner, vara bitter och vänta. Den andra är att göra något 

vettigt av eländet. Se det positivt, hur banalt det än kan låta.  

 

Närstående visar sig vara en stor källa till glädje för de ALS drabbade. De uttrycker en 

stor tacksamhet och glädje över att ha sina närstående omkring sig. I sina familjer med 

makar, barn, barnbarn, men även i goda vänner, grannar, kollegor finner de stöd och 

förtröstan. De tröstar när allt känns mörkt och skapar mening till att fortsätta leva. De 

närstående hjälper de drabbade att se ljusare på tillvaron. Lindquist (2004, s 213) 

beskriver ett exempel på detta: 
 

Mamma! Du ser ju precis ut som en vanlig människa! Jag sitter i en skinnfåtölj som 

sjukhuset ordnat. Den köptes av en ALS-sjuk man, och i sitt testamente donerade han den 

till andra med samma diagnos. – I den där stolen ser du ut som min gamla mamma. 

Häftigt! Vilken räddning mina söner och döttrar är. Vilka livsförlängare. 

 

Det framkommer även glädje över att få dela sorgen med sina närstående. Lindquist 

(2004) uttrycker sig i ett samtal med sin make så här: ” Din sorg kan också vara min 

tröst. Delad gråt kan lindra”(s 209). Att också de närstående sörjer deras sjukdom är en 

bekräftelse på att hon är betydelsefull för dem och det i sin tur skapar glädje.  

 

Upplevelsen av att känna sig förstådd av närstående visar sig vara betydelsefullt för de 

drabbade. De begränsningar som ALS medför i kommunikationen och samspelet med 

andra människor begränsar inte kontakten med de allra närmaste som får de drabbade 

att känna sig som sig själva och sina gamla jag. De närstående som känner dem på 

djupet vet vad som är uttryck för sjukdomen och vad som är uttryck från den drabbades 

personlighet och de upplever därmed en trygghet i att bli förstådda. Abram-Nilsson 

(2003, s 60) beskriver känslan så här: ”Gamla vänner är det bästa som finns. Det sprider 

sig en trygghet omkring sej. Och man kan vara med även om det inte går att tala!”.  

 

Tacksamhet och lycka över det som är här och nu framkommer tydligt i analysen. De 

drabbade beskriver sin uppskattning över att leva. Med dödens närvaro omvärderas 

tidsperspektivet och får en förändrad innebörd, det går inte längre att skjuta saker på 

framtiden. Lindquist (2004) uttrycker känslan som:” en ny slags närvaro. Jag känner 

just nu –nuet. Det är mycket som är vunnet” (s 51).  

 

Trots sjukdomen och det den berövar de drabbade på finns känslan av uppskattning för 

det som fortfarande är möjlig. Fant (1994, s 121) beskriver: ”Det som glädjer mig mest 

är att jag kan tänka, läsa, lyssna, se, höra, lukta och känna.” Även om det är en 

besvikelse att livet kommer avslutas tidigare än förväntat lyckas de se tillbaka på sina 

liv och glädjas över det som varit, detta beskrivs följande: ”Jag är tacksam över mitt 

långa, lyckliga, innehållsrika liv” (Abram-Nilsson, 2003, s 57).  

Lindquist (2004, s 84) utmärker sig från de andra författarna i sin biografi då hon ger 

uttryck för att känna djup lycka.  
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I hela mitt vuxna liv har jag tänkt: Det blir bra sedan. Först ska jag bara. Sedan blir det 

bra. Men nu går det inte längre. Det märkliga är att jag kan känna stunder av stark lycka 

nu när jag är dödssjuk, stunder som jag sällan känt förut. 

 

Sjukdomen har fått henne att genomgå en personlig utveckling där hon känner sig stark 

i sin person och har nyvunnet självförtroende. Hon uttrycker sig såhär: ”Det är 

förunderligt –jag vill faktiskt inte vara utan den här delen av mitt liv! Jag har en ytterst 

begränsad tid kvar här. Men det är först nu jag känner mig närvarande. Döden för mig 

närmare livet” (Lindquist, 2004, s 199). 

 

Känsla av skuld och skam 

 

Skuld och skam är mycket återkommande känslor. Det uttrycks på olika vis, till 

exempel genom att skämmas över att vara drabbad av sjukdomen. Alla författare är 

medvetna om att sjukdomen inte är påverkbar. De har alltså inte sig själva att skylla 

genom att inte ha tagit hand om och skött sin kropp tillräckligt. Detta är någonting som 

verkar betydelsefullt för flertalet. Trots detta finns ändå skammen, dels att vara sjuk och 

drabbad men också att vara offentlig med det. Att vara sjuk tycks stundtals ses som ett 

tecken på svaghet och i offentliga sammanhang blir det än mer känsligt. Nedan skildras 

hur sjukdomen försöker döljas för utomstående: 
 

 Jag undviker att äta tillsammans med människor som inte känner till att jag har ALS. På 

restauranger klarar jag mig genom att välja mat som jag kan äta med vanlig gaffel, men är 

jag hembjuden till någon kan det bli problem. Då startar operation Nödlögn: - Tyvärr jag 

äter inte kött (Fant, 1994, s 9).  

 

Fant är den författare som utmärker sig mest i detta då hon under lång tid skäms och 

inte vill att någon ska veta att hon har ALS. Tidigare beskrivs att hon är van att ta hand 

om sig själv. Det är troligt att detta påverkar henne i dessa känslor, då hennes identitet 

är både mycket självständig och drivande. 

 

Vetskapen att vara sjuk verkar göra att likasinnade upptäcks. Tankar kring hur andra 

sjuka människor förhåller sig till sin sjukdom och om de också skäms finns där. Kanske 

kan det hjälpa att se att det finns fler drabbade? Nedan beskrivs synen på andra sjuka 

människor:  
 

Nu sitter jag här i väntrummet på neurologen och iakttar. Som vanligt. Jag registrerar och 

funderar. Ser en luggsliten man med fläckiga byxor och spasmer. Parkinson, kanske. En 

ung kvinna i rullstol. MS, kanske. En annan man som verkar helt frisk. Eller gör han som 

jag- gömmer sin sjuka kroppsdel? Jag gömmer min lama hand i sådana där 

pashminasjalar (Lindquist, 2004 s 153).  

 

Att få sjukdomen ALS innebär en stor förändring gällande självständighet. Gradvis 

kommer behovet av mer hjälp från utomstående aktualiseras. Att behöva be om hjälp 

om sådant som alltid tidigare har klarats själv tycks svårt och kan upplevas som 
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skamfyllt. Att försöka acceptera och föreställa sig hur det kommer att bli tycks hjälpa de 

drabbade till viss del. Att också upptäcka att det faktiskt finns människor som hjälper 

utan att se ned på den sjuka tycks också göra skillnad. Fant (1994) beskriver detta 

följande: 
 

Det kittlar när hon rakar mig och vi skrattar båda två. Jag börjar att gilla henne, och när 

hon sedan renskrubbar mig säger jag- Du är den första främmande person som tvättar 

mig, men det är sådant jag får vänja mig vid. Jag kommer att behöva personlig assistent 

så småningom. Då skulle jag vilja ha en sådan som du! (s 135).  

 

Att bli beroende av andra kan också ses på ett större, samhälleligt plan. Att exempelvis 

få rätt till personlig assistans och annan hjälp som kommer att bli nödvändig i takt med 

sjukdomens utveckling kan också skapa en känsla av att vara en belastning i samhället, 

denna beskrivs så här: 
 

Ventilationen kostar skattebetalarna 30 000 kronor. Jag kostar samhället en del: Om två 

veckor ska turborullstolen för 1000 000 kronor komma. Trapphissen kostar 60 000. En 

dator som styrs med näsan: 20 000, den kommer i övermorgon. Tur, för nu skriver jag det 

mesta med bara långfingret. En bladvändare 20 000. Handikappsanpassning av bostaden 

minst 80 000. (Lindquist, 2004 s 121).  

 

Den skammen som är den mest beskrivna och återkommande är den inför de närstående. 

Det tycks vara en svår balansgång då tacksamheten inför att ha de närstående är djup 

men samtidigt finns rädslan över att bli en belastning. Rädslan inför att de närstående 

ska skämmas över dem finns, exempelvis över det de inte längre klarar eller hur de 

fysiskt kommer att förändras. De drabbade frågar sina närstående om de skäms inför 

andra över dem. Att också veta att de närstående får anpassa sig enormt mycket och 

osäkerheten kring hur detta kommer att påverka dem är ett återkommande tema och 

beskrivs i följande citat: ”Jag är ju en tyngd snart för Axel, fast vi har alltid väldigt 

roligt ihop. Han orkar inte så mycket heller.” (Abram-Nilsson, 2003 s 89). Att visa sig 

svag inför sina närstående ger också skamkänslor. Lindquist (2004) beskriver hur hon 

skäms inför sin man då hon inte längre klarar vardagsbestyr, istället måste han hjälpa 

henne i detta: ”Jag får två skinkmackor bredda och en kopp kaffe. Sätter i halsen två 

gånger. Det är pinsamt inför Olle, och odugligheten gnager igen. Det rinner lite kaffe ur 

mungiporna” (s 62).  

 

Att veta att man i takt med sjukdomen inte kommer att finnas där på samma sätt som 

tidigare och så småningom lämna de närstående är också någonting som beskrivs och 

gör skuldkänslorna påtagliga. Vad kommer att hända och hur kommer de klara sig är 

frågor som ställs. Lindquist (2004) är den författare som beskriver detta främst, 

möjligen eftersom hon har små barn: ” Hur ska det gå för honom och småpojkarna? Jag 

gör honom illa, tänker jag och paniken pockar på och vill ut (s 46).  

 

 

Känsla av förlorad kontroll 

 

Förlorade förmågor som beror på de förändringar av kroppen som sjukdomen orsakar är 

ett återkommande inslag i texterna. Som förtvivlade åskådare står de drabbade utom 
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kontroll att påverka sjukdomens utveckling. Hela tiden försämras funktionen av deras 

kroppar. De har inte längre makten att kunna styra sin kropp efter den egna viljan vilket 

skapar stor frustration. Så här beskriver Fant (1994, s 198) känslan: 
 

Jag blir tokig!(…) Det väser jag, i irritation. Det kvider jag, i uppgivenhet. Det skriker 

jag, i ilska över allt som går mig emot i vardagen. Varje dag är det något nytt som jag inte 

längre kan göra, något som jag klarade igår.  

  

De förlorade förmågorna är påtagliga bevis på sjukdomens fortskridande förlopp. 

Vanliga vardagssysslor blir omöjliga att utföra. Fant (1994, s 8) beskriver 

förändringarna av vardagen så här: ”Det som förr var enkelt, så enkelt att jag aldrig 

skänkte det en tanke ens, det kräver nu både planering och möda”. Från att tidigare levt 

aktiva, självständiga liv gör den förändrade kroppen att de drabbade personerna befinner 

sig i en situation där de plötsligt är beroende av andra. Beroende dels på sådant sätt att 

de fysiskt inte kan utföra vissa handlingar och beroende dels då de inte heller kan 

kommunicera för att göra sig förstådda. Lindquist (2004) beskriver känslan av förlorad 

kontroll i situationer då kroppen förändras så mycket att hon har problem förmedla sig 

följande: 

I mitt huvud är tankarna klarare än någonsin förut. Jag hör min egen, riktiga röst inom 

mig. En röstmelodi och ett tonfall som varit en viktig det i mitt jobb, Men sedan passerar 

rösten struphuvudet, ALS-filtret, och ut kommer bara ett läte. Som en brölande åsna (s 

86).  

  

Både före och efter att diagnosen om ALS fastställts söker de drabbade information om 

sjukdomen. Detta kan tolkas som ett behov av att försöka skapa kontroll över 

situationen. De vill veta vad det egentligen är som händer med deras kroppar. De 

insuper all information de kan komma över. I sökandet av information vänder de sig 

både till sjukvården med sina frågor men söker även vidare på egen hand. Lindquist 

(2004, s 24) skriver: ”På nätet kan man hitta det mesta och jag blir fixerad av att söka 

mer.” För att få information om andra människors upplevelser av det öde som väntar 

dem kontaktar de andra drabbade och deras närstående. Vidare resonerar de kring vad 

det är för bakomliggande orsak till att just de drabbats av ALS. Fant (1994, s 85) frågar 

doktorn följande: ”Kan min mosters MS och min mammas demens ha något att göra 

med min ALS?” Svaret om att de själva inte kunnat påverka sin sjukdom verkar vara 

betydelsefullt för de ALS drabbade. 

I sin kamp om att ta kontroll över situationen vill de ALS sjuka få ett begrepp om hur 

mycket tid de har kvar att leva. Att veta hur lång tid de kan förvänta sig ha kvar skapar 

en känsla av kontroll. Det gör det möjligt att mentalt förbereda sig och utefter det 

planera resterande tid. Tidsaspekten för de ALS sjuka kan tänkas särskilt viktig med 

tanke på sjukdomens förlopp då den gradvis tar och begränsar de drabbade i sina 

funktioner. Även om de exempelvis har 2 år kvar att leva kommer de under en period i 

sjukdomens slutskede, förutom den omfattande förlamningen, ha svårigheter att 

kommunicera. Det får dem att vilja planera. Abram-Nilsson (2003) berättar om hur hon 

röjer i sin verkstad och: ”sorterar bort sitt liv inför framtiden” (s 62). Kan tänkas att det 
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är för att underlätta för närstående efter hennes bortgång. Lindquist (2004) som har små 

barn hemma förbereder väninnan, som sköter henne i hemmet, på vad hon ska säga till 

barnen då hon avlidit för att de inte ska bli rädda: ”Säg till barnen att jag är kall så de 

vet det” (s 129). 

 

Sjukdomen ALS gör dödens närvaro oundviklig. Inom en överskådlig framtid kommer 

sjukdom att ta deras liv. När de ska dö, står utom deras kontroll. Förlamningen av 

kroppen gör att val om att avsluta deras liv tidigare, i det skedet av sjukdomen då de 

själva eventuellt inte längre tycker sig leva ett värdigt liv, är omöjligt. Abram-Nilsson 

(2003) argumenterar starkt i sin biografi för att hon vill kunna kontrollera och bestämma 

när det är dags för henne att dö:  
 

Varje människa har en grundläggande rätt att bestämma över sina liv, sin kropp, sin död, 

så länge andras frihet respekteras. Även om mina önskningar påskyndar min död, vill jag 

att de respekteras, eftersom jag ändå lider av en obotlig sjukdom (s 57).  

 

Hon är inte rädd för att dö, men hon är rädd för det sätt sjukdomen kommer att ta 

hennes liv. För henne skulle det vara en trygghet att veta att hon inte kommer att behöva 

uppleva den skräckfyllda kvävningen till döds. Abram-Nilsson (2003, s 90) uttrycker 

sig så här: ”Jag vill ha ro, inte skräck de sista månaderna av livet.” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Vid val av metod övervägdes vilket tillvägagångssätt som bäst skulle passa in för att 

besvara syftet om ALS sjuka människors upplevelse av att leva med diagnosen. Den 

metod som valdes var innehållsanalys av narrativer. Val av metod beror dels på att det 

inte fanns tillräcklig med vetenskapliga artiklar om ALS sjuka patienters upplevelser av 

sin sjukdom. Dessutom ansågs självbiografier vara ett bra material att använda då 

intresset var att lyfta fram ALS drabbades upplevelser. I de biografiska texter som 

analyserades beskriver författarna fritt utan några förmaningar eller restriktioner sina liv 

utifrån tankar, funderingar och känslor.  

Utifrån syftet valdes meningsbärande enheter ut och ligger till grund för studiens fyra 

teman. Att finna meningsbärande enheter i biografierna var enkelt. Men att sedan 

sortera dem i olika teman var svårt, då flertalet meningsbärande enheter kunde ingå i 

flera förslag till teman. Här visade det sig att vem som tolkar de meningsbärande 

enheterna var av betydelse. Detta skapade diskussion mellan studiens författare vilket 

ledde till att tolkningen av texternas ursprungliga intention blev mer trovärdig. 

Samtidigt som många av de meningsbärande enheterna lyfts ut och tolkats likadant. 

Biografierna i studien sträcker sig över en tidsperiod på omkring tio år. I urvalet 

bedömdes att tidsspannet mellan de olika böckerna var av mindre relevans då det var 

vårt intresse att lyfta fram författarnas upplevelse som ansågs vara oberoende av 

tidsaspekten. Under denna period böckerna skrivits har den symtomatiska behandlingen 
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av andningsstöd i sjukdomens slutskede utvecklats från när den första biografin var 

skriven till den sista. Det är tänkbart att detta är av betydelse för människor med ALS 

upplevelse av sin sista tid i livet. Dock diskuterar ingen av författarna i de valda 

biografierna detta. 

I urvalet av biografier valdes de fyra biografierna ut efter att i datainsamlingen sökt med 

svenska termer. I sökträffarna påträffades utländska biografier som översatts till svenska 

men som valdes bort då de inte uppfyllde kriteriet om att författaren till boken skulle 

vara den som drabbats av ALS. Att det bara är svenska författares biografier som 

analyserats kan ha påverkat studiens resultat, beroende på den samhällsstruktur och 

kultur som finns här. I Sverige har alla rätt till sjukvård och de drabbade får likvärdig 

behandling. I andra länder råder andra förhållanden i sjukvårdspolitiken som kanske 

spelat roll för patientens upplevelse av att leva med ALS. I länder där en försäkring 

krävs för att få sjukvård är det möjligt att ekonomiska bekymmer skulle ha tagit mer 

plats i biografierna. Viljan att ge upp i ett tidigare sjukdomsskede skulle exempelvis 

kunna varit grundat i att patienten känner sig som en ekonomisk belastning för sina 

närstående. 

Att det bara är kvinnliga författares biografier som analyserats i studiens resultat är 

inget aktivt val ifrån studiens författare. Det beror på att det inte identifierades några 

biografier skrivna av män som uppfyllde inklusionskriterierna i datainsamlingen. Men 

det är en intressant frågeställning hur det kommer sig att utbudet på biografier skrivna 

av svenska ALS drabbade män är så litet, trots att män får sjukdomen i högre 

utsträckning. Vad kommer det sig att kvinnor tycks ha det lättare för att uttrycka sina 

känslor i ord? Har män svårare för vara visa sig svaga? Det är dessutom intressant att 

fråga sig vem det är som väljer att skriva en biografi. I biografierna framkommer det att 

alla författare arbetar med någon form av kreativt uttryck sedan tidigare. Lindquist var 

nyhetsankare/journalist. Fant jobbade inom media och har författat ett flertal böcker. 

Sandgren har givit ut en barn/ungdoms bok och Abram-Nilsson har jobbat som lärare på 

konstfack och även som konstnär. Hur uttrycker de patienter som inte skriver sina 

känslor kring att vara sjuk? Har socialt arv och yrkesval större inverkan på val av 

uttryckssätt än eventuella könsskillnader.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Vad som framkommit som mycket framträdande i resultatet är att de närstående till de 

ALS drabbade patienterna har en mycket central roll. Patienterna upplever mycket 

positivt att ha dem i sitt liv. Samtidigt skapas skam och skuld känslor inför dem. Att bli 

en belastning eller känna skuld inför att lämna dem är återkommande känslor. Att fråga 

sig hur de närstående upplever situationen blir därmed intressant. Bolmsjö och Hemerén 

(2003) har intervjuat närstående till ALS patienters och deras upplevelser utifrån 

aspekterna nuvarande situation, framtiden, information och tillit. De närstående 

upplevde att deras liv blev begränsat då de fick ta mycket ansvar, både för hemmet och 

familjen men också för den drabbade. Studien visar att det är viktigt att försöka se de 

konflikter som kan uppstå utifrån både ett patient - och närstående perspektiv. Hur löses 

exempelvis ett eventuellt fall där en patient som har ALS vill bli vårdad i hemmet men 

de närstående inte vill det? Det är ALS teamet bestående av bland annat sjuksköterskor, 
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läkare och psykologer, kring den drabbade och närstående som bör uppmärksamma 

eventuella konflikter och försöka lösa det på bästa sätt både för de drabbade och 

närstående (Bolmsjö & Hemerén, 2003). Studiens författare menar att det här är viktig 

information att uppmärksamma då sjuksköterskan också ska finnas till för de 

närstående. Dels för deras egen skull men också för att situationen automatiskt då bör 

blir lättare för alla inblandade. Olsson (2010) visar i sin avhandling kommit fram till att 

de ALS drabbade och deras närstående mår relativt lika i sin situation. Det innebär att 

om exempelvis den ALS sjuke har en bra period mår oftast den närstående också bättre. 

De påverkar således varandra mycket och därför bör hänsyn tas till alla. 

 

Det som studiens författare anser genomsyrar resultatet är den kluvenhet de drabbade 

känner inför sin situation. Dels de närstående och deras roll som diskuterats ovan, men 

även de drabbades förhållningssätt till sjukdomen. Att få en dödlig sjukdom innebär 

självklart mycket lidande men tydligen inte enbart detta. De drabbade beskriver hur de 

mitt i sorgen upplever glädje över livet. Denna glädje beskrivs dels i ett accepterande av 

sjukdomen men också en ny sorts lycka som kommit i samband med sjukdomen. De är, 

liksom studiens författare, själva till viss del förvånade över denna glädje. Sjukdomen 

tycks kunna bli ett slags uppvaknande, att leva här och nu och ta vara på det som de 

drabbade faktiskt har tillgång till. Det är intressant att fråga sig vad det kommer sig att 

patienter kan uppleva denna lycka och om det finns speciella faktorer som påverkar 

detta. Det tycks vara så att när livet förändras till följd av sjukdom, förändras också 

synen på livet. Kan det vara så att insikten om att livet faktiskt är mycket skört och när 

som helst kan ta slut inte aktualiseras förrän döden gör sig påmind, i detta fall när 

diagnosen ALS fastställs. Att bli påmind om livets skörhet kan således göra att 

livslusten och närvaron i livet starkare. Att finna vetenskapliga artiklar som belägg för 

detta visade sig vara svårt, detta är därför studiens författares reflektioner. Vidare frågas 

därför om sjukvårdspersonal har någon roll i detta och i så fall - hur kan sjuksköterskan 

hjälpa de drabbade att se glädjen i livet?  

 

I resultatet framkommer det att de ALS drabbade personerna, i sin önskan om att skapa 

kontroll över sin situation, söker information kring sjukdomen. Alla de drabbade visar 

sig ha ett behov av att få mer fakta om sjukdomen än den information som erhållits av 

sjukvården. Detta ger sig uttryck genom att de själva söker alternativa 

informationskällor. Det är av vikt att belysa denna del av resultatet då det påtalar en 

brist i sjukvården vilket sjuksköterskan kan ta lärdom av. Det finns risk för onödig oro 

och rädsla när de ALS drabbade söker information på egen hand. Vad som står på 

exempelvis Internet kan i många fall vara skrämmande och brutalt. Men vad beror 

patienternas upplevelse av otillräcklig information på? Ligger bristen hos den personal 

som informerar? Den information som är adekvat att ge ALS drabbade patienter kräver 

mycket av informerande personal. I samtal med ALS sjuka personer behandlas svåra 

ämnen. En god vårdrelation kräver att personen som informerar vågar möta både 

patienten men även sina egna tankar och frågor kring exempelvis döden och ångesten 

inför den. Analysens författare tror att en god vårdrelation skapas genom erfarenhet av 

tidigare möten men också möjligheten att få diskutera och reflektera kring dessa ämnen 

med kollegor.   
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Utifrån överstående tolkning påvisas för sjukvårdpersonal hur viktigt det är att se till 

den enskilda patientens behov. Men kan de ALS drabbades vidare sökning på alternativ 

information också bero på att den information sjukvården ger uppfattas som alltför 

dyster och hopplös. Kanske det inte enbart är informationen från sjukvårdspersonalens 

sida som brister utan dess frånvaro av hopp? Även om sjukdomen är hemsk har varje 

ALS drabbad patient ett individuellt förlopp och detta bör uppmärksammas. Fanos, 

Gelnias, Foster, Miller, Postone & Miller (2008) har i sin artikel som handlar om hopp 

hos ALS patienter delat in hoppet i olika teman. Bland de teman som framkommer är 

informationssökning ett tema. Där beskrivs informationssökning som en handling av 

hopp. Patienterna uppdaterar sig inom den senaste forskningen och vill vara med i 

forskning i hopp om att finna bot om sjukdomen. Fanos et al (2008) menar att känna 

hopp är viktigt för den ALS drabbade individens psykiska hälsa. Men vad innebär det 

att inge hopp? Hur kan sjuksköterskan inge hopp till dessa patienter? Att bygga hoppet 

på en tro om bot som förmodligen inte blir verklighet eller som ligger långt fram i tiden 

anses av en studiens författare inte som en god idé. Istället kan sjuksköterskan inge 

hopp hos de ALS drabbade genom att prata om det svåra. Genom att samtala om deras 

rädslor, våga möta patienterna och svara på deras frågor kan hopp skapas i den situation 

de befinner sig i. Kanske hoppet kan skapa välmående i det liv de har kvar. 

  

Frågan om dödshjälp uppkommer främst i boken skriven av Abram-Nilsson (2003). 

Hon vill själv bestämma hur och när hon ska dö och argumenterar för detta. Studiens 

författare har tolkat detta som en känsla av förlorad kontroll, en rädsla över när samt hur 

sjukdomen och döden framskrider tycks vara det mest centrala lidandet. Men är det 

också på grund av hopplöshet som Abram-Nilsson känner behov av dödshjälp? Studiens 

författare anser att detta är en komplicerad fråga som bör uppmärksammas och 

diskuteras utifrån ett patientperspektiv. I Sverige är dödshjälp förbjudet men i en del 

länder i världen är det tillåtet. Ganzini, Silveira och Johnston (2002) diskuterar vad som 

gör att vissa ALS patienter förespråkar dödshjälp medan andra inte gör det. Studien är 

gjord i USA och visar att de patienter som vill ha dödshjälp generellt har mer smärta, 

sömnproblem i högre utsträckning och känner mer rädsla över att vara en belastning för 

närstående. Vidare upplevde dessa patienter mer känsla av hopplöshet och depression. I 

Ganzini et al s (2002) studie diskuteras även tidigare forskning kring cancer och 

liknande obotliga sjukdomar och dessa patienters åsikter av dödshjälp. Det framkommer 

då att de patienter som vill ha dödshjälp i större utsträckning är högre utbildade och 

mindre religiösa. Dessa faktorer anser studiens författare intressanta att diskutera. Vad 

kommer det sig att just Abram-Nilsson driver frågan om dödshjälp så starkt? I vad 

grundar sig denna rädsla för att tappa kontroll och känsla av hopplöshet? Abram-

Nilsson är både högutbildad och vacklar i sin religiositet, är det tillfälligheter eller hade 

hennes bok behandlat ämnet annorlunda om hon exempelvis haft övertygelse i en tro? 

Bolmsjö (2001) diskuterar på vilket sätt livskvalité kan vara avgörande i frågan om 

dödshjälp. Livskvalitet kan kopplas till exempelvis god sömn och att inte behöva 

uppleva smärta men också att ha god kontakt med närstående och att kunna känna 

glädje. Om brist på känslor för närstående uppstår kan det vara en avgörande aspekt i 

frågan om dödshjälp. Närstående kan således återigen ses som ett hopp för de drabbade. 

Som sjuksköterska finns det därför mycket att diskutera och förhoppningsvis förbättra 

för en patient som har tankar kring dödshjälp. Det är dock viktigt att påpeka att det för 

vissa ALS patienter tycks lättare att stå ut med sjukdomen enbart med vetskapen om att 
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de faktiskt kan begära dödshjälp vilket är lagligt i vissa länder. Det diskuteras även 

användandet av ventilator som hjälp att förlänga livet. Vissa patienter upplevde det som 

ett hopp om förbättrad livskvlité medan andra tyckte det var skrämmande (Bolmsjö, 

2001). Varje fall, konstateras återigen, vara unikt. I dagsläget är dödshjälp förbjudet i 

Sverige men studiens författare anser att det är viktigt ta de drabbades rädsla inför 

döden på allvar, i både diskussion och reflektion. 

 

Studiens författare anser att vidare forskning bör fokusera på patienters upplevelse av 

glädje i livet trots dödlig sjukdom. Det är av intresse för att sjuksköterskan lättare ska 

kunna hjälpa döende patienter finna glädje i sorgen.   

 

 

Praktiska implikationer 

 

Vid vårdandet av ALS drabbade har följande praktiska implikationer fastställts: 

 Ge god information om sjukdomen, både till patient och närstående genom att 

fokusera på individens situation och förutsättningar. 

 Skapa forum för de drabbade och närstående, där de kan möta andra som 

befinner sig i liknande situationer.  
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Bilaga 1 

Översikt över analyserad litteratur 

 

  

Författare: Kerstin 

Abram-Nilsson & 

Axel Valdemar 

Axelsson 

Titel: Lyckliga ni 

som lever 

Årtal: 2003 

Förlag: Atlantis AB 

  

Författarna till denna biografi är ett äkta par. Hustrun i 

förhållandet drabbas av ALS. I boken beskriver hon sin kamp 

mot sjukdomen och de tillkorta kommanden den medför. Men 

framförallt diskuterar boken var människas rätt att själva 

bestämma över sin död. Hur mycket hon än älskat livet, vill hon 

nu med diagnosen om dödlig sjukdom få avgöra när det är dags 

för henne att avsluta sitt liv och då få hjälp med detta. 

  

Författare: Maj Fant 

Titel: Klockan 

saknar visare 

Årtal: 1994 

Förlag: Natur och 

Kultur 

  

Boken är en självbiografi där författaren tar med oss in i sitt liv 

efter att ha blivit drabbad av sjukdomen ALS. Författaren ger en 

bild av sitt stressiga, karriärs inriktade liv som utbildad 

socionom, fd. förbunds ordförare vid RFSU, filtigt anlitad 

föreläsare och debattör i sociala frågor, författare till ett flertal 

böcker och programledare i tv 4. I boken beskriver författaren 

hur hon in i det längsta jobbar på som vanligt, försöker dölja 

och hemlighets hålla sin sjukdom från det offentliga rummet. 

Hennes berättande inkluderar även känslor, familjliv, sorger och 

glädje. I boken går författaren från att vara en oberoende stark 

kvinna men ”många järn i elden” till att bli allt mer beroende av 

andra och begränsad av sin obotliga sjukdom. 

  

  

Författare: Ulla-

Carin Lindquist 

Titel: Ro utan åror 

Årtal: 2004 

Förlag: Nordstedts 

  

Boken som är en självbiografisk berättelse om författaren, en 

hårt, arbetande nyhetsankare, fyrabarns mor och hustru, som 

mitt i livet blir drabbad av sjukdomen ALS. Vi får ta del av 

tankar kring liv och död, förtvivlan över att lämna sin familj och 

glädje över att funnit nuet. Boken pendlar mellan glädje och 

förtvivlan, skratt och gråt, från att sörja tillsammans med 

anhöriga men också om att stundtals finna sig själv i situationer 

av ren lycka. 

  

Författare: Ingrid 

Sandgren 

Titel: Ett år med 

ALS en smygande 

I dagliga anteckningar får vi i den här självbiografiska boken 

följa författaren under det år som sjukdomen börjar ge sig 

uttryck i form av kroppsliga symtom. Författaren beskriver en 

oro om att inte veta vad som händer i kroppen, då hon känner på 

sig att något inte står rätt till. Tillslut får författaren förklaring 

till sina symtom med diagnosen ALS. Därefter fortsätter dessa 
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sjukdom 

Årtal: 2005 

Förlag: 
Strandkullens förlag 

  

anteckningar som nu handlar om tankar krig sjukdomen, rädslor 

och döden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


