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Sammanfattning    
ALS är en förkortning av Amyotrofisk lateral skleros. Nervceller som styr kroppens 
muskulatur förtvinas och leder till förlamning. Till slut påverkas andningsmuskulaturen 
och man får svårigheter med andningen, vilket till sist leder till döden. Sjukdomen delas 
in i grupper och det skiljer sig åt i symptom och aggressivitet dock är utgången 
densamma. Överlevnaden är vanligtvis 3-5 år. Det bedrivs mycket medicinsk forskning 
men än så länge har man inte hittat botemedel. Orsaken är oklar men det finns vissa 
teorier. Behandlingen går ut på att lindra symtom och bromsa sjukdomförloppet. 
Syftet med denna studie är att belysa upplevelsen att leva med ALS.  Därför gjordes en 
litteraturstudie ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, utifrån nio forskningsartiklar. 
Sökningar har gjorts i databaserna Cinahl, PubMed och Medline. 
I analysen framkom två teman: Förändrad livsvärld och Välbefinnande. Under 
Förändrad livsvärd framkommer tre underteman: Lidande, Skuld och skam samt 
Vården av en anhörig. Under Välbefinnande hittades två underteman: Finna mening i 
livet och Konsten att leva i nuet. Studien visar att ALS skapar mycket lidande och 
existentiella funderingar både för patient och anhöriga. Den visar också att det är de 
anhöriga som står för den mesta vården och tar ett stort ansvar för patienten. Mitt i allt 
lidande kan man trots allt finna glädje och välbefinnande, vilket familj och vänner 
bidrar till.  
 
 
 
 
 
Nyckelord:  ALS, experiance, family  finding meaning, quality of life and  patient. 
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INLEDNING 

Tänk dig att en läkare meddelar dig att du har en sjukdom som gör att dina muskler 
sakta sviker dig och att de inte längre kommer fungera inom tre till fem år. Vilka tankar 
skulle dyka upp? Hur skulle du göra för att upprätthålla någon slags vardag med 
livskvalité, och inte bara känna dig som en börda för dina nära och kära? Situationen är 
mycket krävande för den som drabbats och den närmsta familjen vilket innebär en 
förändrad livsvärld och ett stort lidande. Detta har vi funderat på och vi vill fördjupa oss 
i hur patienter har upplevt att leva med Amyotrofisk lateral skleros (ALS). 
 
“VAD HAR JAG gjort för ont som drabbas av en dödlig sjukdom? Varför straffas jag? 
Efter diagnosen slår skammen ner i mig. Jag har haft det för bra. Och inte varit 
tillräckligt tacksam” (Lindquist, 2004, s.66) 
 
 
BAKGRUND 

Amyotrofisk lateral skleros (ALS) 

 
ALS är en sjukdom som orsakar celldöd i det motoriska nervsystemet och leder till 
förlamning av muskulaturen. Sjukdomen delas in i olika typer och de skiljer sig i 
symptom och aggressivitet, dock är utgången densamma för alla.  ALS drabbar vanligen 
personer mellan 50 och 70 år och det är mer vanligt bland män än kvinnor. Det bedrivs 
mycket medicinsk forskning inom området, men än så länge finns inga botemedel. Det 
finns dock bromsmediciner som gör sjukdomsprocessen långsammare. Ungefär 220 
personer insjuknar varje år i Sverige (Hjärnfonden 2014). 
Symtomen för sjukdomen skiljer sig lite beroende på var i hjärnan nedbrytningen av 
cellerna sker. Vid “progressiv spinal muskelatrofi” försvagas musklerna i yttre 
extremiteter, såsom händer, armar och ben. Vid “progressiv bulbär pares” försvagas 
muskulaturen i mun och svalg, vilket leder till tal-och sväljsvårigheter. Den vanligaste 
formen är “klassisk ALS” och kan förenklat förklaras som en kombination av dessa 
ovanstående former. Då påverkas de flesta muskler i kroppen under sjukdomens 
process. Dock innefattar det inte muskulaturen i mag-tarmsystem, urinblåsa ,ögon och 
hjärtat. Känsel, smak och hörsel påverkas oftast inte heller.  Hos de allra flesta drabbade 
visar sig sjukdomen först genom att de känner sig svagare i handen, att den finmotoriska 
rörligheten försämrats, eller att benet känns försvagat med till exempel sämre balans 
som följd. I mer sällsynta fall upptäcks sjukdomen genom försvagning i mun-ansikts- 
och halsmuskulaturen eller i buk-andnings- och ryggmuskler. Det är dock inte alltid 
bara det motoriska nervsystemet som drabbas,  25-40% av ALS-patienterna får även 
påverkan på andra delar, till exempel pannloben. Det kan medföra hastiga 
humörsvängningar, med tvångsmässigt skratt eller gråt som inte kan styras med viljan. I 
det sena skedet av sjukdomens alla former påverkas andningen. Andningsmuskulaturen 
försvagas och lungorna kan inte längre se till att gasutbytet sker normalt. Det gör att 
patienten får svårt att sova på nätterna, blir trött och orkeslös, och har svårt att 
koncentrera sig. Till slut blir koldoxidhalten så hög i kroppen att patienten avlider 
(Socialstyrelsen 2014). 
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Etiologi 
 
Orsaken till sjukdomen är oklar, det finns vissa teorier om virologiska och 
immunologiska faktorer även vissa omgivningsfaktorer såsom rökning, intensiv träning 
och förgiftning  av tungmetaller, toxisk verkan på ämnet glutamat och oxidativ stress 
(Ansved och Solders, 2012, s.121). För de flesta drabbade är orsaken inte känd, men det 
har visat sig att sjukdomen kan vara ärftlig (Socialstyrelsen 2014). 
 
 
Diagnos 
 
Det kan vara svårt att ställa diagnos då det finns många sjukdomar som  ger 
muskelsvaghet och muskelförtvining.  Många patienter kan ha gått flera år med 
symptom men inte fått en rätt diagnos. Enligt Espset, Mastrand Rafaelsen-Johansen, och 
Almås (2012 s.247) diagnostiseras sjukdomen via en klinisk  neurologisk undersökning, 
EMG (elektromyografi). Vid EMG så mäter man musklernas respons på stimulering 
från nervsystemet via elektriska impulser. Även  muskelbiopsi tas för att utesluta andra 
sjukdomar då det finns många differentialsjukdomar. Vid den kliniska undersökningen 
så testas musklers styrka, reflexer och rörelser med tanke på muskelförtvining som 
uppstår. Enligt Socialstyrelsen (2014) så tar man prov på både blodet och 
ryggmärgsvätskan för att se om det finns skador som genförändringar eller mutationer.   
 
Behandling 
 
Då sjukdomens orsak ej är känd finns ingen medicinsk behandling som botar 
sjukdomen.  Behandlingen går ut på symptomlindring och riktar in sig god omvårdnad 
vid fysiska och psykiska problem. Det finns dock ett läkemedel som kan förlänga livet 
några månader. Enligt Socialstyrelsen (2014) så finns det ett läkemedel som bromsar 
utvecklingen något, Riluzol, som funnits sedan 1996. Effekten av läkemedlet ökar om 
det tas i ett tidigt skede av sjukdomen.  
I behandlingen ingår även andningsträning och fysisk aktivitet med hjälp av 
sjukgymnast och arbetsterapeuten kan finna lösningar för att underlätta i hemmet 
 (Ansved & Solders, 2012 s.122). 
 

ALS-team 

 
Det är en enorm påfrestning för de som drabbas av sjukdomen och av stor vikt att skapa 
en meningsfull tillvaro. För att få så god omvårdnad som möjligt under sjukdomstiden 
finns det på större sjukhus ALS-team.  Enligt Socialstyrelsen (2014) så ingår både 
medicinska, psykologiska, sociala och tekniska insatser, även samtalsstöd, utprovning 
av hjälpmedel och råd för anpassning av egna bostaden. Teamet består av läkare, 
sjuksköterska, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och logoped. Målet med 
teamet är att patienten ska få så god livskvalitet som möjligt och att få en god 
fungerande vardag. Med en diagnos som ALS så följer förluster av olika 
kroppsfunktioner och man behöver då stöd och hjälp när den egna förmågan sviktar. 
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Sjuksköterskans roll - omvårdnad 

 
Sjuksköterskan arbetar under Hälso-och sjukvårdslagen och  målet är god hälsa, respekt 
för alla människors lika värde samt människans värdighet. Det görs prioriteringar så de 
patienter med större behov ska ges företräde ( HSL1982:763 § 2). I ICN:s (International 
Council of Nurses) etiska kod beskrivs sjuksköterskans ansvarsområden: främja hälsa, 
att förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk 
sjuksköterskeförening 2012).  
 
Det är viktigt att vara medveten som vårdpersonal att sjukdomen leder till förlamning 
och inte påverkar synen, hörseln, de sensoriska funktionerna eller tankeförmågan. Det 
kan vara lätt att undervärdera patientens förmåga när många andra funktioner sviktar 
(Almås, s. 248). Det är av stor betydelse att ha kunskapen om sjukdomen för att kunna 
följa utvecklingen och ligga steget före. Det är viktigt att informera patient och anhöriga 
om sjukdomens process för att de ska kunna vara mentalt förberedda på vad som ska 
ske. Att kunna se ur ett patientperspektiv och förmedla hopp och lycka i vardagen då 
sjukdomen för med sig mycket lidande. Wiklund (2003 s.108) uttrycker att livslidandet 
kan vara mer eller mindre påtagligt i ens liv men att det aktualiseras då man blir sjuk. 
 
Eftersom det inte finns någon botande behandling så riktar man insatserna till att ge 
personer med sjukdomen en så god omvårdnad som möjligt och stöd till de närstående 
(Socialstyrelsen 2014). Då någon i familjen drabbas av en dödlig sjukdom så påverkas 
samtliga på olika sätt. Både patienten och de närstående står inför en förändrad livsrytm 
i vardagen.  Genom att ge de närstående stöd och hjälp kan de bli en naturlig del av 
vårdandet. 
 
Det kan vara både komplicerat och smärtsamt att möta patienter som befinner sig i en 
svår situation vars sjukdomstillstånd skapar mycket lidande. Att arbeta med patienter 
som har en dödlig sjukdom kräver god kunskap för att kunna ge adekvat vård och stöd. 
Sjuksköterskan har en betydande roll för patienten och närstående då livet förändras vid 
en sjukdomsdiagnos som berövar personens tillstånd av hälsa. I mötet med patienter 
som har en dödlig sjukdom kan sjuksköterskan ställas inför utmaningar som berör det 
personliga planet, känslor och reaktioner dyker upp som kan vara svåra att hantera som 
gör att det egna förhållningssättet ställs på prov i utmanande situationer. Det kan 
framkalla smärtsamma minnen, utlösa ångest, maktlöshet, även väcka komplicerade och 
existentiella frågor (Almås ss.275-277). 
Det är av stor vikt att sjuksköterskan ser människan bakom sjukdomen och kan skapa en 
meningsfullhet och inge hopp i vardagen trots de svåra utmaningar den sjuke ställs 
inför. Det är viktigt att se patienten i dess egen livsvärld. 
Livsvärlden är den världen vi själva lever i och hur vi ser på vår omgivning. Det betyder 
att hur en händelse upplevs är individuell. En bra förklaring är att när man ser på sitt hus 
så ser man det inte bara som en byggnad, utan även som sitt hem, trots att det ser 
identiskt ut som grannens. Livsvärlden är den verklighet som vi själva lever i. Inte den 
fysiska verkligheten, utan så som vi upplever den (Wiklund, 2003). Genom att lära sig 
mer om patientens livsvärld kan vi finna en djupare förståelse för hur han/hon upplever 
sin sjukdom. 
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Praktisk omvårdnad 

Nutrition 
 
Eftersom sväljsvårigheter är ett vanligt symptom måste sjuksköterskan tillgodose 
patientens behov av näring. På grund av den försvagade muskulaturen sätter patienter 
ofta mat i halsen och nedsatt hostkraft kan då medföra aspiration. Det kan bli 
nödvändigt att sätta in en PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) för att kroppen ska 
få den näring den behöver. Patienten kan då slappna av mer kring måltiderna och slipper 
oroa sig för obehagliga upplevelser. En PEG bör sättas in i sjukdomens tidiga skede då 
patienten klarar operationen bättre (Almås, s.250). Ingreppet görs genom ett snitt i 
bukväggen då en slang/kateter läggs in i magsäcken. Därigenom får patienten näring 
och eventuella läkemedel (Socialstyrelsen 2014). När sväljfunktionen sviktar påverkas 
även eliminationen. Brist på vätska, fibrer och fysisk aktivitet medför sämre peristaltik. 
Sjuksköterskan bör arbeta förebyggande mot förstoppning. Det kan till exempel göras 
genom tillgodose vätskebehovet och ge laxerande läkemedel. 
 
Andning 
 
Mycket omvårdnad bör läggas kring andningen. Den har en central roll i sjukdomen och 
skapar ofta ångest. Vid sväljsvårigheter ansamlas saliv och slem i de övre luftvägarna, 
och den nedsatta hostkraften gör att patienten har svårt att hosta upp det. Man kan då 
använda sug- eller hostmaskin. En sugmaskin tar bort slemmet i de övre luftvägarna och 
hostmaskin trycker ned luft snabbt i lungorna för att sedan snabbt suga upp slemmet 
som finns i de nedre luftvägarna (Almås s. 249).  När andningsmusklerna blir svaga kan 
patienten behöva övertrycksbehandling, till exempel BiPAP(Bilevel Positive Airway 
Pressure). BiPAP är en maskin som genom en mask både trycker in luft i lungorna och 
även hjälper till att andas ut den igen. Syftet är att maskinen ska “assistera” patientens 
andningsmuskelatur (Houseman, 2008).  Den här metoden hjälper patienterna ett tag, 
men det är till slut problemen med andningen som gör att patienten avlider. Det är 
viktigt att sjuksköterskan pratar med patient och anhöriga om behandling, i god tid 
innan behovet uppstår. Då kan man föra en diskussion om hur mycket livsuppehållande 
åtgärder som ska sättas in i livets slutskede (Almås, s.249). 
 
Kommunikation 
 
Ju längre sjukdomen fortskrider och muskler förlamas drabbas förmågan att 
kommunicera. Att mista förmågan att kommunicera kan vara psykiskt påfrestande och 
med tiden kan inte heller ansiktsmimiken avslöja förmågan att uttrycka sig.  Patientens 
möjligheter att göra sig hörd begränsas och svårigheter uppstår. Man bör tidigt rikta in 
sig på vilka hjälpmedel som kan komma att bli aktuell för kommunikation och  där 
spelar logoped och arbetsterapeut en stor roll. De kan hitta rätt hjälpmedel, dock måste 
utrustningen kontinuerligt  anpassas för patientens funktionsförmåga (Almås 2011 
s.249). 
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PROBLEMFORMULERING 

Att få diagnosen ALS kan upplevas som att livet stjälper, livsvärlden ställs på kant och 
alla planer och önskemål om framtiden blir i ett slag omkullkastat. Allt som tidigare var 
självklart i livet blir en ständig kamp i vardagen, för både patienten och de anhöriga. 
Många tankar och frågor växer fram, både praktiska och existentiella. Patienter med 
ALS vårdas oftast i hemmet, av anhöriga. Upplevelsen av att vara en belastning för sin 
omgivning kan väcka känslor av skuld och skam. I vår studie vill vi ta reda på vad 
forskningen visar om patienters motivation till att skapa en meningsfull vardag. 
 
SYFTE 

Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att leva med ALS. 
 
METOD 

Författarna har valt att göra en litteraturöversikt enligt Friberg(2013 s.133) ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv, för  att identifiera patienters och anhörigas upplevelser 
hur det är att leva med ALS.  Som vårdpersonal bör man söka kunskap och  kunna 
skapa en  ökad förståelse kring patientens vardag. 
 
Datainsamling 
Litteratursökning startade genom att kartlägga vad som finns inom området för att 
kunna få en översikt av urvalet inom det forskningsområde vi valt att belysa. Artiklar 
har sökts i Cinahl, MedLine och PubMed med sökorden  ALS, experience, family. Det 
resulterade i 63 träffar. Två valdes ut och de andra saknade fulltext eller ansågs 
irrelevanta för studiens syfte. För att precisera utbudet av artiklar kombinerades de med 
sökorden  finding meaning, quality of life och patient i olika konstellationer. Utifrån titel 
och abstract sparades artiklarna och granskades. Några artiklar hittades genom 
referenslistor. Totalt användes nio stycken artiklar till studiens resultat (se bilaga 1). De 
är från Sverige, Storbritannien och Australien. Artiklarna inkluderades om de var 
vetenskapliga och om innehållet svarade på vårt syfte. 
 
Dataanalys 
Analysen genomfördes via Fribergs modell. Enligt Friberg (2013 s.133) handlar en 
litteraturöversikt om att få en överblick inom ett visst område, att leta fakta och 
analysera, kritiskt granska redan sammanställd forskning, sedan sammanfatta 
forskningsresultat. Analysen utfördes först genom att läsa igenom de utvalda artiklarna 
för skapa förståelse av dess innehåll för att få en helhet. Det gjordes en bedömning av 
artiklarnas kvalitet och innehåll för att vara säker på att de var vetenskapliga. Nästa steg 
var att åter läsa artiklarna, jämföra likheter och skillnader, därefter markera delar genom 
färgkoder och relevant text togs ut som kunde besvara syftet.  När identifieringen var 
gjord delades texterna upp preliminärt i olika teman och undergrupper genom en 
sammanställning av texten. 
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RESULTAT 

I analysen av litteraturen framkom två huvudteman och fyra underteman. En noggrann 
granskning av artiklarna gjordes som blev grunden för resultatet om hur personer med 
ALS upplever och känner i sin vardag. Resultatet visas i tabellen nedan: 
 

Tabell 1 
 

Teman Underteman 

Förändrad livsvärld Skuld och Skam 
Lidande 
Vården av en anhörig 

Välbefinnande Finna mening i livet 
Konsten att leva i nuet. 

                                                                                                                                 

 

Förändrad Livsvärld 

Att drabbas av en sjukdom som man vet är dödlig drabbar ofta alla inblandade i 
familjen. Att mitt i livet få en diagnos som gör att kroppens muskler bryts ned. Att 
förlora kontrollen över sitt liv, en känsla av hopplöshet och uppgivenhet som förändrar 
vardagen för alla drabbade (Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 2011). Det är 
genom livsvärlden som vi förstår den värld som vi lever i samt att livsvärlden är 
personlig och unik och att den utgör en hållning kring oss själva, andra och världen 
(Dahlberg och Segesten 2010 s. 128). 
 

Skuld och skam 

 
Att leva med osäkerhet oroade patienterna och det kändes svårt att känna glädje och 
lycka när de såg sig själva som en belastning i framtiden. Det fanns tankar som “vad har 
jag gjort för ont som förtjänar detta”. Känslor som skuld och skam och att veta att de 
var en orsak till deras familjers lidande var en tung börda att bära. Det fanns svårigheter 
med att acceptera att de behövde mycket hjälp, då valdes isolering för att de skämdes 
för sina fysiska handikapp. Fanns det yngre barn i familjen så kändes det extra svårt 
(Ozanne, Graneheim & Strang 2012). Det fanns en rädsla och känsla av skuld att barnen 
skulle må dåligt av deras sjukdom och att inte kunna skydda dem från det kändes tungt. 
De hade samvetskval över att inte kunna utöva fysiska aktiviteter med sina barn, såsom 
vanliga utomhusaktiviteter. Det kompenserades med semestrar och aktiviteter som 
patienten klarade av att utföra (Bolmsjö 2001). Patienter kände sorg och skuldkänslor 
över att barnen kommer att förlora en förälder. Trots det uttryckte patienter att de inte 
kunde stödja barnen under sjukdomsprocessen, de hade inte tillräckligt med energi till 
att finnas till hands för barnen på grund av sitt eget lidande (Ozanne et al. 2011). 
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Lidande 

 
Ozanne et al. (2012) skriver om vardagens upplevelser över livet och att vägen till 
döden skrämde mer för patienten än döden själv.   
Stora delar av vardagen upptogs av tankar och funderingar kring framtiden. Känslor 
som hopplöshet och ångest präglade deras vardag, existentiella funderingar hindrade 
möjligheter till att hitta mening med livet. I sjukdomslidandet så var respekt och 
värdighet kring döendet viktigt samt att få vara den person som man alltid varit trots att 
sjukdomen förändrar kroppen (Bolmsjö, 2001). Värdighet associerades med 
självbestämmande och kontroll över sin egen kropp. Förlust av muskelstyrka och 
rörlighet, och ät-och talsvårigheter gjorde att patienten och dess anhöriga isolerade sig 
från det sociala nätverket (Ray, Brown & Street, 2012). Talsvårigheterna gjorde även att 
patienterna ofta kände sig missuppfattade, eller att folk trodde att de var berusade. Det 
bidrog också till isolering (Ozanne et al., 2011). Problem med avföringsinkontinens och 
dregling gjorde att patienten kände förlust av värdighet. För att slippa reaktioner från 
omgivningen fann patienten trygghet i sitt hem (Ray et al., 2012).  
Den fysiska förlusten satte hela existensen på prov. Att förlora kontrollen, bli fånge i sin 
egen kropp och att bli beroende av andra kändes som en stor besvikelse. En rädsla för 
att hamna i respirator och inte kunna prata och uttrycka sina känslor var stor. En del av 
sjukdomslidandets känslor var att “inget är roligt längre”, hat över sjukdomen och 
känsla av orättvisa att “just jag” drabbats av ohälsa. Känslan av att inte veta hur lång tid 
man hade kvar i livet och om processen blir lång eller kort, skapade oro. Några av 
studiens deltagare kände att deras liv styrdes av oro och ångest. ALS-diagnosen kunde 
först leda till en känsla av hopplöshet. Livet faller samman och stor del av vardagen 
präglades av tankar på döden. Hopplöshet uppkom även vid tankar på brist på 
botemedel och av känslan att ingenting längre hade någon mening eftersom dem ändå 
skulle dö. Det fanns en risk att ångesten tog över tankarna vilket gjorde att patienten 
kände sig illa till mods och att allt kändes mörkt och negativt. Problem med andningen 
är ett symtom för sjukdomen och att inte veta när dessa besvär skulle dyka upp orsakade 
panik eftersom de påminde om döden. Dessa problem orsakade inneslutenhet och det 
var svårt att prata om. Det orsakade rädsla för att somna och inte vakna igen. Patienter 
uttryckte skräck för att kvävas till döds. Dock är det en missuppfattning, den sjuke 
avlider oftast i sömnen på grund av koldioxidförgiftning. Att bli informerad om detta 
gjorde att det blev lättare att hantera situationen och rädslan inför döden blev inte lika 
stor (Ozanne et al. 2013). 
 

Vården av en anhörig 

Anhöriga som accepterade situationen och levde i nuet upplevde att de tänkte mindre på 
sjukdomen och framtiden. Känslor som frustration, sorg och ångest var vanliga och 
uppkom ofta under vila. De koncentrerade sig på vardagliga problem och försökte att 
inte oroa sig för framtiden, ofta genom förnekelse och att ignorera tankar och rädsla. 
Insikten att inte kunna kontrollera situationen gjorde det lättare att bemästra vardagen, 
eftersom man ändå inte kunde styra över sjukdomsprocessen (Ozanne et al. 2011). Trots 
den svåra situationen kunde de anhöriga känna att de hade ett relativt gott liv. De tyckte 
om att vara hemma och försökte ha roliga saker att se fram emot. Det var viktigt att inte 
tycka synd om sig själv, och försöka göra den sista tiden med patienten så ljus som 
möjligt (Ozanne, Graneheim & Strang, 2014). 
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När man är anhörig till en svårt sjuk patient kan det vara väldigt viktigt att ha någon att 
prata med. Närstående uttrycker en djup tacksamhet för stödet de fått från sjuksköterska 
och palliativt team som stöttat genom bland annat samtal och information (Borstrand & 
Berg, 2009). Andra har istället sökt tröst och stöd hos kollegor och vänner (Bolmsjö & 
Hermerén 2001). När diagnosen kommer blir livet inte längre som förut och det kan 
vara svårt att finna mening i livet. Anhöriga upplevde att friheten försvann och att 
han/hon blev fängslad hemma, på grund av att den sjuke partnern krävde så mycket 
hjälp. Det fanns inte längre tid till att vara aktiv och gå ut som förut, och sjukdomen 
gjorde det svårt för patienten att följa med på aktiviteter. Detta skapade sorg och en 
känsla av att livet var begränsat. De prioriterade bort sina egna behov av vila och 
egentid, vilket gjorde att de mådde dåligt. Samtidigt hade de dåligt samvete när de 
pratade om sina problem (Ozanne et al., 2014). De anhöriga upplevde att de hade för 
mycket ansvar för vården och att bördan ibland blev för tung. Trots det hade de en 
känsla av att vara otillräckliga. De tyckte inte att de fick sina behov av emotionellt stöd 
tillfredställda. De anhöriga kände frustration och ensamhet då patienten inte förstod sin 
partners behov av till exempel bekräftelse och stöd. Att tala om framtiden kändes viktigt 
för vårdaren, medan patienten undvek det. I syfte att skydda den andre undvek de att 
prata om sina egna känslor med varandra. Vårdarens och patientens olika prioriteringar 
och behov orsakade osämja, och vårdaren kände ibland att patienten styrde deras liv 
genom att skylla på sjukdomen (Ozanne et al. 2011).  Det är ändå viktigt för vårdaren 
att patienten är med och planerar sin framtida vård. När sjukdomen fortskrider och 
kommunikationsförmågan avtar är det de närstående som kommer att föra patientens 
talan. Då behöver de veta patientens önskemål i livets slutskede (Hogden, Greenfield, 
Nugus & Kierman 2013). 
 

Välbefinnande 

Finna mening i livet 

 
En ALS-diagnos ger ofta patienten många existentiella frågor och funderingar, men 
trots sjukdomen hittar de flesta ändå en mening i livet. Den största källan till glädje och 
styrka är familjen och vännerna, speciellt små barn och barnbarn. Patienter upplevde att 
gräl över småsaker nu var helt meningslösa (Ozanne et al. 2012). Förståelse och stöd 
stärkte familjebanden, vilket underlättade förmågan att hantera situationen. De patienter 
som fortfarande hade minderåriga barn hittade genom dem styrka och vilja att kämpa 
mot sjukdomen. Patienten ville så länge som möjligt ha kvar sin familjeroll. Vänners 
närvaro gav patienten styrka, men samtidigt som deras rädsla för situationen kunde göra 
att stämningen ibland kändes ansträngd. En del personer överförde sin oro till patienten. 
Trots detta upplevdes de som ett stort stöd. Möten med andra ALS-sjuka patienter gav 
en positiv upplevelse. Då kunde patienten känna samhörighet med andra i samma svåra 
situation och dela sina erfarenheter. Självförtroende kan vara viktigt för patientens 
välbefinnande och för att upprätthålla det bör man bevara integriteten och autonomin. 
Även förmågan att leva ett aktivt liv, känna oberoende och självbestämmande bidrog till 
ett ökat självförtroende. Hjälpmedel kunde ibland stödja patientens självständighet, 
samtidigt som det fanns en rädsla att den fysiska funktionen skulle avta snabbare 
(Ozanne et al. 2011). 
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Konsten att leva i nuet  

 
En nyckel till välbefinnande var att leva i nuet. Tankar på framtiden handlade oftast om 
död och rädsla för att bli liggande som en “grönsak” och vara beroende av andra 
(Bolmsjö & Hermerén (2001). Att inte tänka på hur det kommer att bli i framtiden 
gjorde att oron inför sjukdomens försämring minskade. De personer som accepterade att 
livet har sina upp-och nedgångar och att de inte gick att styra över, hanterade livet 
lättare. För att upprätthålla en fungerande vardag koncentrerade sig patienter på sin 
hälsa och fysisk aktivitet anpassad till sina förutsättningar. Det gjorde det lättare att 
bemöta svårigheter, och ökade känslan av lycka. Att hitta egna lösningar och sätt att 
kämpa mot sjukdomen gav styrka (Ozanne et al. 2011). Fokus lades på det som var 
positivt i livet. I stället för att tänka på vad man inte längre klarar av att göra så läggs 
fokus på de funktioner som fortfarande finns kvar (Brown & Addington-Hall, 2008). 
 
Få hjälp och att kunna hjälpa är en annan sak som kan upplevas som viktig. Att få hjälp 
av till exempel en anhörig eller personlig assistent kan vara nödvändig för att finna 
meningsfullhet. Med hjälp av dem kan patienten till exempel gå ut, och dem kan göra 
att patienten känner sig trygg genom att veta att det finns någon som tar hand om dem 
när sjukdomstillståndet försämras. Det kan också vara viktigt att känna känslan av att 
vara till hjälp och vara behövd. Det kan vara genom att finnas till hands för sin partner 
när han/hon mår dåligt, eller stötta dem ekonomiskt. Ett annat sätt kan vara att peppa 
och inspirera andra personer med ALS (Ozanne et al. 2013). 
 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Fribergs (2012) granskningsmall användes för att granska och kvalitetssäkra artiklarna 
som hittades.  
Mallen var lätt och strukturerad och gav en överskådlig blick av kvalitet och dess 
innehåll. En litteraturstudie innebär att ta reda på vad som redan har studerats och göra 
en översikt av forskningsläget inom ett visst område, sammanställa data och visa 
resultat. 
Genom att göra en litteraturstudie besvarades uppsatsens syfte. Upplevelser kring 
sjukdom, lidandet samt även att kunna finna välbefinnande trots sjukdomens svåra 
diagnos var mycket individuell. Via analys av litteratur och intervjuer i vetenskapliga 
artiklar uppkom kunskap om patienters och närståendes upplevelser av att leva med 
ALS. Vid urvalet av artiklar granskades dessa flera gånger både enskilt och tillsammans 
för att inte missa viktiga aspekter. Texten färgkodades för att lättare kunna hitta likheter 
och skillnader, meningsbärande enheter plockades ut och bildade teman och 
undergrupper. 
En litteraturöversikt är en bra metod för att kunna åskådliggöra en upplevelse samt få en 
ökad förståelse om hur sjukdomen påverkar patienten och de närståendes vardag. En 
styrka med studien var att många artiklar var kvalitativa där patienter och närstående 
intervjuades. Där kunde de dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser vilket 
bidrog till trovärdigheten av studien. Upplevelser som beskriver känslor och tankar är 
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ett intresseväckande material i vetenskapliga syften. Dock kan inga generaliseringar 
göras då det är få deltagare i den typen av studie.  
Då vår studie utfördes av två personer, kunde nya perspektiv och erfarenheter göra det 
möjligt att se ur nya synvinklar. En svaghet var att artiklarna var skrivna på engelska. 
Då kan feltolkningar av texten göras då översättningen kan misstolkas.  
 

Resultatdiskussion 

 
En diagnos på en dödlig sjukdom skapar många olika tankar och känslor. Lidandet 
upptar en stor del av vardagen, men ändå verkar de flesta lyckas finna en mening i livet. 
De drabbade väljer ofta att leva i nuet och lägga obetydliga saker åt sidan. De 
närstående utgör en stor del av vårdandet och deras närvaro är betydelsefull för 
patientens välbefinnande.  
 

Anhörigvårdare 

Att hela familjen drabbas när en medlem får diagnosen ALS går som en röd tråd genom 
många forskningsresultat. Anhöriga är de som får dra det tyngsta lasset när det gäller 
vården av patienten. De allra flesta med ALS-diagnos bor kvar hemma under hela 
sjukdomsförloppet, och då ses en eventuell partner som en naturlig vårdare.  
 
Som anhörig kan det vara väldigt svårt att ganska plötsligt få den rollen. Den psykiska 
påfrestningen kan vara stor genom att man ser en person man älskar sakta bryts ned, och 
att känslan av ansvar för den sjuka partnern ökar. Stunder av egentid och bara få rå om 
sig själv upplevs som en bristvara för den vårdande. Samtidigt som det dåliga samvetet 
smyger sig på när väl utrymme för egna känslor och aktiviteter ges. Som 
patientansvarig sjuksköterska bör vi uppmärksamma hur det anhöriga mår. Deras nya 
roll som vårdare innebär mer press och ökat ansvar för patienten, vilket kan medföra 
mycket stress och brist på vila. De anhöriga kan uppleva att det medicinska ansvaret blir 
för stort då de saknar utbildning och erfarenhet. Det kan vara svårt att bedöma och 
hantera patientens tillstånd vid akuta symtom, och att veta när det var dags att kontakta 
sjukvårdspersonal (Hudson, Aranda & McMurray, 2002). 
Några vårdare tyckte att det ibland kändes svårt att rådfråga sjuksköterskan i 
hemsjukvården när patienten hade problem. De fick intrycket av att sjuksköterskorna 
inte hade kommit i kontakt med sjukdomen tidigare och att de inte visste hur man skulle 
agera i vissa situationer (Bolmsjö & Hermerén 2003). ALS är en sjukdom som är 
ovanlig vilket kan medföra att en sjuksköterska inte så ofta kommer i kontakt med dessa 
patienter. Det kan göra det svårt att få erfarenhet och kunskap om hur vårdens ska 
utföras. Som vårdpersonal är det då av stor vikt att bemöta patient och anhöriga med 
god kommunikation och vara lyhörd för att kunna samla in så mycket kunskap som 
möjligt. Man bör även söka medicinsk fakta, andras erfarenheter och forskningsresultat 
för att då kunna ge en god och professionell vård. 
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Lidande, skuld och skam 

 
Många av de intervjuade patienterna skämdes för sin sjukdom när de gick ut och mötte 
folks blickar. När sjukdomen fortskrider försvinner successivt kontrollen över kroppen 
och dess funktioner. Ofrivilliga rörelser, sväljsvårigheter, inkontinens och andra 
symtom kan medföra att patienten känner sig “uttittad” vid vistelse bland okända 
människor. I Wiklund (2003, s.111) kan man läsa att skammen är en 
överlevnadsfunktion för att främja acceptans i sociala grupper.  
Isoleringen som detta orsakar kan medföra känslor av ensamhet och brist på sociala 
kontakter. Aktiviteter som tidigare var en stor del av livet och som betyder väldigt 
mycket kan ge en stor sorg när man inte längre har förmågan att kunna utföra dem. 
Livet förminskas i takt med att sjukdomen fortskrider.  
 
Patientens attityd till livet och sjukdomen upplevs kunna påverka sjukdomsförloppets 
längd och hastighet. Personer som är positiva till livet och har ett intresse för att leva så 
länge som möjligt verkar kunna ha bättre livskvalité än de personer som “ger upp” tidigt 
och har en negativ inställning. Positiva personer ger intrycket av att de vill upprätthålla 
ett normalt och aktivt liv, och väljer då aktiviteter efter sin egna fysiska förmåga. 
När sjukdomen sedan fortskrider och många kroppsfunktioner förlorats uttrycker 
patienter att de inte längre har någon vilja att leva och vill därför inte bli återupplivade 
när hjärtat stannar. Döden ses tillslut som en befrielse från allt lidande (Brown & 
Addington-Hall, 2008). Funderingar på aktiv dödshjälp dyker upp och upplevs inte 
främmande. Att ha en fungerande hjärna men en oanvändbar kropp verkar skrämma mer 
än döden. Patienter uttryckte att det finns en gräns för hur mycket lidande man klarar 
av, och då borde aktiv dödshjälp få vara ett alternativ (Whitehead, O’Brien, Jack & 
Mitchell, 2011). Att inte ha rätten att själv bestämma när man ska dö skapade ett lidande 
hos patienter. De uttryckte att deras livskvalité hade blivit högre om de själva hade fått 
avgöra när livet ska avslutas. Det skulle bli lättare att leva och dämpa ångest (Bolmsjö, 
2001).  
 
Skuldkänslor upplevs vara ständigt närvarande. Patienten upplever sig att vara källan till 
sorg och smärta för familjen. Tankar på att ens barn mister en förälder och partnern blir 
lämnad ensam skapar känslor som oro, ångest och skuld. 
Som sjuksköterska har vi ett ansvar att bemöta patienters behov av mentalt stöd och 
hjälp att kunna hantera sorg och existentiella frågor. Det ingår i sjuksköterskans 
profession att lindra lidande. När det handlar om psykiska problem kan ett vårdande 
samtal vara till god hjälp. Genom att lyssna aktivt, visa empati och sätta patienten i 
centrum kan man hjälpa personen till förmåga att hantera den känslomässiga 
situationen.  
Genom att få patienten att sätta ord på sina tankar och genom att bekräfta lidandet kan 
man skapa ett vårdande samtal (Wiklund, 2003 s.171). 
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Meningsfullhet 

Acceptans av en dödlig sjukdom upplevs vara svår att ta till sig. Att vara mitt i livet och 
få en dödlig diagnos som dessutom är fortskridande ställer livet på kant. Men genom att 
finna sig i sitt öde hjälpte det patienten att leva i nuet och finna strategier till en ny 
livssituation. Att ta en dag i taget och hitta glädjeämnen gjorde ändå livet värt att leva. 
Vår studie visar att för de flesta är den stora källan till glädje och meningsfullhet 
närvaro av familj och vänner.  Att bli sedd och behövd skapar en känsla att fortfarande 
vara betydelsefull. Att inte bli sedd av någon kan ge en stark känsla av ensamhet. 
Avsaknad av sällskap kan göra att man grubblar mer över livet vilket kan leda till 
nedstämdhet. Wiklund (2003 s. 80) beskriver att välbefinnandet är personligt och unikt 
för det har att göra med människans inre upplevelser.  
 
Som sjuksköterska bör man kunna se och att skapa en bra relation med vårdtagaren är 
av stor vikt. Dessutom ha en positiv inställning är värdefullt för att levnadstiden för 
patienten ska bli så god som möjligt. Hjälpa patienten att skapa förutsättningar till en så 
bra tid som möjligt och skapa trygghetskänsla ger grunden för en god vård. Genom att 
ha ett vårdvetenskapligt synsätt och kunna bekräfta patientens lidande kan det skapas en 
bra utgångspunkt för patientens välbefinnande. 
 
SLUTSATSER 

Att vara mitt i livet och drabbas av en dödlig sjukdom innebär ett stort lidande både för 
patienten och för de anhöriga.  Studien visar hur sjukdomen påverkar kroppens 
funktioner och även de känslomässiga och psykiskt påfrestande upplevelser som 
sjukdomen innebär. Många funderingar och frågor om döden väcktes. Trots oro och 
ångest fanns det ändå ljusglimtar i vardagen. Familj och vänner utgjorde en stor del till 
den sjukes välbefinnande även stödet från vårdpersonalen. Att vårda en ALS-sjuk 
patient kräver god kunskap om sjukdomen och sjukdomsförloppet. Även om det är den 
sjuke som står i centrum är det viktigt som vårdpersonal att inte glömma bort de 
anhörigas behov. En god omvårdnad och respekt för patientens självbestämmande kring 
sin person är av stor vikt för att den sista tiden ska bli så bra som möjligt. 
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Amyotrophic 
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Palliative 
Medicine 
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Hermeneutiskt, 
patientperspektiv. 

Syftet var att 
studera de 
existentiella 
frågorna I 
ALS-
patienters 
livssituation. 

Semistrukturerade 
intrevjuer med 
hjälp av 
intervjuguide.  
Sju områden 
belyses: 
Nuvarande 
situation, 
framtiden, 
mening, skuld, 
respekt, 
information och 
förtroende.  
Åtta patienter 
med ALS-diagnos 
deltog. 

Fem teman: 
Erfarenheter 
kring: -
mening och 
skuld, 
-relationer, -
diagnosen 
och 
information, -
fysisk 
oförmåga, -dö 
med 
värdighet och 
respekt för 
personen. 

 
Interviews with 
patients, family 
and caregivers 
i Amyotrophic 
Lateral 
Sclerosis: 
Compairing 
needs 
 
Bolmsjö, 
Ingrid 
Hermerén, 
Göran 
 
Journal of 
palliative care 
 
2001 

Patienters, 
familjers och 
vårdares 
perspektiv. 

Syftet var att 
studera och 
jämföra olika 
behov hos 
patienter, 
anhöriga och 
vårdare. 

Intervjuer med 16 
individer. Åtta 
patienter och åtta 
närmast anhöriga. 
Inklutionskriterier 
var förmåga att 
kommunicera, att 
de haft diagnosen 
mer än 6 månader 
och att de bodde 
hemma. 

Patienter och 
anhöriga 
jämfördes 
angående 
erfarenheter 
och behov om: 
-Hur de fick 
reda diagnosen, 
-Information 
om diagnosen, 
-Behovet att 
anförtro sig till 
någon, -
Framtiden och 
–Vårdgivarnas 
kompetens. 
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Titel, 

författare, 

tidskrift och 

årtal. 

Perspektiv Syfte Metod Resultat 

 
Närståendes 
erfarenheter av ett 
palliativt 
hemsjukvårdsteam 
 
Borstrand, Ingbritt 
Berg, Linda 
 
Vård i Norden 
 
2009 

Fenomenologisk 
ansats. 
Anhörigas 
perspektiv 

Syftet med 
studien var att 
belysa 
närståendes 
erfarenheter 
av ett 
palliativt 
hemsjukvårds- 
team. 

Kvalitativ 
studie med 
intervjuer 
med 13 
närstående 
till 
patienter 
som 
vårdats 
hemma till 
livets slut. 

Närstående hade 
stort förtroende 
för 
sjuksköterskona i 
teamet, och 
förlitade sig på 
deras kompetens. 
De tyckte att 
kommunikationen 
var god och att de 
fick ett bra stöd i 
vårdandet av 
patienten. De fick 
förtroende för 
teamet och kände 
sig trygga. 

 
How people 
with motor 
neurone 
disease talk 
about living 
with their 
illness: a 
narrative study 
 
Brown, Janice 
Addington-
Hall, Julia 
 
Journal of 
advanced 
nursing 
 
2008 

Narrativ 
studie. 
Patienters 
perspektiv. 

Syftet var att 
utforska 
patienters 
erfarenheter 
och hur de 
pratar om att 
leva och 
hantera livet 
med ALS. 

Narrativ studie 
med 13 patienter 
som antingen 
levde hemma 
eller på 
vårdhem. 
Longitudiella, 
narrativa 
intervjuer gjorde 
med tre 
månaders 
mellanrum 
under en 18- 
månadersperiod. 

Fyra teman: - 
Upprätthålla 
livet så bra som 
möjligt, -Att 
leva med en 
oövervinnerlig 
sjukdom som 
tar ens kraft, -
Viljan att 
bevara livet och 
överleva och –
Förlust och 
rädsla. 
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Titel, 

författare, 

tidskrift och 

årtal. 

Perspektiv Syfte  Metod Resultat 

 
What are the 
roles of carers in 
decision-making 
for amyotrophic 
lateral sclerosis 
multidisciplinary 
care? 
 
Hogden, Anne 
Greenfield, 
David 
Nugus, Peter 
Kiernan, 
Matthew C. 
 
Patient 
preference and 
adherence 
 
2013 

Fenomenologisk 
ansats. 
Vårdarnas 
perspektiv. 

Syftet är att 
utforska 
anhörigvårdarnas 
deltagande i 
beslutsfattningar 
och identifiera 
deras roll. Samt 
att undersöka 
för-och 
nackdelar med 
att 
anhörigvårdarna 
deltar i besluten i 
multidiciplinära 
ALS-team. 

Utforskande och 
djuptgående 
studie med åtta 
anhörigvårdare av 
ALS-patienter 
från två kliniker 
med 
specialistteam. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
ljudinspelningar. 

Studien visar 
att vårdarens 
närvaro och 
deltagande i 
beslut var en 
stor tillgång. 
Deras roll var 
att föra 
patientens 
talan, vara ett 
känslomässigt 
stöd och 
assistans.  

 
Factors that 
facilitate and 
hinder the 
manageability 
of living with 
amyotrophic 
lateral sclerosis 
in both patients 
and next of kin 
 
Olsson Ozanne, 
Anneli 
Graneheim, 
Ulla H 
Persson, 
Lennart 
Strang, Susann 
 
2011 

Kvatitativ 
descriptiv 
studie ur 
patienters och 
närmast 
anhörigas 
perspektiv. 

Syftet var att 
belysa faktorer 
som 
underlättar 
och hindrar 
förmågan att 
hantera livet 
med en ALS-
diagnos hos 
patienter och 
anhöriga. 

14 patienter och 
13 anhöriga 
intervjuades 
individuellt. 
Intervjusvaren 
utsattes för 
kvalitetiv 
innehållsanalys. 

Resultatet visar 
förändringar 
mellan 
möjligheter och 
begränsningar i 
individens 
förmåga att 
hantera 
livssituationen. 
Både patienter 
och anhöriga 
utvecklade 
strategier för att 
hantera 
situationen 
genom 
acceptans, leva i 
nuet och 
närvaro av 
vänner. 
Dysfunktionella 
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relationer och 
familjer hade 
det svårare att 
hantera 
livssituationen. 

 
Titel, 

författare, 

tidskrift och 

årtal. 

Perspektiv Syfte Metod Resultat 

 
Finding 
meaning 
despite 
anxiety over 
life and death 
in 
amyotrophic 
lateral 
sclerosis 
patients 
 
Ozanne, 
Anneli O 
Graneheim, 
Ulla H 
Strang, 
Susann 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
 
2013 
 

Fenomenologiskt, 
patientperspektiv. 
Kvalitativ 
deskriptiv studie. 

Syftet är att 
belysa hur 
patienter med 
ALS skapar 
mening trots 
sjukdomen. 

14 individuella 
intrvjuer. 
Intervjusvaren 
analyserades 
med kvalitativ 
innehållsanalys. 

Två teman 
uppkom för att 
belysa 
livssituationens 
komplexitet: 
Erfarenhet av 
ångest över 
livet och döden 
och Finna 
mening trots 
sjukdomen. Det 
blev tydligt att 
det osäkra resan 
mot döden var 
mer 
skrämmande än 
döden i sig. 
Trots den 
dödliga 
sjukdomen som 
skapade ångest 
över liv och 
död, fysisk 
förlust, känslor 
som orättvisa, 
skuld och skam 
så kunde 
patienter ändå 
finna mening i 
livet som 
stärkte deras 
vilja att leva. 
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Struggling to 
find meaning 
in life among 
spouses of 
people with 
ALS. 
 
Ozanne, 
Anneli O. 
Graneheim, 
Ulla H. 
Strang, 
Susann 
 
Palliative and 
supportive 
care 
 
2014 

Fenomenologisk. 
Anhörigas 
perspektiv. 

Syftet var att 
belysa 
erfarenheter 
av att finna 
mening i livet 
bland 
anhöriga till 
ALS-
patienter. 

13 
semistrukturerade 
intervjuer med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Makarna 
upplevde att 
de kämpade 
för att finna 
mening i 
slutet av en 
mörk tunnel. 
De kände sig 
isolerade och 
fängslade, och 
att livet var 
begränsat. De 
såg livet som 
orättvis och 
sörjde den 
framtid de 
planerat med 
sin partner 
men som nu 
hade blivit 
förstörd på 
grund av 
sjukdomen. 

 
 
Dying with 
motor neurone 
disease, what 
can we learn 
from family 
caregivers? 
 
Ray, Robin A. 
Brown, Janice 
Street, Annette 
F. 
 
Health 
Expectations 
 
2012 

Anhörigas 
perspektiv. 

Syftet var att 
undersöka hur 
anhörigvårdare 
till patienter 
med motor 
neurone 
disease(MND) 
upplevde deras 
partners död 
och att 
identifiera hur 
sjukvården 
bättre kan 
förbereda 
familjer på vård 
i livets 
slutskede. 

Sekundär 
analys. 
Ljudinspelade 
intervjuer och 
material från en 
tidigare studie 
återanvändes 
för att besvara 
frågor som inte 
togs upp i den 
första studien. 
Inspelat 
material har 
analyserats av 
denna studiens 
författare som 
fick svar på 
studiens syfte.  

Fyra teman: -
Planera för  
vård i livets 
slutskede, -
Oväntad död, -
Värdighet i 
den döende 
kroppen och –
Ett positivt slut 
med MND. 

 
 
 


