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SAMMANFATTNING   

Bakgrund: Här ingår anhörigas och sjuksköterskors upplevelser av att vårda en person med 
ALS. Anhöriga upplever psykiska och fysiska påfrestningar i att vårda en nära anhörig. De 
beskriver hur vardagen är att vårda en närstående med sjukdomen ALS och om hur 
utmanande det kan vara. Sjuksköterskor upplever att det finns en brist på kunskap om 
sjukdomen och till följd av det kan svårigheter vid vårdandet av patienter med ALS 
uppkomma. Både sjuksköterskor och anhöriga belyser att det är viktigt med kunskap om 
sjukdomen. Sjuksköterskor betonar även betydelsen av och ansvaret de har som 
hälsovårdspersonal att bland annat informera patienternas anhöriga om avlastningsvård. 
Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med ALS.  
Metod: Examensarbetets metod utgår från en kvalitativ litteraturstudie och analyseras 
utifrån en beskrivande syntes med stöd av den syntetiska processen.   
Resultat: I resultatet presenteras tre teman som beskriver patienters upplevelser av att 
drabbas av ALS.  De tre teman som presenteras i resultatet är ”Upplevelser av att drabbas av 
ALS”, ”Upplevelser av emotionell omvälvning vid ALS” och ”Upplevelser av kroppsliga 
förändringar vid ALS”.  
Slutsats: I resultatet framkommer patienters upplevelser av att leva med ALS.  Det är viktigt 
att involverad sjukvårdspersonal kontinuerligt strävar efter en ökad kunskap och information 
kring patienters upplevelser. Ett högkvalitativt vårdande är ett av sjuksköterskans yttersta 
ansvar. Ökad kunskap skapar förutsättningar till en bättre vård och bättre förståelse för ALS 
patienter. Närstående till patienter med ALS är mycket viktiga för ALS patienternas 
välbefinnande och känsla av trygghet. Därmed är det viktigt att sjukvårdspersonal även 
uppmärksammar anhöriga och stöttar de igenom sjukdomsprocessen.   
Nyckelord: ALS, daglig kamp, förlust, patienter och upplevelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT   
 
Background: This section includes family and nurses experiences of caring for a person 
with ALS. Families experience mental and physical stress in caring for a close relative. They 
describe how their everyday life of caring for a close relative with the disease ALS is and how 
challenging it can be. Nurses experience a lack of knowledge surrounding the disease and as a 
result, difficulties in dealing with patients and their families may arise. Both nurses and 
patients’ families emphasize the importance of knowledge about the disease. Nurses also 
emphasize the importance they have as health care professionals and their obligation among 
other things to inform patients families of relief care.  
Aim: The purpose is to describe patients’ experiences of living with ALS. 
Method: The method of this thesis is a qualitative literature study and analyzed from a 
descriptive synthesis based on the synthetic process.  
Results: The findings present three themes describing patients’ experiences of being 
stricken with ALS. The three themes presented in the findings are "Experiences of being 
afflicted with ALS", “Experiences of emotional upheaval by ALS” and "Experiences of bodily 
changes with ALS”. 
Conclusion: In the findings of this study patients’ experiences of living with ALS are 
described. It is of importance that involved healthcare professionals continuously strive for 
increased knowledge and information about patients’ experiences. High-quality care is one of 
the many obligations a registered nurse must upkeep. Increased knowledge creates a 
potential possibility for evolving and better care and thus a better understanding towards 
patients with ALS. Involving close family and relatives is important when caring for people 
with ALS, as it facilitates for the well-being and sense of safety of these patients. It is thus 
important that healthcare professionals also pay attention to the relatives of these patients to 
support them during the whole process. 
Keywords: ALS, daily struggle, experiences and loss.  
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1 INLEDNING 

Detta examensarbete kommer att beskriva hur det är att leva med Amyotrofisk lateralskleros 

(ALS) med fokus på både manliga och kvinnliga patienter mellan 30 till 85 år. Patienterna 

växlar mellan att vistas i sina hem och på sjukhus samt avlastningsvård. Intresseområdet 

ALS var framtaget av forskargruppen på Mälardalens Högskola, HVV. Anledningen till valet 

av ALS som intresseområde var att ett intresse om ämnet väcktes hos båda författarna till 

detta examensarbete. ALS är en sjukdom ingen av författarna till detta examensarbete visste 

mycket om. Därmed gav det en nyfikenhet och vilja i att öka kunskapen kring vad det innebär 

för patienter som lever med den sällsynta obotliga sjukdomen. I sökandet av 

vårdvetenskapliga forskningsartiklar kring ämnet upptäcktes att människors upplevelser 

med anknytning till sjukdomen ALS främst fokuserade på anhörigas och sjuksköterskors 

perspektiv. Författarna insåg att det var mer utmanande att hitta forskning om ALS 

patienters upplevelser. Förhoppningen med detta examensarbete är att få en ökad förståelse 

av patienters upplevelser under sjukdomsförloppet och om vad det innebär att drabbas av 

ALS. Fördjupad kunskap kan öppna upp för en trygghet hos sjuksköterskan. Mer kunskap 

kan tillföra en god grund att som sjuksköterska kunna ha bättre förståelse och möjligen kan 

det leda till en bättre vård för ALS patienter. Tidigare studier inkluderade i examensarbetets 

bakgrund under tidigare forskning belyser att både sjuksköterskor och anhöriga tycker att 

mer och bättre kunskap om ALS är essentiellt.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs definitioner av begrepp, fakta om ALS, anhörigas och sjuksköterskors 

upplevelser i relation till ALS. Vidare i texten redogörs ett teoretiskt perspektiv. 

 Definitioner av centrala begrepp 

De definitioner av centrala begrepp som kommer att beskrivas under denna rubrik är 

upplevelser, amyotrofisk lateralskleros och palliativ vård. 

2.1.1 Upplevelser  

Att uppleva innebär att en person är med om något som påverkar en själv. Det kan handla om 
ett händelseförlopp en person genomlever och erfar, en händelse som är framstående och 
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betydelsefull (National Encyklopedin, u.å). Begreppet upplevelse kan även definieras som en 
händelse eller något som påverkar en person. Upplevelse är när personen tar in något eller 
påverkar personens känslor, tankar och sätt att vara på (Psykologilexikon, u.å).  

2.1.2 Fakta om amyotrofisk lateralskleros  

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en sjukdom i det centrala nervsystemet (CNS) vilket 

består av en koppling mellan hjärnan och ryggmärgen. CNS styr och samordnar bland annat 

motoriska nervceller som ansvarar för frivilliga rörelser. Det är de motoriska nervcellerna 

ALS angriper. När nervcellerna successivt försämras och dör kommer förbindelsen mellan 

hjärnan och ryggmärgen att brytas helt. De signaler CNS skickar ut till kroppen för att kunna 

röra en kroppsdel blir försämrade eller omöjliga. Detta leder till att hjärnans funktion att 

styra viljemässiga rörelser i kroppens muskler slutligen upphör (Bellomo & Cichiminski, 

2015).  

 

Orsaken till ALS är oklar, dock finns det forskning att genetiska förutsättningar kan bidra 

med en ökad risk till att utveckla sjukdomen. Risken för att drabbas är cirka 5–10%. 

Sjukdomen ALS utvecklas vanligtvis hos personer mellan 40 till 60 års ålder. Dock är 

åldrandet ingen förutsättning för insjuknandet i sjukdomen då även yngre människor kan 

insjukna med i ALS. Män är mer benägna att få sjukdomen vid ung ålder än kvinnor men vid 

högre ålder är sannolikheten lika stor för båda könen. ALS är en fortskridande sjukdom och 

diagnosen innebär en dödsdom, i de flesta fallen inom loppet av 3–4 år. Ett av de första 

symtomen till ALS grundar sig på vilka nerver som påverkas först och därefter påverkas 

personens rörelseförmåga som konsekvens av att musklerna blir svagare och stelare. En fullt 

fungerande person försämras successivt övertid och resulterar i förlamning. Den mest 

förekommande dödsorsaken till ALS är att andningsmusklerna försvagas och 

andningskapaciteten försämras och slutligen upphör. Eftersom att ALS är en fortskridande 

sjukdom och inget botemedel finns erbjuds alla ALS patienter palliativ vård. Palliativ vård 

ska erbjudas från det att diagnosen ställts och genom hela sjukdomsprocessen. Detta för att 

stödja patienten med ALS, anhöriga till patienten samt det vårdande teamet 

(Bellomo & Cichiminski, 2015). 

 

2.1.3 Palliativ vård 

Den palliativa vården som kommer att presenteras i detta avsnitt syftar till en palliativ vård 

för vuxna. Palliativt vårdande innebär att lindra en patients lidande vid obotlig sjukdom för 

att förbättra livskvaliteten under en längre period eller att lindra lidande vid livets slutskede. 

Det kan även betyda en lindrande vård för patienter med de allvarligaste sjukdomarna som 

står inför döden som konsekvens till sin sjukdom. Det gäller att i god tid identifiera och på ett 

korrekt sätt bedöma och behandla smärta samt andra fysiska, psykosociala och andliga 

problem som uppkommer vid sjukdom (WHO, u.å). Döden är ofta ett normalt skede inom 

palliativ vård där patienten ska få möjlighet till god livskvalitet utan att skynda på döden eller 

hindra den. Den palliativa vården strävar efter att bevara patienters dignitet och 

välbefinnande (Nationella Rådet för Palliativ Vård, u.å). Inom den palliativa vården finns det 
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två faser, en tidig fas och en sen fas. Den tidiga fasen tillämpas vid sjukdom som till exempel 

demens eller långsamväxande bröstcancer. Där åtgärder som kemoterapi och särskilda 

läkemedelsåtgärder tas med syfte att behandla och förlänga liv. Genom att patientens 

symtom minskas skapas möjlighet för patienten att så långt det är möjligt att leva ett normalt 

liv. Den sena fasen inom den palliativa vården innefattar den vård som tillämpas då 

möjlighet till att förlänga patientens liv inte längre finns. Vårdandet kan tillämpas i allt från 

några dagar till några månader. Fokus i den sena fasen är främst att minska eller lindra 

patienters symtom. Karakteristiskt för alla sjukdomar i den sena fasen är att de yttrar sig i 

exempelvis hosta, trötthet, kraftlöshet, ångest, illamående, muntorrhet (Vårdhandboken, 

2016).  

 

För att utföra god palliativ vård är det betydelsefullt att sjuksköterskan utgår från de så 

kallade fyra hörnstenarna. Den första hörnstenen är; att lindra symtom och specifikt mer 

grava symtom som bland annat smärta och oro. Nästa hörnsten är ett djupt och 

kvalificerande samarbete mellan olika yrken inom vårdteamet och myndigheter är 

nödvändigt. Dessa aktörer har betydelse för patientens liv och tar beslut som ska ta hänsyn 

till patientens bästa vilket kan underlätta för patienten. Den tredje hörnstenen är 

kommunikation och god kontakt mellan patienten, vårdpersonal och anhöriga är mycket 

betydelsefullt. Även samarbete är essentiellt mellan vårdpersonal och anhöriga för att skapa 

ett gott vårdande till den sjuke. Den fjärde och sista hörnstenen är att anhöriga som 

patienten har tilldelat tillåtelse att delta i patientens vårdande ska ha möjlighet till att få hjälp 

och stöd eftersom att de oftast bidrar och hjälper till mycket med patientens vård. De måste 

även bli informerade om patientens tillstånd och dylikt i den mån som det är möjlig. Det ska 

ske i den utsträckningen så att de känner att sjuksköterskans delaktighet i vårdandet är 

avsevärd (Anders, Ternestedts & Håkansson, 2013).  

 Tidigare forskning 

För att få en bättre förståelse inför analysen av patienternas upplevelser kommer tidigare 

forskning grundas på andras perspektiv. De olika perspektiven utgår ifrån anhörigas och 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda en patient med ALS. 

2.2.1 Anhörigas upplevelser av ALS 

Anhörigas upplevelser av att ha en familjemedlem med ALS kan vara mycket fysiskt och 

psykisk påfrestande för hela familjen (Ozanne & Persson, 2012). Familjer har olika 

perspektiv på hur livsstilen var innan patienten fick diagnosen ALS. Anhöriga berättar att de i 

början inte uppmärksammat symtomen medan andra släktingar såg förändringar. Vissa 

anhöriga hade lagt märkte till förändringarna. I andra fall trodde anhöriga att de höll på att 

bli tokiga och att de misstagit de olika symtom de bevittnat. Anhöriga har berättat för vänner 

eller släktingar om de symtom de sett och fick till svar att det är ren inbillning (Galvin, 

Gaffney, Corr, Mays, & Hardiman, 2017). Anhöriga ställs inför en osäkerhet i vardagen på 

grund av att sjukdomsprocessen är oförutsägbar (Cipolletta & Amicucci, 2015).  
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För att orka med det nya sättet att leva på försöker en del anhöriga att ha en positiv 

inställning. När det kommer till att visa känslor anser de att det antingen var bra att visa det 

eller att det är bättre att undvika att visa känslor som exempelvis sorg. Anhöriga upplever att 

perspektivet på livet förändras och små saker i livet uppskattas ur ett nytt ljus. Anhöriga 

känner sig privilegierade och lyckliga över att de har kapaciteten att kunna vara sociala 

genom tal, rörelse, uttryck, att ha en god hälsa och vara fysiska kapabla. ALS påverkar hela 

familjen och oftast finns det två generella scenarion anknutna till att någon i familjen 

drabbas av sjukdomen. Det ena scenariot är att anhöriga förs samman och kommer varandra 

närmare. Det andra scenariot är att familjen distanseras ifrån varandra 

(Cipolletta & Amicucci, 2015). Larsson, Fröjd, Nordin, Nygren och Fröjd (2015) beskriver att 

det är nödvändigt att vårdandet baseras på patienters individuella behov. Anhöriga berättar 

att de har varit besvikna på hälso- och sjukvårdspersonal på grund av den kunskapsbrist som 

råder bland sjukvårdspersonal om sjukdomen ALS. Personal med specialiserad kunskap och 

kompetens inom ALS är betydelsefullt för anhöriga så att de får det stöd samt den 

information som behövs.  

 

Information om sjukdomen anses av vissa vara bristande inom hälso-och sjukvården medan 

andra anhöriga berätta att informationen är informativ. Upplysning om vad det finns för 

olika former av stöd och hjälpmedel för funktionshindrade delades inte ut, vilket upplevs som 

dåligt, otryggt och irriterande. Anhöriga upplever att de inte visste mycket om 

sjukdomsprocessen i ALS och önskade få mer information eller fakta om sjukdomen. 

Informationen som idag är tillgänglig skapar en känsla av osäkerhet och är ofullständig. Att 

förlita sig på en annan person och ha en annan människa att prata med är betydelsefullt för 

en del anhöriga. Det kunde manifestera sig i form av att få ventilera sig med framförallt 

någon person som är erfaren inom ALS. Att få prata och bli lyssnad på skapar känslor av 

avlastning för de anhöriga. Att anförtro sig till vårdpersonalen upplever anhöriga som svårt. 

En del upplever att balansen mellan kunskapen är detsamma mellan vårdpersonalen och 

anhöriga. Anhöriga upplever en känsla av osäkerhet när de kom underfund med att 

vårdpersonalen aldrig vårdat en ALS patient förut. Kollegor och vänner som ställer upp är 

viktigt för de anhöriga. Anhöriga känner att de får möjlighet att prata ut. De berättar även att 

de anser att det är hemskt att inte alla anhöriga har den tillgängligheten och möjligheten att 

få prata med någon och är ensamma i sin situation. Anhöriga berättar att de undviker att 

tänka på framtiden då de upplever att det skapar känslor av elände och smärta. Att tänka på 

tiden och smärtan känns betungande och på grund av detta tycker de att det inte är värt att 

tänka på framtiden. Anhöriga upplever att det underlättar att inte tänka på hur framtiden 

kommer att vara och tar därför dagen som den kommer. Att känna tacksamhet för sin hälsa 

och det välmående som personen har upplevs som gynnsamt (Bolmsjö & Hermerén, 2001; 

Bolmsjö & Hermerén, 2002).   

 

Att friheten är begränsad är något anhöriga diskuterat tillsammans. Det kan beskrivas med 

att det inte finns någon frihet i den situation de befinner sig i och känner att det inte finns 

något annat val än att finnas där som stöd och vårdare för sin närstående. De anhöriga 

beskriver att de upplever att det individuella ansvarsområden har ökat, främst med att sköta 

hemmet och barnen. Även det ekonomiska ansvaret upplevs ha ökat (Bolmsjö & Hermerén, 

2002). Det finns olika dimensioner av att känna en emotionell belastning med anknytning till 
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vårdandet av en ALS patient. Anhöriga som har en vårdgivarroll upplever att anhörigas 

emotionella välbefinnande påverkas mycket på ett psykosocialt plan. Anhöriga upplever 

känslor av ilska, oro, frustration, rädsla, osäkerhet och otrygghet i samband med att vårda sin 

närstående. Den begränsande kommunikationen mellan den anhöriga och ALS patienten 

upplevs svårt. Förmågan att föra mogna och vuxna konversationer är inte längre möjlig vilket 

ibland, enligt de anhöriga kan upplevas som att sköta om ett barn. Vissa dagar upplever de 

anhöriga glädje och motivation till att ta ansvar och hjälpa patienten och andra dagar kan det 

kännas svårare vilket skapar emotioner av frustration och ilska (Galvin, Corr, Madden, Mays, 

McQuillan, Timonen & Hardiman, 2016).  

2.2.2 Sjuksköterskans upplevelser  

Sjukdomsprocessen för ALS är obarmhärtig för patienter och anhöriga då botemedel inte 

finns. Därmed är det nödvändigt att patienters livskvalité prioriteras, bibehålls och förbättras 

genom att patienten får vårdas i en bekväm hemmamiljö med familjen (Ushikubo & Suzuki, 

2016; Foley, O’Mahony & Hardiman, 2009). För hälso-och sjukvårdspersonalen var 

patientens autonomi en viktig och grundläggande del inom patientcentreradvård och att 

patienten själv ska ha utrymme för att ansvara över sitt eget beslutsfattande. Det är 

sjuksköterskors roll att alltid förklara för patienten om att de är i kontroll av sitt eget 

beslutsfattande och att säkerställa att patient och anhöriga förstått vad för beslut de tar. 

Kliniker är överens om att det är betydelsefullt att tidigt diskutera symtomhantering med 

ALS-patienter (Hogden, Greenfield, Nugus & Kiernan, 2015). En fördjupad kunskap och 

skicklighet om vad en sjukdom som ALS kan innebära, tydliggör för sjuksköterskan vad som 

förväntas. Detta kan möjliggöra att sjuksköterskan därmed kan stödja anhöriga och patienter 

på bästa möjliga sätt genom att bland annat kunna besvara frågor och funderingar (Larsson 

et al., 2015). Hälso- och sjukvårdspersonal är överens om att informationen om ALS är lätt 

tillgängligt via nätet samt via specialiserade tjänster. Dock upplever de att kvaliteten på 

informationen som finns på internet är skiftande och föränderlig. Personalen upplever att det 

är mer gynnsamt att förhålla den information som tillfördes till patienter till evidensbaserade 

studier och tillförlitliga informationsresurser (Hogden et al., 2015). En kunnig och skicklig 

sjuksköterska är den avgörande grundkärnan för att skapa trygghet för anhöriga. För att 

underlätta för anhörigas behov av att ge stöd till ALS patienten innefattar det oftast att 

delge information och kunskap till anhöriga för att de ska ha möjlighet att vara förberedda 

inför olika situationer som kan uppstå. En del anhöriga är i mer behov av praktisk kompetens 

för att underlätta vårdandet (Larsson et al., 2015).  

 

När det kom till palliativ vård diskuterar sjuksköterskor om huruvida de blivit informerade 

om den palliativa vården. Utifrån intervjuerna kommer sjuksköterskorna fram till att de 

vårdavdelningar som finns på de sjukhus där de arbetar på är tillfredställande. Dock anser de 

att utrymme för förbättring i kontext till att finnas för patienten och stödja på ett mer 

emotionellt plan kan förbättras. Sjuksköterskorna upplever att de gör sitt bästa i sitt arbete 

men att de ibland kan få känslan av att arbetet ha kunnat gjorts bättre eller ha funnits där 

mer för patienten. Den arbetsmängd de har i kombination med den tidsbrist som finns 

upplevs som ett hinder för sjuksköterskor. Att kunna vara mer av ett emotionellt stöd för 

patienten anser sjuksköterskorna skulle begränsa sjuksköterskornas arbete men samtidigt 
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skulle vara nödvändig. Sjuksköterskor berättar att det inte är vanligt för patienter att 

diskutera döden och att vara döende och att de känner sig obekväma att diskutera dessa typer 

av samtalsämnen. Därför är de överens om att de vill få vidareutbildning för att lära sig att 

hantera och stötta patienter via emotionellt och känslomässigt stöd. Sjuksköterskor upplever 

att patienter inom den palliativa vården är i behov av mer emotionellt stöd och omsorg än 

den vård och omsorg som de får i dagsläget. Sjuksköterskor upplever att det råder en brist 

anknutet till det emotionella stödet av en ALS patient och de beskriver att det är 

sammankopplat till en emotionell belastning snarare än en arbetsbörda i praktiken 

(Aranzamendi, Addington-Hall, Saracibar, Richardson, 2012). I den palliativa vården finns 

det möjlighet till att få avlastningsvård som ger anhöriga möjligheten till att få en avlastning i 

vårdandet där sjuksköterskan och övrig vårdpersonal träder in och vårdar patienten under en 

viss tid så att anhöriga kan återhämta sig. Sjuksköterskor förklarar att anhöriga kan uppleva 

fysiska samt psykiska påfrestningar som innefattar stressfaktorer som kan uppkomma i 

vårdandet av svårt sjuka ALS patienter. Därför är det viktigt att sjuksköterskor ansvarar över 

att informera om och uppmuntra avlastningsvården för anhöriga och informera om att de har 

rättighet till det (Ushikubo & Suzuki, 2016).  

 Lagar och förordningar 

Patienter och anhöriga ska enligt patientlagen (SFS 2014:821) få möjlighet att vara delaktiga i 

patientsäkerhetsarbetet. Tillsammans med sjuksköterskan ska anhöriga gå igenom vad som 

börs tänka på och vad som gäller efter att patienten skrivs ut från avlastningsvården. Det är i 

denna vård anhöriga får chansen att vila från att vårda en patient. Svenska 

sjuksköterskeförening (2017) skriver bland annat att personcentrerad vård är att se hela 

människan. Det innebär att ta hänsyn till patientens existentiella behov men även de andliga, 

sociala samt psykiska aspekterna i samma utsträckning som personens fysiska behov 

värderas. Vidare skriver svenska sjuksköterskeförening att personcentrerad vård är en av 

sjuksköterskans viktigaste uppgifter och innebär att ta hänsyn till och ta del av patientens 

mål, känslor och tankar i vårdandet.  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är en lag som innefattar paragrafer som grund för all 

hälso- och sjukvård som bedrivs. Lagen säger att den vård som ges ska alltid baseras på 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda individens värdighet oavsett kön, 

ålder, etnicitet, sexuell läggning etc. Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver att 

vårdrelationer ska basera sig på en bra grund mellan vårdgivare och vårdtagare och det bör 

uppmärksammas att vårdtagare har rätt till sin eget självbestämmande och personens 

integritet bör uppmärksammas med anknytning till vårdandet. Sjuksköterskan bör alltid 

förhålla sig till ett etiskt synsätt där patientens trygghet och säkerhet står i fokus och 

prioriteras. Det ska vara lättillgängligt för invånare att komma i kontakt med hälso- och 

sjukvården enligt patientlagen (SFS 2014: 821). 
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 Teoretiskt perspektiv  

Examensarbetet baseras på Dahlbergs (2017) vårdvetenskapliga perspektiv med människans 

upplevelser i centrum med inriktning på människans individuella perspektiv på livsvärld. 

Kunskap om människans unika upplevelser kring livsvärlden blir till en viktig del till 

förståelsen av det individuella behovet. 

 

2.4.1 Livsvärld 

Livsvärld beskrivs som det varje människa upplever och har erfarenheter av där en egen 

värld erhålls i förhållande till världen runt om. Dessa upplevelser och erfarenheter som en 

människa har är helt unika och individuella, men kan även delas med andra människor och 

bli till något gemensamt. Vid förändringar i den upplevda vardagen, genom till exempel 

sjukdom, förändras människans förhållanden och förutsättningar och formar en ny livsvärld. 

Sjukdomen kan medföra att människan känner en förlorad kontroll över sitt liv. Som 

konsekvens till individens medvetenhet kan ett negativt förhållningssätt uppstå i relation till 

människovärdet och självkänslan. Att som sjuksköterska varsebli om patientens livsvärld 

lägger grunden och formar den vård och omvårdnad patienten är i behov av. Med kunskapen 

om patientens nuvarande situation kan sjuksköterskan få en ökad förståelse för patientens 

lidande. Kunskapen visar sjuksköterskan genom att skapa tillit hos patienten som då 

upplever en känsla av trygghet och möjliggör lindrandet av lidandet. Sjuksköterskan ska vara 

medveten om de unika upplevelserna patienten har kring sitt eget lidande samt 

välbefinnande. För att främja patientens upplevelser av det egna lidandet och välbefinnande 

ska sjuksköterskan tillgodose och tillfredsställa patientens unika behov (Dahlberg, 2017). 

 

2.4.2 Hälsa ur ett livsvärldsperspektiv 

Enligt Dahlberg (2017) strävar människan efter en upplevelse av sammanhang och mening 

med livet. Vid avsaknad av sammanhang och mening med livet försvinner människans känsla 

av att uppleva hälsa. Människan pendlar då mellan den nuvarande upplevda ohälsan och den 

hälsa som är möjlig att uppnå. Den potentiella hälsan innefattar de kroppsliga, själsliga och 

andliga dimensionerna. Den individuella meningen av hälsa genomgår en förändring när 

människan upplever sjukdom. Vid sjukdom kan sättet att se på livet och tillvaron förändras 

och det som människan en gång upplevt som bekant förändras till något främmande eller 

förloras helt. Då upplevelsen av ensamhet får en större betydelse kan det människan 

upplever som meningsfullt svikta. Att känna sammanhang och mening får en viktigare 

betydelse och för att stötta en människa i upplevelsen av ohälsa krävs en förståelse för 

sambandet mellan sammanhang och mening. 
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2.4.3 Lidande (sjukdom, livs, vård)  

Lidandet kan beskrivas i olika förlopp som är en konstant process och olika situationer där 

människan genomgår förnekelse, kännedom, förståelse och kamp. Processens mål är att 

komma fram till ett lindrade av lidandet där outhärdligheten blir uthärdlig. Lidande har 

många dimensioner vilket kan upplevas som svårt och smärtsamt samtidigt ses det som ett 

framsteg till det personliga utvecklandet. Att ha förmåga att utvecklas med lidandet leder till 

människans potential och möjlighet till att lindra lidandet. Människans lidande underlättas 

och blir mer uthärdligt att leva med. Mening med lidandet skapas och på så vis kan 

människan drivas framåt i den personliga utvecklingen (Dahlberg, 2017). 

 

2.4.4 Patientens livsvärld  

Den mänskliga kroppen ses med utgångspunkt i det biologiska likväl som det subjektiva. Det 

subjektiva beskriver det som människan genomgått och skaffat erfarenheter från, till exempel 

minnen, upplevelser, känslor och kunskaper. Livsvärlden som skapas utgår från den 

subjektivt levda kroppens betydelse. Människan kan aldrig fly från kroppen då det är genom 

kroppen som livsvärlden byggs upp. Kroppen skapar möjligheter till det liv som levs, den 

tillvaro som existerar samt till verkligheten. Den subjektiva kroppen ses som något levande 

och är beroende av upplevelser relaterat till hälsotillståndet. Genom händelser och 

upplevelser gör kroppen välbefinnande och lidande till något medvetet hos människan. Här 

skapas visioner, drömmar, hopp, oro, hopplöshet och verklighet i relation till 

livsvärldsbilden. När människan blir patient får upplevelsen av det levda livet en helt ny 

mening. Tillvaron i vardagen förändras och vänds upp och ner. Patienten är den som känner 

sig själv bäst sett ur ett livsvärldsperspektiv. Då patientens upplevelser är individuella 

angående den egna livsvärlden ska vård och omvårdnad ske med hänsyn till patientens 

uppfattningar utifrån det egna upplevda hälsotillståndet (Dahlberg, 2017). 

 Problemformulering 

Sjukdomen ALS innebär en oförutsägbar framtid, där sjukdomsprognosen är individuell med 

olika snabba förlopp. I tidigare forskning beskriver sjuksköterskor och anhöriga att 

sjukdomen ALS påverkar alla involverade på olika sätt. En konsekvens blir att alla 

involverade, upplever ett sorts lidande. Lidandet uttrycks i både psykiska och fysiska 

påfrestningar, vilket leder till en försvårad vardag. Det framkommer även i tidigare forskning 

att det finns en viss kunskapsbrist och att den informationen som finns tillgänglig om ALS är 

av varierande kvalité. Sjuksköterskor beskriver att en ökad kunskap om patienternas symtom 

möjliggör en förbättrad personcentrerad vård för att lindra ALS-patientens lidande som kan 

bidra till upplevelser av trygghet och ett förbättrat stöd. Tidigare forskning lägger även fokus 

på att det emotionella stödet inom den palliativa vården måste förbättras. Att få stöd anser 

anhöriga är betydelsefullt för att bland annat kunna hantera vardagen genom samtal på 

grund av att relationer, grundläggande behov och vardagen sätts på spel i konsekvens till 

sjukdomen och patientens oklara framtid. Det är även betydelsefullt att stödja ALS-patienter 
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på ett emotionellt plan på grund av känslor uppstår som kan vara frustrerande och 

förvirrande. Känsla av oro kan uppstå till följd av kommunikationsbrist mellan vårdpersonal, 

anhöriga och/eller patienten, främst hos patienten som till följd av ALS får svårigheter att 

uttrycka sig själv. Därmed är det viktigt att den kunskap som finns om ALS idag utvecklas 

och förbättras. Detta examensarbete kommer att fokusera på patienters upplevelser med 

sjukdomen ALS. Med mer kunskap om patienters subjektiva upplevelser kan vårdandet av 

ALS patienter hanteras på ett bättre sätt och öppna upp för möjligheten av en mer 

högkvalitativ vård. Ju mer förståelse vi erhåller för upplevelserna hos människor som lever 

med ALS, desto bättre kan vi begripa patienternas lidande och förhoppningsvis även stötta 

patienterna genom det.  

 

3 SYFTE 

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

4 METOD 

För att skapa en djupare förståelse för läsaren om det specifika fenomenet som involverar 

patienters upplevelser av att drabbas av ALS har examensarbetet tillämpat en kvalitativ 

litteraturstudie utifrån Evans (2002) beskrivande syntes. Enligt Segesten (2012) är avsikten 

med kvalitativ ansats att skapa förståelse för en individs livssituation och genom att 

analysera kvalitativ forskning fördjupas förståelse av det fenomen som ska studeras, vilket 

kan avse upplevelser, förväntningar eller behov.  

 

För att analysera inhämtat datamaterial, vilket bestod av vårdvetenskapliga artiklar med 

bearbetat forskningsmaterial från databaser användes en analysmetod med deskriptiv syntes. 

Metoden innebär att flera kvalitativa forskningsstudiers resultat sammanställs för att skapa 

en ny helhetsbild om det gemensamma fenomenet som bidrar med ett större kunskapsvärde. 

Enligt Evans är det betydelsefullt att så långt som möjligt förhålla sig till originaltexten. Det 

är essentiellt för att den data i de studier som avses att studeras inte ska misstolkas eller får 

förvrängt innehåll. För att kunna samla in data, identifiera, analysera och sammanfatta 

datamaterial har analysmetoden använts. Analysmetoden består av 4 steg vilket beskrivs mer 

utförligt under 4.1 datainsamling och urval där steg 1 ingår och i 4.2 dataanalysen där steg 2–

4 ingår (Evans, 2002). 
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 Datainsamling och urval 

Evans (2002) steg 1 Samla in material genom urvalsprocessen har tillämpats under detta 

moment. Under datainsamlingen och urval kommer inklusionskriterier och 

exklusionskriterier förklaras under 4.1.1 sedan följer databassökning under avsnitt 4.1.2 och 

sedan avslutas dataanalysen med kvalitetsgranskning av artiklarna under 4.1.3. 

Uppdelningen bidrar med en tydligare struktur och går lättare att läsa. 

4.1.1 Inklusionskriterier och exklusionskriterier  

För att kunna införskaffa data måste ett urval göras. Enligt Fribergs (2012) 

rekommendationer beskriver hon att kravet på forskningsartiklarna ska utgå 

från inklusionskriterier och exklusionskriterier. Artiklar ska även vara kritiskt granskade och 

ha en abstractstruktur utifrån modellen” IMRAD”. Modellen innehåller syfte, metod, resultat 

och en diskussion. De inklusionskriterierna som valdes från början var att artiklarna enbart 

skulle vara kvalitativa och från perioden 2010 till 2017 samt Peer Review. Det uppstod dock 

många hinder för denna avgränsning, till exempel att vid sökning uppkom många sökträffar 

och få lästa abstracts vilket kan ses i bilaga A (sökmatrisen). Anledningen till detta var att 

många av artiklarna inte hade tillgång till full text via databaserna och i rubrikerna handlade 

artiklarna inte om ALS utan istället för exempelvis upplevelser hos patienter med andra 

sjukdomar vilket inte är relevant för examensarbetet. Andra problem som uppstod var att en 

del vetenskapliga artiklar inte hade abstract enligt ”IMRAD” strukturen vilket resulterade i 

att flera artiklar valdes bort vilket sedan exkluderades och få abstracts lästes. Ett annat 

problem som upptäcktes var att det fanns ett för litet utbud på artiklar mellan år 2010 och 

2017. Därför fick avgränsningen tänkas om och de krav på inklusionskriterierna blev att alla 

vetenskapliga artiklarna som söktes ska vara Peer review, full text, från år 2000–2017 och 

var tillgängliga för full text. Andra inklusionskriterier var att relevanta sökord skulle 

användas och de huvudsakliga sökorden som valdes var upplevelser, ALS, leva och 

amyotrophic lateral sclerosis och att det ingick intervjuer och observationer där patienters 

upplevelser beskrivs.  

 

Exklusionskriterierna som användes för att samla in vetenskapliga artiklar innefattade att 

de inte skulle vara kvantitativa innehållandes statistik samt att de inte skulle vara för gamla. I 

början exkluderades artiklar som var äldre än 2010 men på grund av det dåliga utbudet av 

vetenskapliga artiklar som berör examensarbetets innehåll och syfte ändrade författarna 

exklusionskriterierna vad gällde årtalet vid publiceringen av artiklarna. Artiklar som 

publicerats tidigare än år 2000 exkluderades efter ändringen. Några av de artiklar som valts 

innehåller anhörigas och vårdpersonals perspektiv eller upplevelser. Dessa har exkluderats 

då det inte var i fokus för examensarbetes resultat och inte svarar på syftet då fokus är 

patienters upplevelser.  

4.1.2 Databassökning  

Databaserna Chinal Plus och PubMed användes för att söka fram vårdvetenskapliga 

artiklar. Sökningarna utfördes genom boolesk operator AND. Några förslag på sökorden som 
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användes för att få fram artiklarna var, Symptom AND ALS AND experiences, Experience 

AND amyotrophic lateral sclerosis och Living AND amyotrophic lateral sclerosis. Fler 

varianter av sökord finns i bilaga A (sökmatrisen) och detaljerad information om exempelvis 

vilken databas varje artikel söktes fram i. Nästan alla artiklar har utförts med kvalitativ 

metod och tillhörande beskrivande intervjuer. En djupare beskrivning av de totalt 12 

vetenskapliga artiklarna syns i bilaga C (artikelmatrisen). Enbart en av de valda artiklarnas 

metod baserar sig på både kvalitativa och kvantitativa data varav endast den kvalitativa delen 

i studien har använts i detta examensarbete. Alla artiklar besvarar arbetets syfte. Vidare i 

Bilaga C (artikelmatrisen) tydliggörs exempelvis respektive artikels metod, analysmetod och 

kortfattat om resultatet.   

4.1.3 Kvalitetsgranskning 

De 12 valda forskningsstudierna granskades enligt Fribergs (2012) struktur för 

artikelgranskning. Författarna har gjort om Fribergs frågor för att de ska kunna passa för ja 

och nej svar och gjort ett enkelt poängsystem. En sammanställning av artikelgranskningen 

finns i Bilaga B där det går att se de omgjorda frågorna och numreringen av artiklarna för att 

enkelt se hur många poäng de olika artiklarna fick. Granskningen består av 14 frågor och 

varje fråga bedöms enskilt för varje vetenskaplig artikel. Uppfylls kriterierna i svar till de 

frågor som finns med i granskningen så tilldelas poäng för varje fråga. Fribergs poängskala 

för artikelgranskningen sträcker sig från noll till ett. Där 0 innebär att kriterium för avsedd 

fråga inte uppfyllts och 0,5 innebär att kriteriet uppfyllts men visar sig otydligt i texten och 1 

där kriterium uppfyllts. För varje fråga kan artikeln max samla in 1 poäng. Poängsättningen 

för avsedd artikel sträcker sig från 0–14, där noll är det lägsta poänget och 14 är det högsta 

poänget. Poängsystemet användes för att värdera och uppskatta forskningsstudiernas kvalité 

utifrån varje fråga och därefter fick en artikel en poängsättning beroende på kvalitén. 

Poängskalan ser ut som sådan: Låg = 0 – 5 poäng, Medel = 6–10 poäng, Hög = 11–14 poäng. 

De samlade poängen avser att utvärdera forskningsstudiens validitet och reliabilitet, därav 

studiens kvalité. Artiklarna fördelades mellan författarna, där sex artiklar var granskades 

enskilt av båda författarna. Varje artikel granskades och poängsumman avgjordes efter en 

gemensam diskussion av författarna.  

 Dataanalys 

Analysen innefattar Evans (2002) steg 2–4 för att analysera de kvalitativa artiklarna. Steg 2 

är att identifiera nyckelfynden i studierna, steg 3 är att relatera de identifierade samt 

gemensamma teman i studierna och det sista steget, steg 4 är att beskriva resultatet av de 

funna fenomenen.  

 

De valda forskningsstudiernas innehåll har lästs igenom flertal gånger för att skapa en 

övergripande bild och en sammanfattande översikt av detaljer som beskriver artiklarnas 

resultat och innehåll. Detta för att få en förståelig överblick av vad respektive artikel handlar 

om och dess innehåll. Vilket utförs i Evans (2002) analysmodell och genomförs i steg två. 
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Evans beskriver att utföra upprepande läsningar av material bidrar med att få en 

sammanfattande helhet. 

4.2.1 Identifiering av nyckelfynd 

Efter att författarna har förstått all innebörd i artiklarna kunde författarna återigen läsa 

flertal gånger för att identifierat nyckelfynd. De nyckelfynd som inkluderade betydelsefulla 

citat och meningar om olika upplevelser markerades i artiklarna med markeringspenna som 

sedan sammanställdes i ett Word dokument där totalt 390 stycken hittades. Meningar och 

ord som var svårförstådda på engelska översattes till svenska. Författarna valde att inte 

översätta de nyckelfynd som hittats för att så långt det var möjligt undvika omtolkningar så 

därför behölls originalspråket engelska. Nyckelfynden lästes om och om igen och reducerades 

efter urval till 110 stycken nyckelfynd. Därefter markerades de i olika färger utifrån vilka 

likheter de hade, exempelvis de patienter som tala om diagnosbeskedet markerades i rosa 

färg. I tabell 1 finns exempel på tre olika nyckelfynd som har funnits i artiklarna och som har 

valts för resultatet. 

 

Tabell 1 – Exempel på nyckelfynd.  

NYCKELFYND 

"I would have liked to have done fun things with the children, physical things...However we 

have not been able to sail, hike, camp. I would have liked to done that." (Bolmsjö, 2001, 

s.501)  

 

"The first barrier I faced was the loss of limb function. My fingers and wrists 

weakened...eventually my biceps became too weak to support the weight of my arms...it 

became too fatiguing to work the computer [and use social media]. With the inability to use 

a computer due to loss of limb function...after a quick crash course, I was on my way [back 

to computer use] with eye-gaze technology. " (Caron & Light, 2015, s.688) 

 

“I´m just lying here, I´ve no future. I can´t do activities… I can´t even go for a walk with 

my dog, and we used to walk for miles and miles and when I say miles, I mean miles” 

(Foley, Timonen & Hardiman, 2013, s.115) 

 

 

4.2.2 Relatering av nyckelfynd och teman  

Vidare i steg tre identifierades gemensamma teman utifrån nyckelfynden. Att identifiera 

gemensamma teman synliggör likheter samt skillnader mellan nyckelfynd. Därefter 

kategoriserades och grupperades de teman som identifierats. En analys av nyckelfynden görs 

för att jämföra dem. En ny helhetsbild, en förhöjd förståelse i samband med det syfte som 

avses att studeras, skapades genom att identifiera underteman med utgångspunkt i de teman 

som tidigare identifierats (Evans, 2002). Efter grupperingen framkom tre teman med sex 

tillhörande underteman. I steg fyra av Evans (2002) syntetiska process redogörs det fenomen 
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som avsetts att studera i enlighet med arbetets syfte. Den syntetiska processens resultat 

sammanställs i en tabell som inkluderar teman, underteman samt tillhörande citat från de 

utvalda forskningsstudierna. Anledningen till att citat redovisas i examensarbetets resultat är 

att det fenomenet som studerats om patienters upplevelser stärker examensarbetets resultat.  

I tabell 2 finns exempel på tre nyckelfynd kopplat till gemensamt tema men två olika 

subtema.  

 
Tabell 2 Exempel på nyckelfynd, tema och subtema.  

Nyckelfynd  Tema  Subtema 

“… Facebook is a better 

communication tool for me rather 

than phone or in person. I’m able 

to easily interact with groups of 

friends and family. On Facebook 

we all are on the same level of 

communication ability. … I am 

able to reconnect with people 

socially and my world has 

expanded even though I’m stuck 

at home most of the time.” (Caron 

& Light, 2015, s.687) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Förändrad talförmåga 

och alternativa 

kommunikationsvägar 

 

 
 

 

“I started going to the gym, but no 

amount of exercise would help 

(….) everything was continually 

getting stronger but my arms were 

weakening” (O´Brien, Whitehead, 

Jack., & Mitchell, 2011, s.99) 

“I have problems swallowing, and 

I choke. And eating takes a very 

long time… One month, two 

months ago, eating dinner took 

the whole evening. I can’t swallow 

food …” (Pols & Limburg, 2015, 

s.369) 

Upplevelser av 
kroppsliga 

förändringar vid 
ALS 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Förändrad autonomi 
av förmågan att röra 

sig, äta och andas 
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 Etiska överväganden 

En forskare ska alltid utforma ett forskningsmaterial som förhåller sig till de etiska och 

vetenskapliga riktlinjer som finns. En av dessa är informerat samtycke som är ett 

grundläggande krav på en god information som forskaren ska tillämpa både muntligt och 

skriftligt. Informerat samtycke innebär att forskaren ska anpassa språket på informationen 

så målgruppen, exempelvis patienter förstår syftet med studien och hur studien kan påverka 

patienters ställningstagande. Den deltagande personen i studien ska medge sin tillåtelse på 

ett formellt sätt om han eller hon vill delta i forskningen men deltagaren kan också 

närsomhelst under forskningsförloppet neka sitt deltagande (Codex, 2017). När det gäller 

informerat samtycke är det viktigt att det hålls och inte bryts. Individer som är delaktiga i 

studier får inte känna sig påtvingade att utföra en studie. Forskarna ska se till att de 

accepterar att vissa inte vill delta i studien efter påbörjad forskningsprocess på grund av olika 

anledningar och väljer att hoppa av. Vid läsning av vetenskapliga artiklar har författarna för 

examensarbete sökt efter skriftlig beskrivning av att det informerat samtycke har tillämpats. 

Det informerat samtycke har skrivits i de valda vetenskapliga artiklar under antingen en 

rubrik som handlar om vilka de deltagarna är eller i metoden. Exempelvis har det skrivits att 

i början av studien var det totalt 8 stycken deltagare men i slutet fick 1 person exkluderas på 

grund av att hen inte ville fortsätta. Enligt författarna är det inte etiskt rätt att använda 

vetenskapliga artiklar för att skapa ett nytt resultat där personer har tvingats delta i en studie 

även om de inte vill. Därför har författarna haft detta i åtanke vid läsning.  

 

Om det utvalda forskningsmaterialet ska översättas ska det förhålla sig så nära 

originaltextens innehåll som möjligt. Det är viktigt för att inte producera fram missvisande 

resultat och feltolka insamlade data. Därför ska översättningen genomföras så sanningsenligt 

som möjligt (Polit & Beck, 2012). För att framställa det skriftliga materialet i examensarbetet 

har översättning från engelska till svenska skett. Författarna har i den mån de kunnat 

förhålla sig till det Polit och Beck beskriver men det finns en risk att innehållet blir 

missvisande om det översätts direkt och oförståeligt till det svenska språket. Därför har en 

del översättningar behövts formuleras om för att innehållet ska bli förståeligt.  

5 RESULTAT  

De vårdvetenskapliga artiklarna analyserades noggrant flera gånger och författarna 

identifierade totalt 3 teman och 6 subteman som presenteras i resultatet. De konstruerade 

teman är ”Upplevelser av att drabbas av ALS”, ”Upplevelser av emotionell omvälvning” och 

”Upplevelser av kroppsliga förändringar vid ALS” respektive tema har olika subteman där 

patienters upplevelser av att drabbas av ALS kommer att belysas. Ett citat per subteman 

kommer att presenteras med syfte att stärka resultatet. I de vårdvetenskapliga artiklarna 

intervjuades både manliga och kvinnliga patienter mellan åldrarna 30 till 85 år. Alla 

patienter är diagnostiserade med sjukdomen ALS. Patienterna bodde eller befann sig antigen 

i hemmet eller på någon vårdenhet. Studierna som använts för att presentera resultatet 
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genomfördes i USA, Sverige, Italien, Nederländerna, Irland, Australien och England. I tabell 

3 presenteras teman och subteman.  

 

Tabell 3 Resultat av teman och subteman.  
Tema Subtema 

 
Upplevelser av att 

drabbas av ALS 
 

Upplevelser av tidiga symtom 
innan diagnos 

 
Bemötandet av hälso- och 
sjukvården vid diagnos 

 
 

Upplevelser av 
emotionell omvälvning 

vid ALS 

Upplevelser av att hantera 
känslorna i vardagen  

 

Upplevelser om dödstankar  
 

 
Upplevelser av 

kroppsliga förändringar 

vid ALS 
 

Förändrad talförmåga och 
alternativa kommunikationsvägar 

 
Förändrad autonomi av förmågan 

att röra sig, äta och andas 

 

 Upplevelser av att drabbas av ALS 

Under det här temat kommer två subteman beskrivas. Det första subtemat är ”Upplevelser av 

tidigare symtom innan diagnos” som handlar om patienters upplevelser om vilka symtom 

som uppkom i samband med ALS. Det andra subtemat ”Bemötandet av hälso- och 

sjukvården vid diagnos” handlar om patienters upplevelser vid diagnosbeskedet. Hur 

framförallt läkaren bemöter patienterna på antingen ett dåligt eller betydelsefullt sätt.   

5.1.1 Upplevelser av tidiga symtom innan diagnos 

Innan patienter fick sin diagnos fastställd upplevde de olika kroppsliga och fysiska 

förändringar. Patienter upplevde att rösten blev lite svagare eller att de kunde få skakningar. 

En patient hade kört bil och hade märkt att foten tryckte på gasen. Patienten förstod redan då 

att det var något som var fel men inte att det var något neurologiskt fel (Bolmsjö, 2001; 

O'Brien et al., 2011). “I started going to the gym but no amount of exercise would help (….) 

everything was continually getting stronger but my arms were weakening” (O´brien et al., 

2011, s.99). Patienter beskrev att de tidigare inte hade misstänkt att de symtom de upplevt 

tytt på något allvarligt. Därmed tog det längre tid för patienterna att söka hjälp hos hälso-och 

sjukvården för sina symtom. Anledningen till att söka vård så långt efter att symtomen redan 

uppkommit kunde vara flera. Ofta passerade patienternas symtom obemärkta förbi och de 

reflekterade i första hand över den livsstil de levde som orsak för de symtom som uppstod. 

Patienter försökte åtgärda de upplevda problemen genom att till exempel träna. Patienters 

tidiga upplevda symtom betraktades av patienter själva som en livsstilsåtgärd snarare än en 

sjukdom (O'Brien et al., 2011). 
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5.1.2 Bemötandet av hälso- och sjukvården vid diagnos  

Alla patienter reagerade olika vid diagnosbeskedet. Patienter upplevde att det var traumatiskt 

att få diagnosen ALS. Upplevelsen var fylld med olika emotioner samtidigt och att det var en 

känslomässig utmaning för de (Bolmsjö, 2001; O’Brien et al., 2011; Hughes, Sinha, 

Higginson, Down & Leigh, 2004; Ozanne, Graneheim & Strang, 2012). Patienter upplevde att 

det var svårt att hantera diagnosbeskedet som medförde blandade upplevelser och känslor 

hos patienterna (Hughes et al., 2004). “I got my diagnosis and the future was taken away” 

(O´Brien et al., 2011, s.102). De upplevde att diagnosbeskedet var som att få framtiden 

bestulen. Förvirring, förnekelse, skuldkänslor och skam var emotioner som patienter 

upplevde (Bolmsjö, 2001; O’Brien et al., 2011; Ozanne et al., 2012). Patienter med ALS 

upplevde känslor av hopplöshet vilket medförde att de blev mycket frustrerade. De beskrev 

att det uppkom känslor av hjälplöshet och förlorad lust till att leva. Emotioner av hopplöshet 

återspeglade ett negativt perspektiv på framtiden (O’brien et al., 2011). Det framkom även 

känslor av rädsla, oro och sorg upplevdes vid diagnosbeskedet, framförallt när läkaren 

förklarade att det inte fanns något botemedel för ALS. Patienterna beskrev att de hade svårt 

att inse att det var verkligt och sökte sig därefter till andra alternativ med förhoppning om att 

lösa situationen och sjukdomen (Bolmsjö,2001; Hughes et al., 2004).  

 

Några patienter upplevde att de läkaren de mött haft ett empatiskt förhållningssätt och hade 

tillfredsställt patienters behov genom att utförligt, noggrant och med omtanke förklarat vad 

ALS är. Läkarna hade även beskrivit vad sjukdomen innebar ur ett medicinskt perspektiv. 

Tydlig kommunikation mellan läkare och patienter hjälpte och underlättade för patienterna 

att hantera diagnosbeskedet (Hughes et al., 2004; O’Brien et al., 2011). “All the day that (…) 

we had an extensive interview, there were a lot of services that day and the multidisciplinary 

team, which lasted about five hours, was first class” (O´brien et al., 2011, s.101). Patienterna 

upplevde trygghet när läkaren och neurologiska specialister påvisade kunnighet om ALS. 

Patienter upplevde att läkaren gav besked på ett sätt som imponerade patienterna då läkaren 

gav medlidande och brydde sig om patienterna. Upplevelser av att de kände en lättnad när de 

fick det bekräftat att det var ALS de hade. Efter att ha upplevt flera månader av oro, 

grubblande och oklarheter när alla jobbiga provresultat syftade på att inget var fel fick de nu 

det bekräftat vad som var fel vilket var ALS. Eftersom inget syftade till att något var fel 

började patienter uppleva att de inbillade sig att kroppen förändrades. Det var en befrielse 

när de äntligen fick veta att det var ALS som orsakade problemen (O'Brien et al., 2011).  

 

Andra patienter hade beskrivit mötena med läkare som bristfälligt på grund av dålig 

kommunikationsförmåga och bristande hänsyn kring det inflytande diagnosen kunde ha på 

patienterna och dess närstående. Det kunde upplevas på ett sätt där patienter ansåg att 

läkare gav besked om diagnosen ALS till de på ett felaktigt sätt och gav inget utrymme för 

patienter att smälta det tunga beskedet (O'Brien et al., 2011). “…When you’re actually sitting 

down opposite a doctor, he’ll tell you what you want to hear, you know, but generally, they 

deal in specifics, don’t they? You’re a subject to them rather than a patient" (Hughes et al., 

2004, s.70). Flera av patienter hade också beskrivit att de läkare de mött saknade ett 

professionellt förhållningssätt samt medkänsla och förmåga att ge tydlig information om 

sjukdomen och det som kan förväntas i samband med sjukdomen (Hughes et al., 2004). 
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Några av patienterna ansåg att läkaren var fåordig vid beskedet av diagnosen och de 

berättade att de fick diagnosbeskedet via telefonen. De patienter som upplevt detta hamnade 

efter telefonsamtalet från läkare i chocktillstånd (Bolmsjö,2001; Hughes et al., 2004). Mötet 

med läkaren upplevdes också som att det avbröts för fort och att de inte fick tillräckligt med 

tid att återkoppla med tankar, funderingar och känslor. Istället fick en annan tid eller möte 

för återkoppling. Patienter ville veta mer om sin sjukdom via hälso-och sjukvården men 

saknade adekvat stöd från dess personal för att kunna få mer information. Att få stöd efter 

diagnosbeskedet av hälso-och sjukvårdspersonal samt närstående var mycket viktigt för 

patienter för att underlätta hanteringen av sjukdomen (O'Brien et al., 2011).  

 

En fördröjd diagnos berodde på av att vårdpersonal inte hade uppmärksammat eller gjort en 

noggrann undersökning av vissa av patienternas symtom tidigare. Det kunde även vara att 

patienter upplevde att vårdpersonal inte trodde på dem. Andra orsaker som lett till försenade 

diagnoser är att patienters symtom inte ansetts vara allvarliga nog för brådskande 

vidareutredning eller att patienter hade hänvisats till läkare som var specialister på andra 

områden än inom neurologi. Patienter upplevde att flertal gånger att de beskrivna symtomen 

inte hade undersökts ordentligt utan att symtomen eller problemen blev förminskade. En 

viktig del i utredningen av ALS är att patienter skulle hänvisas till specialistläkare inom 

neurologi (Bolmsjö, 2001; O'Brien et al., 2011). “I've been here (with this GP practice) for 13 

years, and he didn't believe me and he just sort of sent me away and said (….) stop drinking 

your wine” (O´brien et al., 2011, s.100). Några patienter upplevde att de inte blev tagna på 

allvar av den vårdpersonal de mött och de frågor de ställde besvarades med diffusa och oklara 

svar. Några råd de fick i möte med läkare var exempelvis att sluta dricka vin, några fick 

medicin för ångest utskrivet eller så blev patienterna tidigare feldiagnotiserade. Några 

patienter uppskattade att läkaren var ärlig om att inte kunnat hitta det underliggande 

problemet till patienternas symtom (O'Brien et al., 2011).  

 Upplevelser av emotionell omvälvning vid ALS 

Under det här temat beskriv två subteman som benämns som ”Upplevelser av att hantera 

känslorna i vardagen” och ”Upplevelser om dödstankar”. Det första subtemat beskriver 

patienternas upplevelser hur de hanterar olika känslor i vardagen i samband med ALS. Det 

andra subtemat beskriver bland annat om patienters upplevelser om självmord och 

patienters planering om hur de vill dö.  

5.2.1 Upplevelser av att hantera känslorna i vardagen  

Patienter beskrev att de upplevde vardagen med sjukdomen ALS som en pågående förlust. De 

menade att förlora de basala förmågorna i kroppen påverkade synen på livet. En förändrad 

kropp där muskler hade förtvinats bidrog till upplevelser och känslor av hopplöshet samt 

avsaknad av mening i livet på grund av förlusten av ens autonominitet (Foley, Timonen & 

Hardiman, 2013). Att inte kunna göra någonting upplevdes av patienter som fruktansvärt 

och att tiden gick för långsamt (Foley et al., 2013; Ozanne et al., 2012). Att bara sitta still 
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medförde känslor av dysterhet och ledsamhet vilket medförde med att tankeverksamheten 

sattes igång. En patient upplevde att det inte gick att tänka på framtiden och det som skulle 

hända i kroppen upplevdes som kämpigt (Ozanne et al., 2012).  

I know I can’t walk so I have to use a wheelchair. I know I can’t stand up so I have to be lifted 

up and I have to be hoisted into bed and hoisted onto the toilet. So like I mean you have to 

accept it if you like…you don’t have a choice. I mean if you are sitting there and you get up, 

what choice have you only to be lifted up (Foley et al., 2013, s.115). 

Känslomässig obalans var något som flera patienter upplevde. Några patienter upplevde att 

de plötsligt kunde börja skratta när dom kände sig hopplösa. De kunde inte förklara varför de 

skrattade utan att patienterna kände att de var löjliga när de gjorde det (King, Duke & 

O´Connor, 2008). Ju mer sjukdomen utvecklades upplevde patienter lidande, förtvivlan och 

hopplöshet (Rosengren, Gustafsson & Jarnevi, 2015). En patient upplevde att sjukdomen 

hade bytt ut djärvhet till tårar (Cipolletta, 2017). Patienter beskrev att det var kämpigt och 

besvärligt att ha ALS då det innebar en daglig kamp mot förlusten av kroppsfunktioner. Det 

var mycket påfrestande att inte veta vad som kunde förloras nästa dag (Foley et al., 2013). 

Det framkom att några patienter att de trodde att de skulle vakna upp och allt skulle bli 

bättre eller återgå till det de en gång var eller åtminstone inte bli sämre (Rosengren et al., 

2015; O´Brien et al., 2011; Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 2011; Ozanne et al., 2012). 

Några patienter upplevde att ignorans var det bästa sättet att hantera sjukdomen då de inte 

visste hur dom skulle hantera allt (Hughes et al., 2005; Foley et al., 2013; King et al., 2008). 

En patient ansåg sig själv inte vara kapabel till att kunna hantera att vara sjuk. Därför kom 

patienten underfund med att vilja fokusera på hälsosamma saker och på sin hälsa för att må 

bra (Ozanne et al., 2011). En annan patient hade liknande syn på sjukdomen men kunde 

hantera sjukdomen och visste att den var där. Patienten kände sig inte helt redo att hantera 

det, då bearbetningsprocessen fortfarande var aktuell (Foley et al., 2013). En patient beskrev 

att hon bara berättat för sina närmsta vänner om att hon hade sjukdomen men inte berättat 

om det för bekanta. Patienten ansåg att diagnosen är något personligt och ville undvika att 

höra hur hemsk sjukdomen var av människor som hon inte kände bra. Det var anledningen 

till varför patienten valt att berätta om sjukdomen för enbart de som stod henne närmast 

(Ozanne et al., 2012).  

I find myself in a constant battle day after day cause MND alien that has taken over my body 

and that I have not too much defense against. Normally in a war you win some battles. I’m 

losing all the battles and I know for a fact I’m going to lose the war… (Foley et al., 2013, s.116). 

Patienter önskade att de kunde vara mer optimistiska. Att kunna vakna och ha gjort 

ytterligare ett framsteg i processen men istället vaknar dem med ett steg bakåt och har 

förlorat en förmåga och då kände de sig nere. Att patienter förlorade kampen i ALS upplevdes 

som något väldigt svårt (Cipolletta, 2017; Foley et al., 2013; Hughes et al., 2004). Patienter 

upplevde att en positiv attityd bidrog till att det var lättare att kunna hantera vardagen och 

allt var inte förlorat eller av ondo. Genom att fortfarande socialisera sig och dansa kunde den 

positiva attityden bevaras. Detta bidrog till upplevelse av hopp, mer energi och att må bra 

eller välbefinnande (Hughes et al., 2004; Cipolletta, 2017; King et al., 2008; Foley, 2013). 
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Upplevelse av att må bättre förknippade en patient till då det var tyst och ingen annan var 

hos patienten, då mådde han bra av (Cipolletta, 2017). 

if only I could have a little of optimism (and say): this morning I got up and I made a small 

step more”, I would also be a bit more optimistic; instead I get up and I never have this little 

step further, never. Ever something less, and then you feel down (Cipoletta, 2017, s.5039). 

En patient beskrev att han upplevde negativa känslor då hans bror dog. Då rasade allt och 

den balans han tidigare hade förstördes då han hade hunnit innan vara positiv mot livet efter 

att ha fått diagnosen (Cipolletta, 2017). För att hantera de negativa känslorna beskrev en 

patient att skratt, svart humor och att reta exempelvis vårdaren underlättade till att besegra 

känslorna (Hughes et al., 2004). En kvinna upplevde det som ett fruktansvärt problem och 

som hon blev ledsen av, när hon var med om en restaurangägare som använde 

handikapptoaletten som ett förråd. Lidande och förnedrande upplevde en patient när hon 

inte kunde klä på sig och torka sig efter duschen. Det fick henne att må dåligt (King et al., 

2008).  

There have been a couple of issues that can be upsetting – like when you strike a disabled toilet 

that’s not right … [the restaurant owner] was using it as a storage room …. She got really 

annoyed because she had to remove her boxes (King et al., 2008, s.749). 

Upplevda känslor när det gällde familj var att de kände sig som en börda (Cipolletta, 2017; 

Ozanne et al., 2011; Ozanne et al 2012; Caron & Light, 2015; Rosengren et al., 2015). Ångest 

upplevdes av patienter i form av att de ångrade att de inte hade spenderat mer tid och haft 

roligt med familjen innan de insjuknade. Patienterna beskrev känslan av att de inte hade 

varit tillräckligt tillgängliga och goda mot de närmaste (Rosengren et al., 2015). Familjen var 

tvungna till att stödja och hjälpa patienterna och de beskrev att ALS hade förstört allas liv. 

Patienterna upplevde att stöd och bekräftelse från närstående och anhöriga gav mening till 

livet men också känslor av optimism och styrka i patienternas vardag. Patienter upplevde att 

de var besvikna över att inte kunna utföra vardagliga ”rutiner” på egen hand men upplevde 

samtidigt en tacksamhet och hopp över att närstående fanns där som stöd. När patienter 

upplevde svårigheter krävde dem att få uppleva mer positiva känslor som exempelvis 

tacksamhet. Genom att uppleva positiva känslor ansåg patienterna att det var betydelsefullt 

(Cipolletta, 2017; Ozanne et al., 2012; Caron & Light, 2015; Rosengren et al., 2015). En 

patient upplevde att alla älskade henne och familjens relation hade förbättrats till det bättre 

och de hade aldrig övergett patienten. Genom att patienten inte hade pratat illa om någon 

bidrog det med att de alltid skulle finnas där framförallt när patienten behövde det som mest 

(Cipolletta, 2017). “I´m pleased with all that I´ve been able to do for my family in my life. I 

have beautiful memories and I have people who have beautiful memories of me” (Cipolletta, 

2017, s.5038). Tacksamhet upplevdes när patienter kom underfund med att de aldrig skulle 

klara sig utan sin familj, släktingar och vänner. Då de var medvetna om att de skulle ha varit 

döda för längesen utan anhörigas hjälp. En patient beskrev liknande upplevelse, att hon var 

tacksam över allt hon hade kunnat göra med sin familj och allt de hade gjort tillsammans. Att 

ha så fina minnen tillsammans bidrog med att kunna orka med diagnosen (Cipolletta, 2017; 
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Rosengren et al., 2015; Ozanne et al., 2012). En patient beskrev att när barnbarnen kom på 

besök kunde sjukdomen glömmas bort för stunden (Ozanne et al., 2012).  

5.2.2 Upplevelser om dödstankaren  

Att begå självmord ansåg patienterna som en lösning när de kände förtvivlan och var en 

tanke som återkom vid flertal tillfällen. Att inte behöva vänta på att dö kunde självmord, 

hjälpa till processen att dö skulle gå snabbare (Cipolletta, 2017; Bolmsjö, 2001). Patienter 

beskrev även att självmord var ett alternativ som kunde bidra med värdighet, livskvalitet och 

att det var viktigt. För att slippa lida av smärta och inte ha någon styrka kvar blev viljan att få 

hjälp att dö och ha nära kontakt med anhöriga. Att ha makten att begå självmord 

eftertraktades av patienter då de ville ha valmöjligheten att utföra det när de ville och om de 

inte hade styrkan att utföra det själva visste de att det fanns hjälp att få. De patienter som 

tänkte på självmord, var eniga om att självmord var det enda alternativet och önskade att ta 

sitt liv men det var inte tillåtet. Därför tänkte patienter på Schweiz (där det är tillåtet att få 

dödshjälp) men en patient beskrev flera olika tillvägagångsätt som kunde vara ett alternativ 

för att få somna in (Bolmsjö, 2001). En upplevelse som var unik beskrevs när det var dags för 

insättandet av matningsslang då kände personen att det var vändpunkten för att inte vilja 

fortsätta leva utan ville hellre dö (Pols & Limburg, 2015).  

… It would make it easier for me to live. I do not want euthanasia now, but I realise that the 

time will come, sooner or later, when I will want it. Death is good friend who will release me 

when I can’t get go on any longer. I will decide when the time has come. If I knew that I could 

get help dying, my quality of life would be higher. It disturbs me that I cannot have this help 

(Bolmsjö, 2001, s.502). 

Att bara kunna röra ögonlocket upplevdes som att patienten knappt levde. Även om hjärnan 

var fullt fungerande upplevde patienten att en resa till Schweiz var enda utvägen. Istället för 

att inte kunna röra sig och slippa vara sjuk hela dagarna var självmord det som önskades, då 

de upplevde att det inte var värt att leva (Cipolletta, 2017; Foley et al., 2013). “if I cannot 

move as I do now, I prefer euthanasia. Rather than spend the whole day sick, I’d be better off 

passing away and be done. It may be wrong; I do not know. But this is what I think 

“(Cipolletta, 2017, s.5038). Eftersom patienten inte självmant fick begå brottet att dö sökte 

personen efter någon villig människa för att hjälpa till med självmordet. Patienten upplevde 

att stänga av respiratorn var ett alternativ men det fick de inte för vårdpersonalen. Allt 

patienten ville var att få värdighet och ha livskvalitet i slutet och det enda sättet i personens 

ögon för det var att få dö (Bolmsjö, 2001). 

 

Diagnostiserade patienter med ALS fick återkommande tankar kring döden och de började 

fundera över hur de önskade vilja lämna livet när kroppen inte längre skulle orka hålla dem 

vid liv. Rädslan för att dö var vanligt och en normal känsla som upplevdes hos de 

sjukdomsdrabbade. En patient upplever rädsla och orolighet över en situation där hennes 

man skulle dö innan henne vilket skulle leda till att hon skulle känna sig ensam och förlora 

tryggheten av att hennes man hjälpte henne med vardagliga behov. Tack vare hennes mans 

stöd i hemmet hade patienten möjligheten att stanna kvar hemma. En patient berättade att 
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dö inte var hemskt utan det var att inte veta hur personen skulle dö som var fruktansvärt 

(Ozanne et al., 2012). Upplevelser av sorgsenhet och skuld uppkom när tankar om att inte 

kunna få uppleva barnens uppväxt men även allt som inte hade hunnits med att göra 

(Rosengren et al., 2015; Ozanne et al., 2012). Andra tillfällen skuldkänslor uppkom var när 

patienter inte kände att de orkade kämpa men när de började tänka på någon familjemedlem 

ändrades de tankar och patienterna kämpade på (Bolmsjö, 2001). Upplevelsen av att se sina 

vänner leva sina liv helt normalt utan några begränsningar medförde att patienter kände sig 

sorgsna (Caron & Light, 2015). En patient upplevde att döden tog en närmare livet och en 

annan hade redan förberett sig inför döden med att säga hejdå till sina vänner (Rosengren et 

al., 2015). “The finest, softest, most wonderful event that could happen to me would be to die 

with dignity, get to sleep quietly one evening. I have said goodbye to all my friends” 

(Rosengren et al., 2015, s.78). Patienter beskrev hur de ville dö och att de önskade att döden 

skulle ske mjukt, rent och fantastiskt med värdighet (Cipolletta, 2017; Bolmsjö, 2001).  

… There can be dignity in what little you still have. Dignity isn’t connected to the body but to 

the inner person. Not needing to fight, smothered, getting air, morphine. Being able to cross 

the line a bit earlier, little pain. If at all possible, preferably at home… (Bolmsjö, 2001, s.503).  

Upplevelser av dödsångest bidrog till att patienter mådde dåligt och såg allt negativt (Ozanne 

et al., 2012). En patient hade en djupgående upplevelse av dödsplanering där personen 

började reflektera över hur personen var som människa. Värdighet kunde fortfarande finnas i 

det lilla som fanns kvar och finnas i själen. Önskan att slippa få morfin, använda respirator 

för att få syre och släppa kampen av att behöva strida i sjukdomen skulle vara så skönt. För 

att lyckas med detta var eftersträvan av att få somna in lite tidigare på det naturliga sättet, 

inget dramatiskt och i hemmet (Bolmsjö, 2001).  

I’m not going into a nursing home. I’ll die before I go into one of them… I think going to a 

nursing home it just makes me feel well, not in control… I’d be treated good alright but it’s still 

not the same thing (Foley et al., 2013, s.116). 

Patienter var beslutsamma att de inte ville vara inlagda på något ålderdomshem eller 

servicehus när de skulle dö. De var rädda för dessa ställen och kände att de förlorade 

kontrollen över sig själva om någon sjukvårdpersonal skötte omvårdnaden. Den högsta 

önskan ALS patienter hade var att de skulle leva sin sista tid i livet hos sina nära och kära och 

slutligen somna in i hemmet (Foyle et al., 2013; Bolmsjö, 2001). Att ha de närmaste hos sig 

och att de var lugnt och tyst och att somna in hastigt upplevde en patient vore det bästa sättet 

att dö på. Att vara hemma var alla ALS patienter eniga om att det var den platsen de sista 

andetagen skulle ske på (Bolmsjö, 2001). 

 Upplevelser av kroppsliga förändringar vid ALS 

Subteman ”Förändrad talförmåga och alternativa kommunikationsvägar” och ”förändrad 

autonomi av förmågan att röra sig, äta och andas” beskriv under det här temat. Första 
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subtemat beskriver patienters upplevelser när deras talförmåga förändras och de slutligen får 

svårigheter att föra sin talan och därmed söker sig vidare till sociala medier för att 

kommunicera. Det andra subtemat beskriver patienters upplevelser när rörelseförmågan 

försämras och blir beroende av exempelvis rullstol för att kunna förflytta sig. Patienters 

upplevelser av att förändra sina matvanor med att införa sond och att få hjälp av respirator 

för att andas beskrivs också i subtemat.  

5.3.1 Förändrad talförmåga och alternativa kommunikationsvägar  

En patient upplevde att det inte var svårt att ha ALS, om en person inte kan prata för sig själv 

så måste en tänka (Rosengren et al., 2015). ALS upplevdes av en patient att det var en av de 

värsta motor motorneuronsjukdom och har tagit bort personens förmåga att tala och kunna 

föra konversationer. En patient upplevde att genom att inte anstränga sin röst med att arbeta 

utomhus utan främst var i hemmet bidrog med att inte behöva prata. Patienten mådde bra 

med det och kände att en talpedagog inte behövdes. När talförmågan försvann förändrades 

kommunikationsvägarna för patienter. Upplevelse av att vara obekväm vid sociala 

sammanhang medförde att patienter kände sig instängda samt isolerad då 

kommunikationsförmågan var försämrad och att ingen hade tålamod att lyssna på 

patienterna när det var svårt att uttrycka sig (Foley et al., 2013; Caron & Light, 2015). 

Upplevelser av oroligheter uppkom när en patient önska att talet inte skulle försvinna utan 

han ville att den alltid skulle fungera. Patienten var orolig att han skulle tappa talet för alltid.  

Patienten ansåg när det kom till att förlora talet att han hade förmågan att kunna söka efter 

olika kommunikationssätt (Foley et al., 2013).  

well I suppose if I was working outside the home I would be using my voice more whereas I’m 

here a lot on my own, my only social is playing golf, so I feel that I’m doing ok… I do find it 

difficult talking but I don’t have to talk. You see that’ why I feel that I don’t need to see a 

speech therapist (Foley et al., 2013, s.116).  

Patienter upplevde att kommunikation var livsnödvändigt för att leva och utan den var det 

som att livet var över. Med hjälp av sociala medier slapp patienterna uppleva begränsningar 

och kunde vara sociala. En patient beskrev att sociala sammanhang på nätet inte hjälpte till 

att ersätta känslor och passionen att kunna samtala ansikte mot ansikte. Patienter har funnit 

flera online grupper där ALS patienter var medlemmar i och där de kunde stödja varandra, 

samtala och få hjälp. Patienter upplevde att kommunicera via exempelvis Facebook var att 

införskaffa konversationer med andra människor med ALS från hela världen och var ett lätt 

tillgängligt medel för kommunikation. Patienter beskrev att sociala medier hade blivit ett 

uppskattat tillbehör, en välsignelse och skapade en möjlighet att kommunicera när 

talförmågan nästan var förlorad. De kände att stöd och kamratskap bidrog med uppmuntran 

och förstod att de inte var ensamma i att leva med ALS (Caron & Light, 2015). Något som 

ALS patienter var eniga om var när det kom till att samtala med ALS drabbade, var att det 

upplevdes som en belöning, de fick information, mening och fick stöd från andra som led av 

ALS (Caron & Light, 2015; Bolmsjö, 2001). Upplevelser av positiva känslor medförde 

livskvalitet och hopp för patienterna. Tack vare sociala medier upplevde patienterna att det 

blev lättare att upprätthålla relationen till vänner och familj samt skaffa nya vänner. De 



24 

 

upplevde en trygghet i att lyssna och ta del i andras berättelser samt hjälpa andra. ALS 

patienter upplevde att kommunicera via sociala medel bidrog till ett effektivare sätt att öka 

kunskap i världen. De beskrev att det var ett bra sätt att nå de senaste uppdateringar om 

sjukdomen och berätta för andra hur det var att leva med ALS och hur patientens välmående 

var. Sociala medier upplevdes hos patienter att de för en gång skull kunde hänga med i 

konversationer och vara normala utan att bara behöva lyssna på andra utan att kunna samtal 

(Caron & Light, 2015).  

… For those who understand, no explanation is necessary, for those who don’t, no explanation 

is possible. Social media allows those emotional outbursts with no external discomfort. We can 

share in a place of understanding, in our own time and own pace without expectation or 

interruption, and that is a gift (Caron & Light, 2015, s.687). 

5.3.2 Förändrad autonomi av förmågan att röra sig, äta och andas    

Att förlora rörelseförmågan beskrevs som en fruktansvärd och grym process. Patienter kunde 

bli känslosamma när de tänkte på det förflutna och det dem hade förlorat. En patient 

förklarade att vid diagnosen gick han med ett haltande men inom 6 månader krävdes en 

rullator som hjälpmedel när han skulle promenera. Inom 9 månader krävdes det att en 

person gick bredvid som stöd. En annan patient upplevde att han måste acceptera 

situationen av att bli upphissad från sängen till rullstolen och han beskrev att han egentligen 

inte har något val utan var tvungen att acceptera situationen. Han var medveten om att han 

inte kunde stå själv och behövde hjälp. En del var emot rullstol och kände att det inte fanns 

någon chans att de skulle hamna i rullstol. Patienter upplevde hjälpmedel som något svårt att 

acceptera och tungt att ta in att de behövde en käpp eller rullstol. Själva processen var jobbig 

att hantera då den gick för snabbt med att förlora förmågan att gå. De hann precis acceptera 

att de använde käpp dagligen för att kunna promenera och sedan var det dags att börja 

använda rullstol dagligen och det beskrevs av patienterna känslosamt och påfrestande (Foley 

et al., 2013; Hughes et al., 2004). Patienter kunde anpassa och acceptera situationen vilket 

var en viktig del i det hela för att kunna orka. Även minnen av det förflutna hjälpte att kunna 

hantera situationen (Foley et al., 2013; Caron & Light, 2015). 

I get very emotional when I think about what I have lost… when I was diagnosed, I was 

walking with a limp but no aids. Within 6 month I was needing to use a frame cause I kept 

falling over. Within nine months I needed people to walk with me. Within a year I could hardly 

take two steps… there is so little time to take it on board, it’s (loss) incessant… the future is so 

grim cause of all the loss (Foley et al., 2013, s.115). 

Vid upplevelser av svårigheter med att äta beskrev patienter att det kändes som att vara ett 

barn då alla tvingade patienten att äta med haklapp. Patienter kunde inte acceptera mat och 

hade svårigheter med att äta. Vilket resulterade med att patienterna istället fick tvinga sig 

själva att äta. Detta upplevdes som psykiskt jobbigt. En annan upplevelse var att en patient 

led av att inte vara kapabel till att kunna laga mat till sin man (Cipolletta, 2017). Mat är en 

upplevelse flera ansåg som en aktivitet, något glädjegivande och betydelsefullt (Foley et al., 

2013; Ozanne et al., 2012). En patient beskrev att det inte var svårt att ha ALS då någon 
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kunde hjälpa en att äta (Rosengren et al., 2015). ALS beskrevs av en patient att det var en av 

de värsta motorneuronsjukdom och det var sjukdomen som var boven bakom av att ha tagit 

bort personens förmåga att äta (Foley et al., 2013). Patienter var överens om att de inte ville 

ha en matningsslang och ansåg att sond var en symbol av försämring. (Foley et al., 2013; Pols 

& Limburg, 2015).  

I told her I lost weight and she (consultant neurologist) asked me did I want, what are they 

called a… yeah (a feed through your tummy) and I said no… oh I don’t want one until I feel the 

need … I don’t like to know in advance what is coming… it would play on my mind (Foley et al, 

2013, s.116). 

“You’re right, I don’t spend hours stuffing myself with food anymore… Still, my daily life has 

not improved. It’s even worse as I am stuck at home now, waiting for the nurses to help me 

with the feeding bags” (Pols & Limburg, 2015, s.373). När tiden kom då patienter inte var helt 

optimala att äta självständigt var det dags att börja inse att det krävdes ett införande av sond 

för att exempelvis kunna få i sig mat. Detta moment upplevdes på flera olika sätt. En patient 

upplevde att när det var dags för insättande av matningsslang uppkom känslan av att inte 

fortsätta att leva och var mot det men hade även kunnat se sig själv införskaffa en. En del 

patienter beskrev att valet för matningsslag inte var betydelsefullt medan andra ansåg 

motsatsen. De upplevde att införskaffningen av sond var fruktansvärt då de upplevde att det 

var pinsamt, de var i en maktlöshet och var rädda. Att sätta i halsen och inte kunna svälja 

ordentligt var ett problem hos patienter. Patienter upplevde rädsla av att sätta i halsen och 

att de eventuellt kunde dö på grund av det. De upplevde att de satt i timmar och åt vilket 

kunde ta en hel kväll. Upplevelser av att förlora massor av energi och att ge upp var två 

känslor som uppkom vid måltiderna. Patienter gav upp då de inte orkade äta längre. Då det 

tog för lång tid och de lämnade massor av mat vilket resulterade i att de tappade vikt. Känslor 

av att ha sond medförde att de kände att det dagliga livet inte blev bättre utan värre då 

personen var fast hemma i väntan på sjuksköterskorna så de kunde mata honom. Att behöva 

vara beroende av att någon hjälpte att mata en var något en person inte ville ha. En patient 

förklarade att det var fruktansvärt med sond framförallt känslan att ha en plasttub som sitter 

på magen. Vilket han inte förväntat sig eller ville ha (Pols & Limburg, 2015).  

 

“It’s not important. The benefits are. It’s not that I particularly like it; but it’s not an issue” 

(Pols & Limburg, 2015, s.374). En kvinna hade en mer positiv syn på att ha sond då hon la 

vikten på vinsten med att ha sond, att slippa tappa vikt och det var inget problem med sond. 

En man fick en förändrad syn på sond efter han insåg att han kunde lägga sin tid på mer 

värdefulla ting än att sitta och äta en hel kväll och framförallt att samtala med familjen. Efter 

en viss tid började patienterna ändra syn och känslor mot sonden och såg att det löste mer 

problem och bidrog med mer positivt än negativt av att ha sond (Pols & Limburg, 2015).  

 

När andningen började att svikta och patienterna började få svårt att kunna andas upplevdes 

rädslan av att hamna i respirator (Bolmsjö, 2001). “They insisted I should have one (a 

ventilator) but I resisted for a long time, didn’t think I needed it’” (Sundling, Ekman, 

Weinberg & Klefbeck, 2009, s.116). Att ha kontroll över sig själv när man har ALS är ett 

återkommande fenomen hos patienterna. När andningen började förändras upplevde 
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patienterna att de tappade kontrollen och för att behålla den kontrollen så måste de använda 

respirator för att kunna andas (Foley et al, 2o13). Patienter ansåg att läkarna insisterade att 

dem skulle ha en respirator för att kunna andas. Patienter var emot läkarnas förslag en längre 

tid då de ansåg att de kunde andas utan en respirator (Sundling et al., 2009).  

 

‘‘You get instant relief ...a few deep breaths and you are relaxed. It’s wonderful’’ (Sundling et 

al., 2009, s.117). Patienter skulle ta till sig eller omfamna respiratorn. Upplevelser av att 

kunna sova och ligga ner fungerade med hjälp av ventilation. De fick förmågan att kunna 

sova en god nattsömn med bra andning. Patienter upplevde att de kunde utföra flera aktiviter 

med en respirator. Det kunde till exempel vara att titta på TV eller sitta uppe en kort stund. 

De kunde använda en respirator dygnet runt men vissa hade förmågan eller möjligheten att 

lämna respiratorn en stund för att kunna äta och samtala med familjen vilket upplevdes som 

något av stor betydelse. En nackdel med respiratorn som patienter upplevde var att de fick 

sår av masken. Såren uppstod på grund av den belastning masken hade på ansiktet, vilket var 

obehagligt. En upplevelse som majoriteten av patienter beskrev, var att de blev lättade över 

att kunna andas normalt med respiratorn och kände sig avslappnade. Det medförde känslan 

av att det var fantastiskt (Sundling et al., 2009).  

6 DISKUSSION  

Diskussionen kommer att presenteras i tre delar och de är resultatdiskussion, 

metoddiskussionen och etikdiskussionen. 

 Resultatdiskussion  

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med ALS. I 

analysen av det insamlade materialet uppkom tre teman: Upplevelser av att drabbas av ALS, 

upplevelser av emotionell omvälvning vid ALS och upplevelser av kroppsliga förändringar vid 

ALS. Resultatdiskussionen kommer att kopplas ihop med resultatet, tidigare forskning och 

det vårdvetenskapliga perspektivet som valts i detta examensarbete.  

Resultatet visar att det mest centrala var oron över döden och rädslan för att försämras i de 

basala, de “normala” funktionerna som att kunna tala, röra på sig, äta på egen hand och 

andas på egen hand. Detta är förmågor vilket ALS patienter kopplar till sin identitet och sitt 

välmående. Att drabbas av ALS innebär en dödsdom och därmed en förkortad livslängd. 

Detta medförde upplevelser av förvirring, känslor av motstånd och svårigheter samt psykiska 

påfrestningar och ett lidande hos de flesta ALS patienter. Livet fick en vändpunkt och 

patienterna upplevde att prioriteringarna blev annorlunda som till exempel att spendera tid 

med närstående prioriterades nu mer än exempelvis arbete. Det här påvisas i flera av de 

studier som presenterats i resultatet (O’brien et al., 2011; Foley et al., 2013; Ozanne et al., 
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2012; Rosengren et al., 2015). Även anhöriga upplever psykiska påfrestningar i samband med 

ALS (Ozanne & Persson, 2012).  

Dahlberg (2017) skriver att när den upplevda vardagen formas om vid sjukdom, skapas även 

ny livsvärld i konsekvens till att människans förutsättningar och omständigheter förändras. 

Människan kan vid sjukdom uppleva känslor av förlorad kontroll över patientens liv och 

därmed sätts människans självkänsla samt värdighet på spel. Dock är människans livsvärld 

alltid omformbar och kan därmed ändras. Detta betyder bland annat att människans 

självkänsla och värdighet stegvis eller samtidigt kan återbildas, förnyas och ersättas. Denna 

grundsyn utgör en möjlighet för konstant utveckling och förändring inom en människa. Att 

livet är föränderligt utgör även en möjlighet för upplevelser av acceptans och harmoni 

paradoxalt med upplevelsen av tragedi och sorg. Människan kan därav finna en balans 

mellan de hinder som uppstår i livet och de framgångar hen upplever det vill säga att 

människan är fri i skapandet av sin egen livsvärld.  

Resultatet visar vidare att flera patienter upplevde att de tidigare levt ett rikt liv fyllt med 

arbete och med olika aktiviteter på fritiden. Trots att sjukdomen ALS förändrat detta för de 

har flera ALS-patienter gett intryck av att de erhållit sina starka unika personligheter. När 

patienterna drabbades av ALS och fick den diagnosen påbörjades ett förlopp av bearbetning, 

återspegling och tankar som nästintill tvingade de att ifrågasätta sin existens. Tankar om vem 

de var och funderingar om av vilken orsak samt varför just de hade insjuknat i ALS uppkom. 

Flera patienter upplevde och uttryckte olika former av acceptans över det liv som väntar de, 

trots dess oförutsägbarhet. Dock var processen kontinuerligt oförutsägbar och ingen av 

patienterna upplevde att vägen till acceptans var enkel och rak. Många motgångar uppkom 

och patienterna upplevde att vårdpersonalens och närståendes stöd bidrog till känslor av 

trygghet samt ett lugn och ro i sig själva vilket var betydelsefullt för de att kunna hantera sina 

emotioner. Dahlberg (2017) skriver att den enskilda och personliga betydelsen av hälsa 

förändras när människan upplever förändring till följd av sjukdom. Människans livssyn och 

förhållningssätt till livet kan förändras och det som en gång varit bekant för människan kan 

formas om eller fullständigt misstas. Detta stödjer även tidigare forskning, (Foley et al., 2013; 

Ozanne et al., 2012) där de i tidigare studier menar att patienter inte kan göra det som de 

kunnat göra innan och att inte kunna göra någonting, upplevs som påfrestande. Det är svårt 

för patienten att utvecklas från att kunna gå till att använda käpp och sedan vara 

rullstolsburen (Foley et al., 2013; Hughes et al., 2005). Flera patienter kände sig hopplösa, 

andra var i förnekelse och hoppades på att återställas till sin friska kropp (Rosengren et al., 

2015; O´Brien et al., 2011; Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2013).  

Patienterna upplevde att de kunde hantera vardagen och livet bättre om de hade en positiv 

attityd. Genom socialisation så kunde patienterna behålla en positiv attityd (Hughes et al., 

2005; Cipolletta, 2017; King et al., 2008; Foley, 2013). Vårdpersonalens och de anhörigas 

stöd till patienten är ett viktigt hjälpmedel för patienten. Detta för att ge möjlighet för 

patienten att få må bra och bidra till mer positiva upplevelser som exempelvis att känna mer 

mening i livet för patienten. Det stämmer även överens med det O’Brien et al. (2011) skriver; 

att god vård och hjälp av både hälso-och sjukvårdspersonal samt närstående är av stor vikt 

för patientens välmående. Vidare skriver Bolmsjö och Hermerén (2001, 2002) att anhörigas 

stöd och bekräftelse till patienterna bidrog till att patienterna upplevde mer positiva känslor i 

form av bland annat styrka och upplevelse av ett mer betydelsefullt liv.  

Därmed kan vi utifrån tidigare forskning förklara vidare att genom ökad kunskap kan 

vårdpersonal utföra ett bättre jobb och skapa en trygghet för både patienter och närstående. 

För att upprätthålla en god vård krävs det att anhöriga får ett bra stöd av hälso-och 
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sjukvårdspersonal genom bland annat att förbättra och öka kunskapen om ALS. Detta kan 

täckas upp genom väsentlig och täckande information om sjukdomen ALS till de närstående. 

För att vidare upprätthålla en god vård krävs det även att de närstående får prata ut och bli 

lyssnade på av vårdpersonal. Bolmsjö och Hermerén (2001, 2001) beskriver också att bördan 

de anhöriga bar på lättades i samband med att de hade någon inom sjukvården de kunde 

prata med någon som lyssnar och stödjer även de i deras lidande. Ökad kunskap bland 

vårdpersonal kan leda till ökad kunskap bland anhöriga och patienter och således leda till 

upplevelser av trygghet och mer optimistiska känslor som exempelvis känslor av styrka hos 

både patient och de närstående. Så som O’Brien et al. (2011) beskriver, upplevde några 

patienter att de inte blev förstådda av involverad sjukvårdspersonal. Andra patienter beskrev 

också att läkarnas bemötande inte var professionellt, läkarna gav de inte tillräcklig med 

information och saknade medkänsla. Det var känslomässigt och svårt för patienterna att 

hantera beskedet. Flera patienter upplevde att läkare samt involverad vårdpersonal inte gav 

de tillräckligt med tid att reflektera och tänka igenom vilken typ av vård de ska få och vad 

som behövdes för att patienterna skulle få god vård detta i linje med det Hughes et al. (2004) 

beskriver och menar att vårdpersonal bör ha bättre förståelse för patienterna och den 

situationen de befinner sig i samt ha en bättre kommunikation emellan varandra i 

vårdpersonals ‘teamet’.  

Brist på kommunikation kan ses som en allvarlig brist då det kan ta ifrån det stöd en patient 

ska och bör få. Det emotionella stödet inom vården är lika viktigt som behandling av en 

sjukdom. Bristande kommunikation, dåligt bemötande och inget stöd kan påverka patientens 

upplevelse av välbefinnande. Dahlberg (2017) menar att som sjuksköterska är det viktigt att 

ha i åtanke patientens livsvärld då det sätter en grund för den omvårdnad samt vård som är 

nödvändig för den enskilde patienten. Att lindra patientens lidande sker genom att bland 

annat skapa en trygghet och ett förtroende mellan patienten och sjuksköterskan. För att 

förbättra patientens upplevelser av det lidande hen går igenom är det viktigt att 

sjuksköterskan tar hänsyn till patientens enskilda behov. 

 Ökad kunskap om sjukdomen ALS kan underlätta för sjuksköterskan att vara medveten om 

vad som kan förväntas. Genom ökad kunskap om sjukdomen kan sjuksköterskan stötta 

patienten och hens anhöriga genom att hon då exempelvis kan besvara på funderingar och 

därmed tillgodose de behov som finns. Sjuksköterskan kan även visa kunskap och förståelse 

för vad ALS innebär och kan innefatta och på så vis skapa en tillit och en trygghet mellan sig 

och patienten och dess närstående (Larsson et al., 2015). 

Involverad vårdpersonal som är mottagliga, observanta och lyhörda gentemot patienten för 

patientens upplevelse av lidande ska lindras leder ner till att patienten kan känna sig sedd. 

Även de närstående till patienterna behöver stöd och hjälp och bör uppmärksammas samt få 

vara delaktiga i vårdandet av patienten, då patientens trygghet och välbefinnande är viktigt 

kan den närstående främja och hjälpa patienten genom att vara delaktig och stötta patienten. 

Genom detta kan patienten och anhöriga få en starkare relation till varandra vilket kan öka 

patientens upplevelse av välbefinnande. Det är viktigt att patienten upplever känslor av 

bekräftelse. Detta stämmer överens med det Cipoletta (2017), Ozanne et al. (2012), Caron och 

Light (2015) samt Rosengren et al. (2015) skriver.  

Några patienter ansåg att självmord ska vara ett alternativ. Självmord som ett alternativ ville 

de ha för att påskynda dödsprocessen (Cipolletta, 2017). Patienterna anser att detta bidrar 

med livskvalité och värdighet (Blomsjö, 2001). På grund av att självmord var förbjudet där 

dessa patienter var lokaliserade så funderade vissa av de patienterna på att resa till Schweiz, 
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där dödshjälp är tillåtet (Bolmsjö, 2001). En patient kände trygghet med sin man och men 

rädslan att hennes man skulle dö innan var närvarande (Ozanne et al., 2013). Andra 

patienter upplever tvärtemot detta skuld för att de ska missa viktiga tidpunkter i livet som att 

till exempel att umgås med sina barnbarn (Rosengren et al., 2015; Ozanne et al., 2013). Att en 

del patienter tänker på självmord kan bero på att sjukdomen ALS yttrar sig genom att 

kroppen konstant förändras i hastig takt, att sjukdomen inte blir bättre och att vara 

medveten om att botemedel inte finns idag. Detta innebär att patienten kontinuerligt får lära 

sig att anpassa sig till de nya kroppsförmågorna och begränsningar samt till sin nya 

livssituation vilket kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande samt utmanande. Dock kan 

längtan efter att dö även tyda på saknad av trygghet och värdighet. Patienten som kände sig 

trygg med sin man hade den säkerhet och trygghet hon behövde (Ozanne et al., 2012). Andra 

kanske inte hade dessa möjligheter. Möjligheter som kanske vården kan skapa och utveckla 

genom att bemöta och ständigt arbeta med patientens behov då det är betydelsefullt i 

vårdandet. I linje med Larsson et al. (2015) studie är en sjuksköterska som har kompetens 

inom sjukdomen ALS en betydande faktor för att skapa trygghet och därmed lindra 

patienters och närståendes lidande. En sjuksköterska med kompetens inom området utgör en 

mycket god möjlighet för patienter och närstående att förbereda sig inför olika situationer 

som kan uppstå i samband med sjukdomen. Detta genom att tilldela både praktiska 

kunskaper likaså de teoretiska. Även ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) betonar 

sjuksköterskans ansvar om att tilldela och uppmärksamma uppdaterad information vad 

gäller den vård och behandling som finns.  

Dahlberg (2017) menar att den kropp vi lever i har stor betydelse för de erfarenheter 

människan skaffar sig samt genomgår, det vill säga det subjektiva. I den subjektiva kroppen 

ingår bland annat upplevelser, minnen, känslor, erfarenheter samt de kunskaper människan 

erhåller. Den livsvärld som formas har sin utgångspunkt i den subjektiva människan 

upplever genom sin levda kropp.  Människan kan aldrig rymma från den kropp hon har och 

det är genom kroppen som människans livsvärld formas. Kroppen ger oss möjlighet till allt 

det vi upplever, till verkligheten och det levnadssätt vi erhåller. Den subjektiva kroppen är 

beroende av de upplevelser vi har i anknytning till vårt hälsotillstånd. Genom allt det som 

händer oss och det människan upplever blir upplevelser av lidande samt välbefinnande något 

medvetet hos personer. Genom dessa upplevelser skapas de visioner, drömmar, oro, hopp, 

hopplöshet och vår livsvärld. När människan blir sjuk förändras tillvaron och en ny mening 

skapas i anknytning till det levda livet. Då varje människas upplevelser är unik och personlig 

samt att varje människa erhåller en egen livsvärldsbild ska vårdandet alltid ske med omsorg 

samt med omtanke och respekt för patientens perception i anknytning till det egna 

hälsotillstånd hen upplever.   

 

Resultatet understryker att uppleva sjukdomen ALS är påfrestande och utmanande. Många 

patienter går igenom känslor som hopplöshet och förnekelse det vill säga negativa känslor 

som belastar patienternas emotionella välmående. Som det nämnts tidigare i texten upplevs 

livet bättre när patienten förmår att försonas och finna acceptans till sin sjukdom. Det är 

viktig för att patientens upplevelser av välbefinnande ska vara möjligt att ha ett gott stöd som 

inkluderar involverad samt kunnig vårdpersonal och stöttande anhöriga. Stöd från 

vårdpersonal och anhöriga behövs för patienternas välmående. För att de ska få möjlighet att 
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handskas med de emotioner som uppkommer vid sjukdomen och för att anpassa sitt liv efter 

en ny livsstil som är oundvikligt i samband med sjukdomen. Genom stöd från vårdpersonal 

och anhöriga kan patienterna komma till insikt om att acceptera sin sjukdom samt 

konfrontera de svåra förändringarna i livet på ett mer underlättat sätt. Genom att i god tid få 

tillräcklig information om sjukdomen ALS och hur individuellt sjukdomen är samt hur 

svåröverskådligt den ter sig. För att en god vård ska möjliggöras för patienterna behöver även 

närstående hjälp och stöd med att hantera tankar samt de känslor som uppstår i konsekvens 

till sjukdomen. Återkommande i resultatet belyses de närståendes stöd som en betydelsefull 

medverkande kraft för patientens kvalitet av vård. De närståendes stöd lindrar patientens 

oro, rädsla och lidande. Patienten kan med hjälp av det stöd hen får finna acceptans och ett 

mer optimistiskt samt hoppfullt synsätt till sitt liv trots sjukdomen. Tidigare forskning 

belyser även att sjukdomens utveckling trots det stöd patienter påverkar patienterna och kan 

begränsa patienters upplevelse av acceptans med sjukdomen, då förändringar och 

progressionen i sjukdomen kan ske mycket fort.  

Examensarbetet har medfört en djupare förståelse och ökad kunskap för ALS-patienters 

upplevelser. De upplevelser som deltagarna i studierna genomgick var givetvis unik för varje 

enskild individ dock var det resultat som uppkom utifrån patienters upplevelser likartad i 

flera delar. Det finns i dagsläget inget botemedel eller bromsmedel för sjukdomen utan 

endast hjälpmedel som kan underlätta för de symtom patienten upplever. Vårdandet av 

sjukdomen ALS är betydelsefullt och det är inte bara en motgång för patienterna och de 

närstående men kan även vara det för sjuksköterskan.   

 Metoddiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att få en ökad förståelse för ALS patienters upplevelser 

av att leva med ALS. Metoden som valdes var en kvalitativ litteraturstudie i enlighet med 

Evans (2002) beskrivande syntesmetod, med stöd av den syntetiska processen som utgår 

från fyra steg. Forsberg och Wengström (2016) klarlägger för att utföra en litteraturstudie ska 

den vara av god kvalitet och bör innefatta tillräckliga data. Enligt Friberg (2012) bidrar 

kvalitativa forskningsstudier med, ökad förståelse över människors upplevelser, behov och 

förväntningar. Även lidande kan få en förbättrad innebörd och hur hälsofaktorer gestaltar sig 

i relation till livet. Varje enskild kvalitativ forskningsstudie har ett kunskapsvärde men när 

flera studier med liknande kunskapsvärde sammanställs produceras ett sammansatt vetande 

om ett specifikt fenomen. Examensarbetets styrkor och svagheter kommer att diskuteras 

enligt kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet och giltighet (Polit & Beck, 2012).  

 

De inklusionskriterierna som bestämdes i början var att de artiklarna som skulle vara en del 

av examensarbetet enbart skulle vara kvalitativa från och med 2010, ha en IMRAD-struktur 

och Peer Reviewed. Dessa ansågs vara en bra grundpunkt och en bra avgränsning men tyvärr 

uppstod en del problem under sökningsprocessen. Vi märkte att totala sökträffarna var för 

höga och även om vi enbart sökte på ”ALS”, ”Amyotrophic lateral sclerosis” kopplat till 

patienters upplevelser kom träffar på andras perspektiv. Även artiklar som handlade om 

andra kunskapsområden uppkom och de handlade inte om ALS vilket ledde till ytterligare en 
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svaghet. Det är också en svaghet att artiklarna inte handlar om exakt samma innebörd 

förutom om olika patienters ALS upplevelser under olika perioder i sjukdomsförloppet. Det 

beror på att utbudet på artiklar som är tillgängliga inte finns med samma innebörd då det 

finns brist på forskningsmaterial för att komma upp i minst tio artiklar. Det behövs mer 

forskningsmaterial inom ALS där det är kvalitativt med intervjuer från patienter. Det finns 

ett större utbud på sjuksköterskors och anhörigas upplevelser vilket hade varit mycket lättare 

att forma fram ett bra resultat från men författarna var beslutsamma att det är mer intressant 

att skapa en helhetsbild av patienters upplevelser. Det blir då en svaghet då resultatet 

grundas på ett väldigt brett område. Det blir också en styrka då läsaren får en större överblick 

på hur ett liv med ALS kan se ut utifrån olika förlopp under och av ALS. Än om bara ett 

specifikt område exempelvis patienters upplevelser av att andningen förändras. En annan 

svaghet var att en artikel benämnde ALS som motoriskt neuron sjukdom, vilket innebär att 

flera olika typer av neurologiska sjukdomar är inräknade i sjukdomsgruppen men ALS är den 

största av dem. Förhållningen till det är att försöka i den mån som gått att bara ta det citat 

där det står att patienten har ALS. Artiklarna var också kvantitativa vilket kunde läsas i 

antingen i rubriken eller i abstrakten och det märktes att det fanns ett större utbud på 

kvantitativa artiklar. Med kvantitativt material skapas ett avstånd från objekten i studien 

medan med kvalitativ utgångspunkt skapas ett bättre djupgående förståelse och innebörd för 

objektet vilket även Forsberg och Wengström (2015) kan bestyrka.  

 

De nya inklusionskriterierna för examensarbetet blev artiklar mellan årtalen 2000–2017, 

Peer review, full text och att de ska vara tillgängliga. Detta bidrog med att det blev ett större 

utbud under en längre period av patienters upplevelser. Hade inte detta gjorts hade det blivit 

svårt att kunna jämföra likheter och skillnader i studierna då de var för några. Även om några 

artiklar är från år 2001 och det kan ses som en svaghet då de är för gamla. författarna anser 

att det är en styrka då det bidrar med flera år av patienters upplevelser från olika situationer 

med ALS. Det är också en svaghet att artiklarna inte handlar om exakt samma innebörd 

förutom om olika patienters ALS upplevelser under olika perioder i sjukdomsförloppet. När 

intresset föll för många artiklar som inte var tillgängliga via databaserna sökte författarna 

efter de vetenskapliga artiklarna via Google genom att söka på rubrikerna. Många hittades 

tillgängliga eller så kostade det pengar att få tillgång till de, vilket inte ansågs vara aktuellt.  

 

Enligt Forsgren och Wengström (2016) blir en databassökning mer gynnsam om en 

bibliotekarie vägleder tillvägagångsättet till att söka fram vetenskapliga artiklar på databaser. 

Inför arbetet har en likartad genomgång till den Forsgren och Wengström (2016) beskriver 

genomförts med hjälp av en bibliotekarie. Bibliotekarien berättade om olika typer av söksätt 

som finns för att få fram vetenskapliga forskningsstudier. De sökteknikerna som bibliotekarie 

gick igenom var trunkering, boolesk, ha vissa ord i parantes och bibliotekarien visade hur en 

avancerad sökning går till för att underlätta sökningen. Detta anser författarna är en styrka 

då det har underlättat att hitta material. I början av datainsamlingen användes sökord som 

var varierade vilket fick fram många vetenskapliga artiklar. Vid slutet av sökningen märkte 

författarna att det tog slut på relevanta artiklar så sökorden utvecklades till att boolesk teknik 

tillämpas med ”AND” vilket visade gott resultat. En specifik vetenskaplig artikel betraktades 

ha relevans för detta arbete och denna ansågs så pass viktig och då den svarade på syftet. Den 

var dock inte tillgänglig via databaserna och kostade pengar. Det resulterade i att författarna 
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gick till biblioteket och fick hjälp med att söka efter den i bibliotekets arkiv och det visade sig 

att den vetenskapliga artikeln fanns i bokformat. Detta bidrog till en betydelsefull 

förstärkning då det visade sig att i boken fanns flera andra artiklar som hade relevans i 

examensarbetets resultat och bakgrund.  

 

Styrkor och svagheter har diskuterats med att tillämpa Evans analysmetod. Svagheterna med 

metoden är att det var i början svårt att förstå tillvägagångsättet och den tog väldigt lång tid 

att utföra. Framförallt processen att sammanställa nyckelfynd, få in dem i liknande 

kunskapsvärden eller innebörd och att få fram betydelsefulla teman och subteman. Detta steg 

i analysen var som att lägga ett gigantiskt pussel och var en jobbig process att ta sig igenom. 

Det blir en svaghet och svårighet då risken är att halka efter i planeringen med att skriva 

färdigt examensarbetet i tid vilket upplevdes som ett hinder för arbetet. Det har varit svårt att 

få fram relevanta teman och subteman så att nyckelfynden ska passa i respektive rubrik. Att 

hinna med metoden har tyckts varit tidskrävande. Dock är det också en styrka då de som 

arbetar med Evans analysmetod går in på djupet av materialens djupaste delar och får den 

bästa förståelsen av delarna och vad som sägs. Genom att behöva läsa både 

forskningsstudiernas resultat och nyckelfynden upprepande gånger resulterar det i att 

innebörden och innehållet fastnar i författarnas huvud. Med att läsa upprepande gånger 

slipper författarna att behöva gå tillbaka och läsa material på nytt.  

 

När forskningsresultat har likadan utgångspunkt och material är det tillförlitligt. När flera 

forskningsstudier ska sammanställas till ett nytt resultat ska det finnas i åtanke med 

förståelse att inte förvränga ursprungs materialet (Polit & Beck, 2012). I arbetets gång har 

författarna varit väldigt noga att inte förvränga patienters upplevelser från tidigare 

originalstudier och förhålla sig till bara patienters upplevelser med att leva med sjukdomen. 

Giltigheten ökar när resultatet styrks av citat från patienters upplevelser av att leva med ALS. 

De 12 vetenskapliga artiklar som valdes till resultatet har lästs och diskuterats upprepande 

gånger för att författarna ska få en tydlig förståelse för innehållet i respektive artikel.  

Genom att utgå från Fribergs (2012) kvalitetsgranskningsfrågor som har gjorts om till ja och 

nej svar. Efter granskningen var majoriteten av artiklarna av hög kvalitet och resten medel. 

Författarna är eniga om att artiklarna har skapat ett tillförlitligt och trovärdigt resultat tack 

vare Fribergs kvalitetsgranskning till grund. Något annat som kan styrka det är att med tanke 

på att utbudet på artiklarna var begränsat så är det forskningsmaterial som finns av god 

kvalitet. Fribergs frågor har hjälpt till att skapa en djupgående förståelse för artiklarnas 

innehåll i detalj och som helhet. Även om en svaghet var att det uppstod svårigheter att förstå 

och finna svar på granskningsfrågorna i artiklarna, vilket kan ha påverkat kvalitén av 

artiklarna då det var svårt att hitta tydliga svar på frågorna. Det kan ha påverkat 

poängsättningen men författarna har använt ett kritiskt tänkande vid granskningen.  

 

Enligt Polit och Beck (2012) skapar överförbarheten möjligheten till att examensarbetets 

resultat bidrar med intresse för andra arbeten som har liknande utgångspunkt och resultatet 

blir relevant om det finns väsentliga artiklar. Detta examensarbete bidrar med en 

betydelsefull överförbarhet då de valda vetenskapliga artiklarna är från nästan två decennier 

och är från olika länder över hela världen, exempelvis länder som Sverige, Italien och USA. 

Med flera kulturer och religioner samt individer skapas ett större utbud på patienters tankar, 
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upplevelser och känslor vilket bidrar med mer innehåll i resultatet. Med hjälp av vårt 

examensarbeteresultat tillsammans med bakgrunden anser vi att de båda kan bidra med 

kunskap och förståelse till vårdpersonal som söker efter information och upplevelser om 

ALS, samt ge tips och råd till ALS patienter och anhöriga. Även vetgiriga personer som vill 

lära sig mer om ALS kan få ökad kunskap av att läsa examensarbetet.   

 Etikdiskussion 

Vid datainsamlingen var författarna noggranna med att det stod klart och tydligt att 

forskarna hade tillämpat och förhållit sig till det informerat samtycke i de valda vetenskapliga 

artiklarna. Den insamlade data har i bakgrunden exempelvis ett eget stycke om deltagarna 

där det står att det informerat samtycke har använts och att forskarna har accepterat om en 

deltagare valt att avsluta sitt deltagande, något Codex (2017) beskriver grundligt som en 

riktlinje för vetenskapliga artiklar. Det informerat samtycke är viktigt att förhålla sig till 

annars kränks individernas autoimmunitet och värdighet. Allt material som bidragit till 

examensarbetets bakgrund och resultat har blivit publicerat vetenskapligt på trovärdiga 

databaser. Vid läsning, tolkning och översättning av artiklarna har författarna betraktat sitt 

arbete betydelsefullt då minimal omtolkning har gjorts. Förutom ett par nyckelfynd har allt 

översatts på ett sätt så att det låter korrekt på svenska utan att förvrida originaltexten. 

Anledningen är att författarna inte vill få ett missvisande resultat vilket Polit och Beck (2012) 

kan bestyrka då de anser att resultatet ska vara så sanningsenligt som möjligt. Översättning 

från engelska till svenska har skett med egna grundkunskaper, på svensk-engelskt lexikon i 

bokformat och på nätet exempelvis Tyda.se. 

   

För att få en tydlig uppfattning av något är det optimalt att flera vetenskapliga 

forskningsmaterial används (Polit & Beck, 2012). I examensarbetet har författarna i den mån 

de har kunnat förhållit sig till detta men dessvärre är inte fenomenen i data identiska. De är 

olika under annorlunda upplevelser i sjukdomsprocessen. Argumentet till varför detta har 

skett är att ämnesvalet ALS har inte tillräckligt med material för att kunna uppnå flera 

artiklar om samma fenomen vilket kan bidra till en otillräcklig uppfattning. Det kan även ses 

som att resultatet blir bristfälligt. För att minska risken för denna svaghet har författarna följt 

riktlinjer för att en publicerad vetenskapligartikel ska vara trovärdig. Detta har kunnat 

genomföras genom att författarna har diskuterat och granskat artiklarna om de följer en 

IMRAD-struktur, är Peer Reviewed och följer de riktlinjer och lagar som skrivits under Etiska 

Övervägande. Artiklarnas innehåll översiktligt och de nyckelfynd som valts ut har författarna 

diskuterat och klurat fram eller hjälpt varandra att förstå innebörden av enskilda ord och vad 

artiklarna menar. Under arbetets gång har författarnas värderingar och åsikter lagts åt sidan 

för att examensarbetets innehåll inte ska vara missvisande. Detta har varit tanken enda från 

början vilket underlättat då författarna saknade kunskap om ämnesområde. För att läsarna 

ska kunna återgå till originalartiklarna har referenser i löpande text och referenserna i 

referenslistan noggrant utgått från Amercian Psychological Association (APA-manualen) 

upplaga 6 och karolinska APA.  



34 

 

7 SLUTSATSER 

Det här examensarbetet illuminerar patienters upplevelser av att drabbas av ALS. Arbetet 

belyser de svårigheter som kan uppkomma i samband med att kroppen förändras och de 

emotioner patienter kan uppleva och känna samt behöva få stöd för. ALS är en allvarlig 

sjukdom och en djup förståelse för patienters upplevelser med sjukdomen är betydelsefullt 

för sjuksköterskan. Ökad kunskap är avsevärt vilket även framkommit tydligt i det här 

examensarbetet. Det råder idag en brist på kunskap om patienters upplevelser med 

sjukdomen. För att möjliggöra optimal vård för ALS-patienter behövs mer utbildning inom 

hälso-och sjukvården. Även mer forskning om ALS-patienters upplevelser av att drabbas och 

leva med sjukdomen kan vara av stor betydelse för sjuksköterskan. Resultatet i det här 

examensarbetet kan ge sjuksköterskor en djupare förståelse för att bland annat 

uppmärksamma sitt eget förhållningssätt till patienten genom en ökad förståelse för den 

emotionella omvälvning och de dödstankar som kan uppstå hos en patient med ALS. Genom 

att uppmärksamma ALS-patienters upplevelser kan sjuksköterskan öka sin egen kunskap och 

bidra till en bättre personcentrerad vård för patienterna. 

 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Författarna till det här examensarbetet föreslår att forskning om ALS-patienters upplevelser 
ska fortsätta göras och uppdateras övertid. Patienter, anhöriga och sjuksköterskor ansåg att 
inte mycket information om ALS-patienters upplevelser finns. Då antalet nyare 
forskningsstudier kring ämnet och med koppling till examensarbetets syfta var få har några 
äldre artiklar använts i examensarbetets resultat. För en mer uppdaterad inblick skulle ny 
forskning behöva genomföras avseende det studerade fenomenet i det här examensarbetet. 
Det var svårt att hitta forskningsstudier som enbart studerade ALS-patienters upplevelser av 
sjukdomen vilket även föreslår att det skulle behöva forskas mer om. Det framkom även att 
sjuksköterskor i flera fall saknade kunskap om ALS. Vi rekommenderar att mer forskning om 
det kan vara aktuellt för att forska i hur sjuksköterskor kan få mer utbildning, stöd och 
kännedom om ALS och ALS-patienters upplevelser av sjukdomen. Ökad kunskap och ökad 
förståelse skapar förhoppningsvis bättre förutsättningar för ett högt kvalitativt vårdande hos 
sjuksköterskor vilket patienter och anhöriga kan komma i besittning av. 
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eim, U, 

H., 
Persson
, L. och 
Strang 

S. 
 

2011 
 

Sverige 

Journal of 
Clinical 
Nursing. 
 
Factors that 
facilitate and 
hinder the 
manageability of 
living with 
amyotrophic 
lateral sclerosis 
in both patients 
and next of kin. 

Att belysa 
faktorer 
som 
underlätta
r och 
hindrar 
hanterbar
heten av 
att leva 
med 
amyotrofis
k lateral 
skleros 
hos 
patienter 
och 
anhöriga. 

Datainsamling: 
Kvalitativ metod, 
beskrivande studie. 
Intervjuer. 

Urval: 14 ALS patienter 

och 13 anhöriga. 

Analysmetoden: 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet indikerar på 
konstant utslag mellan 
möjligheter och begränsningar 
hos inviduell förmåga- av 
patienter och 
familjemedlemmar – för att 
orka med vardagen. 
Båda parterna utför olika 
strategier för att klara av 
situationer genom acceptans, 
leva I nuet och uppfatta 
verkligheten och har stöd från 
familj, vänner och auktoriteter. 
Utan detta minskade 
kapaciteten att orka med 
vardagen. 
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Ozanne
, A. O., 
Graneh
eim, U. 
H., & 

Strang, 
S. 
 

201 
 
 

Sverige 

Journal of 
Clinical 
Nursing, 
22(15/16) 
 
Finding 
meaning despite 
anxiety over life 
and death in 
amyotrophic 
lateral sclerosis 
patients. 

Att belysa 
hur 
människor 
med 
amyotrofis
k lateral 
skleros 
(ALS) 
skapar 
mening 
trots 
sjukdome
n. 

Datainsamling:  
Kvalitativ beskrivande 
metod. Intervjuer.  
Urval: 14 ALS individer. 
Analysmetoden: 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Två teman skapades för att 
belysa den komplexa 
livssituation de intervjuade 
upplevt:’ Upplevelser av ångest 
över livet och döden’ samt ’att 
finna mening trots 
sjukdomen’. 
I studiens resultat visade det 
sig att den osäkra resan mot 
döden var mer avskräckande 
än döden. 
Trots den obotliga sjukdomen 
som skapade känslor av livs- 
och dödsångest, förlust av 
fysiska förmågor, orättvisa, 
skuld och existentiell ensamhet 
så fann deltagarna i studien 
även mening med livet, vilket 
även stärkte patienters vilja att 
leva. 

Pols, J., 
Limbur

g, S. 
 

2016 
 
 

Nederlä
nderna 

Cult Med 
Psychiatry. 
 
A matter of 
taste? Quality of 
life in Day-to-
Day Living with 
ALS 
 an
d a Feeding 
Tube. 

Att finna 
patienters 
livskvalitet 
i det 
dagliga 
livet 
relaterat 
till de 
olika steg l 
sondmatni
ng. 

Datainsamling: 
Kvalitativ metod. 
Teoretiskt informerad 
kvalitativ empirisk studie.  
Intervjuer.  

Urval: 43 ALS patienter. 
Analysmetoden: 
Analytisk känslighet. 
Bearbetat material av 
observationer och 
intervjuer, totalt 27 
personer. 

På det sjukhus där 
forskningsstudien utförts så 
valde ALS patienter att skjuta 
upp beslutet av sondmatning 
så länge de kunde. 
Patienter förstod oftast inte 
helheten av att införa sond 
tidigt enligt gastroenterolog. 
Patienter kände att de inte var 
redo för sond och att de hade 
tillräckligt med mat på 
tallriken. De var inte redo och 
kände att få diagnosen och 
införa sond var en risk. 
Studien följde patienter som 
beslutat att ha sond och många 
patienters sjukdomssteg 
förändrades efter att tillfört 
sonden 

Roseng
ren, K., 
Gustafs
son, I., 

& 
Jarnevi

, E. 
 

2015 
 
 

Sverige 

Home Health 
Care 
Management & 
Practice. 
 
Every Second 
Counts: 
Women’s 
Experience of 
Living with ALS 
in the End-of-
Life Situations. 

Att 
beskriva 
patienters 
upplevelse
r av att 
leva med 
ALS i 
slutskedet. 

Datainsamling: 
Kvalitativ metod. 
Självbiografier 

Urval: 4 kvinnor som 

hade ALS. 

Analysmetoden: 

Kvalitativ analysmodell 

med steg-för-steg. 

Manifest innehållsanalys. 

De identifierade teman var 
”lidande”, ”meningsfullhet” 
och ”upplevelser av ett 
begränsat liv” som beskriver 
patienters förståelse av att leva 
med ALS. 

Sjuksköterskor behöver bli 
utbildade i att kommunicera 
för att bibehålla människans 
värdighet för de patienter som 
förlorat talförmågan. 

Det behövs mer information 
om sjukdomen ALS bland 
familjen så vårdens kvalité 
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förbättras och välmående för 
alla inblandade. 

Sundlin
g, I-M., 
Ekman, 

S-L., 
W, J & 
Klefbec

k B. 

2009 

Sverige 

Advances in 
Physiotherapy. 
 
Patients’ with 
ALS and 
caregivers’ 
experiences of 
non-invasive 
home 
ventilation. 

Att 
beskriva 
patienter 
med ALS 
och 
vårdares 
upplevelse
r av icke-
invasiv 
positivt 
tryck-
ventilation
. 

Datainsamling: 
Kvalitativ metod. 
Fördjupade intervjuer 

Urval: 7 ALS patienter 

och 8 vårdare. 

Analysmetoden: 

Kvalitativ 
innehållsanalysmetod. 
 
 

3 teman dök upp; ”att lära 
känna ventilatorn”, ”att 
omfamna ventilatorn” och ” att 
leva med en ventilator på en 
20-24H basis”. 
Patienter berättade att de 
kände sig tvingade att börja 
med ventilator då de kände att 
de inte hade någon annat 
alternativ. De upplevde att 
ventilator bidrog med mer 
energi att delta i dagliga 
aktiviteter, äta och sköta 
hygien. 
Att kunna leva hemma med 
ventilatorn var en upplevelse 
som var viktig och beskrevs 
som en lättnad samt 
bekräftade patienters vilja. 
De berättar även att sömn och 
aktivitet förbättrades samt om 
att motsägande känslor 
uppkom efter att ha börjat med 
ventilator. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


