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Sammanfattning 

Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en neurologisk sjukdom som i Sverige 

drabbar cirka 200 personer varje år. Sjukdomen är progressiv och gör att den drabbade 

personen förlorar kroppsliga funktioner och avlider oftast inom fem år. Att arbeta med 

personer som har en dödlig sjukdom kräver inte bara kunskap om sjukdomen utan också 

om hur personer upplever att leva med sjukdomen. Syfte: Syftet var att beskriva 

personers upplevelser av att leva med Amyotrofisk lateralskleros. Metod: En allmän 

litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar genomfördes. Analysen gjordes 

genom en manifest innehållsanalys. Resultat: Fem kategorier presenterar upplevelserna 

av att leva med ALS. Dessa benämns En kropp i förändring, Relationer till andra 

påverkas, Hopp & hopplöshet, Kontroll & kontrollförlust samt Existensen utmanas. 

Slutsats: Personer som lever med ALS upplever ofta negativa känslor vilket påverkade 

deras livskvalitet i negativ riktning. Det uppmärksammades i mindre utsträckning även 

positiva känslor i samband med sjukdomen. För att kunna tillgodose en tillfredställande 

vård med grund i de individuella upplevelserna finns det behov av mer forskning inom 

ämnet. Genom mer kunskap om hur sjukdomen upplevs ökar förutsättningarna för 

personal att möta dem i deras individuella behov och därmed kan individens 

välbefinnande under sjukdomsförloppet öka. 
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Abstract 

Background: Amyotrophic lateral sclerosis is a neurological disorder and in Sweden it 

affects about 200 people each year. The disease is progressive and makes the affected 

person lose bodily functions and usually dies within five years. Working with people 

who have a terminal illness requires not only knowledge of the disease, but also about 

how people experience living with the disease. Objective: The objective was to 

describe people's experiences of living with Amyotrophic lateral sclerosis. Method: A 

general literature review based on nine scientific articles was conducted. The analysis 

was done by a manifest content analysis. Results: Five categories presents the 

experiences of living with ALS. These are called A body in change, Relationships with 

others are affected, Hope & hopelessness, Control & loss of control and The existence 

challenged. Conclusion: People living with ALS often experience negative emotions 

which affected their quality of life in a negative direction. Positive emotions associated 

with the disease was noticed in a lesser extent. To be able to reach a satisfactory care 

with basis in the individual experiences, there is a need for more research on the 

subject. More knowledge about how the disease is experienced increase the chances for 

the staff to meet them in their individual needs and therefore, the individual's well-being 

during the disease progression increase. 
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BAKGRUND 
Amyotrofisk Lateralskleros (ALS) är en sjukdom som finns över hela världen. I Sverige 

drabbar den cirka 200 personer varje år (Socialstyrelsen, 2010). Det är en progressiv sjukdom 

som leder till att personen som drabbats förlorar kroppsliga funktioner och avlider oftast inom 

fem år (Aquilonius & Fagius, 2000). Sjuksköterskan har en betydande roll för patienter med 

ALS då fysiskt och existentiellt stöd är viktigt för ett bra omhändertagande. En medvetenhet 

om sjukdomens förlopp och dess påverkan på individen behövs för att kunna sätta in olika 

vårdinsatser vid rätt tidpunkt (Socialstyrelsen, 2010). Enligt Kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska (2005) innefattar sjuksköterskans arbete bland annat att tillvarata 

det friska hos patienten och uppmärksamma samt möta patienters sjukdomsupplevelser. Att 

arbeta med personer som har en dödlig sjukdom kräver inte bara kunskap om sjukdomen utan 

även om hur patienter upplever att leva med sin sjukdom (Sand & Strang, 2013). Det är 

således av vikt att sjuksköterskor besitter denna kunskap för att kunna ge adekvat stöd till 

personen som drabbats av ALS. 

 

ALS är en neurologisk sjukdom som angriper de motoriska neuronen i kroppen 

(Socialstyrelsen, 2010). Orsaken är ännu inte känd, men arv spelar i vissa fall roll. Den är 

vanligare hos män än hos kvinnor och sjukdomen debuterar oftast vid 45-75 års åldern, men 

kan även uppkomma i yngre åldrar. Det finns olika typer av ALS. Den vanligaste typen kallas 

Klassisk ALS där både övre motorneuronet i hjärnbarken, pyramidbanesystemet samt nedre 

motorneuronet i hjärnstammen och ryggmärgen bryts ned samtidigt (a.a.). Musklernas volym 

minskar och de försvagas alltmer. Till en början visar sig detta ofta som nedsatt finmotorik i 

exempelvis händerna, vilket gör att personen tenderar att tappa föremål och inte klarar av att 

utföra samma handrörelser som tidigare. Efterhand sprider sig dessa förändringar till armar 

och ben. Med tiden påverkas fler och större muskelgrupper och sammanfaller tillslut i ett 

generellt förlamningstillstånd (Aquilonius & Fagius, 2000). Gemensamt för alla typer av ALS 

är att andningsmuskulaturen så småningom drabbas. Symtomen visar sig då som andfåddhet 

och beror sällan på syrebrist. Oftast beror det på koldioxidhalten i kroppen stiger då personen 

inte kan andas ut på ett normalt sätt. Detta leder i sin tur så småningom till sänkt 

medvetendegrad, vilket är det som oftast orsakar döden. Ibland är dödsorsaken en följd av 

lunginflammation. Vanligen dör den drabbade stillsamt i sömnen (Socialstyrelsen, 2010).  

Sjukdomen angriper bara det motoriska nervsystemet, vilket gör att personen som drabbats 
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har kvar syn, hörsel, sensoriska funktioner samt tankeförmåga (Aquilonius & Fagius, 2000). 

Då människor drabbas av denna sjukdom finns alltså den fulla, mentala förmågan kvar medan 

kroppen efterhand sviker dem vilket leder till omfattande omställningar i vardagen. 

 

Människans liv förändras oftast vid en sjukdomsdiagnos. Från att ha levt ett normalt liv och 

haft planer inför framtiden får personen en ovisshet om hur livet kommer att bli. Detta kan 

påverka individens helhetsupplevelse genom att sjukdomen berövar personens tillstånd av 

friskhet vilket leder till begränsningar i vardagen (Birkler, 2007). Livssituationen hos 

personer som inte drabbats av sjukdom skiljer sig radikalt från personer som drabbats av 

sjukdom (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Sjukdomen gör då personen till patient. Innebörden i 

begreppet patient är ’’den som lider’’, och är i behov av vård. De som vårdar har ofta en 

rädsla av att framkalla lidandet hos patienter som drabbats av en sjukdom genom att 

kommunicera kring ämnet. Som vårdare bör man veta att personer som kommer i kontakt 

med sjukvården bär med sig en förväntan som kan vara medveten eller omedveten, om att få 

sitt tillstånd lindrat och bli bemött med omtanke och respekt (a.a.). Att patienter får ärlig 

information på ett respektfullt sätt är värdefullt då det kan hjälpa dem att lindra den 

känslomässiga effekten av sjukdomen (Montoya-Juarez et al., 2013). Detta har stor betydelse 

för personer med ALS då sjukdomen kan framkalla nya, främmande och oundvikliga känslor. 

 

Katie Eriksson (1995) har utvecklat en omvårdnadsteori som baseras på omsorg och har en 

filosofisk karaktär. Eriksson menar att människan är en enhet av kropp, själ och ande där alla 

delar är i ett beroende av varandra för att skapa en helhet och det går inte att se delarna 

separat (a.a.). Tre olika typer av lidande redogörs i teorin. Hon beskriver livslidandet med att 

leva ett liv där man måste dö. Sjukdomslidandet beskrivs som en rädsla och en ovisshet om 

vad sjukdomens förlopp innebär. Vårdlidande skildrar de tillfällen då personens upplevelse 

bagatelliseras eller då beslut uteblir på grund av att vårdpersonal saknar omdöme eller inte har 

skaffat sig de kunskaper som krävs (Eriksson, 1994). Personer med ALS har vetskap om att 

sjukdomen har en dödlig utgång och att de endast kommer att leva under en begränsad tid. 

Det är därför av vikt att uppmärksamma människan som en helhet och ta del av de olika 

lidande som kan drabba dem. 
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Många skulle påstå att ett liv utan sjukdomar är ett gott liv, men motsatsen kan hävdas. En 

sjukdom kan även göra så att människor på allvar börjar sätta värde på livet, när saker inte tas 

för givna (Sand & Strang, 2013). Världshälsoorganisationen (WHO, 1948) definierar hälsa 

som ’’ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej blott 

frånvaro av sjukdom eller handikapp". Det är av vikt att sjuksköterskan är medveten om att 

personer som har drabbats av en obotlig sjukdom även kan känna sig friska, trots att de är 

sjuka, det vill säga att sjuksköterskan inte bör förutsätta att personen hela tiden känner sig 

sjuk. Upplevelsen hos personen kan dock ändras under tiden då besvär tilltar, förändras eller 

när nya besvär uppkommer (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Schuster (2006) beskriver att 

sjuksköterskans arbete bland annat innebär att förstå sig själv och andra i en gemensam värld. 

 

Världsbilden innefattar människors upplevelser och föreställningar av den nuvarande 

situationen (Birkler, 2007). Personers världsbild är individuell och upplevs ur ett inifrån 

perspektiv. Således skiljer sig sjuksköterskan världsbild ifrån patientens. Världsbilden kan 

förändras och uppträda på ett nytt och främmande sätt vid ett sjukdomstillstånd. Därför är det 

viktigt att sjuksköterskan kan möta personer med sjukdom på ett individuellt sätt och bortse 

från sitt personliga synsätt (a.a.). För att kunna förhålla sig till individens känslor, önskningar 

och behov är det viktigt att få en djupare förståelse för hur personer kan uppleva att leva med 

en obotlig sjukdom likt ALS.  
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SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

Amyotrofisk lateralskleros. 

METOD 

Design 

Undersökningen genomfördes som en allmän litteraturstudie vilket innebär att man analyserar 

vetenskapliga studier och beskriver kunskapsläget inom ett visst kunskapsområde (Forsberg 

& Wengström, 2008). Vetenskapliga, kvalitativa artiklar som berörde syftet söktes, studerades 

och analyserades systematiskt. 

Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Dessa databaser 

användes då de innehåller omvårdnads- samt vårdvetenskapliga artiklar (Friberg, 2012). En 

pilotsökning gjordes inledningsvis vilket innebär att en överblick av materialet som fanns 

tydliggjordes (Östlundh, 2012). Därefter gjordes systematiska sökningar för att söka artiklar 

som svarade mot studiens syfte. Sökorden framtogs i första hand utifrån syftet. När artiklar 

som svarade till syftet framkommit lästes även deras nyckelord för att kontrollera om något 

relevant sökord missats. Sökorden som användes var amyotrophic lateral sclerosis, 

experience, qualitative, living with, life samt interview. Trunkeringar användes på sökorden 

interview, experience och qualitative. Trunkeringar innebär att ett utökat sökområde utvinns 

då ordens alla böjningsformer framkommer (Östlundh, 2012). Ett exempel på trunkering är i 

sökordet ”interview*” där det då framkommer i alla dess böjningsformer som interview, 

interviews, interviewed och interviewing. Boolesk sökteknik AND, OR eller NOT kan 

användas vid litteratursökning för att bestämma vilket samband sökorden ska ha till varandra 

(a.a.). Orden AND och OR användes. Efter att begränsat sökningarna med sökord och vald 

sökteknik lästes samtliga titlar. Artiklar vars titel inte stämde överens med syftet sorterades 

bort och resterande titlars abstract lästes för att få en klarare överblick om artikelns innehåll. 

Artiklar som speglade syftet sparades eller beställdes för vidare granskning. Fjorton artiklar 

framkom var av två beställdes då de inte fanns fritt i fulltext. 
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Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier är de kriterier som avgör om artiklarna kommer att 

inkluderas respektive exluderas i urvalet av artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). 

Litteraturstudien inkluderade de artiklar som berörde amyotrofisk lateralskleros, personers 

upplevelser, var av kvalitativ design samt var Peer Reviewed. Enligt Polit & Beck (2008) 

innebär Peer Reviewed att artikeln är vetenskapligt granskad av forskare inom fältet. 

Artiklarna skulle vara publicerade inom åren 1998-2014. Studien exkluderade artiklar som 

behandlade upplevelser vid diagnostiseringstillfället samt review artiklar. Exklusion av 

review artiklar gjordes då dessa innehåller redan bearbetat material (Polit & Beck, 2008). På 

grund av författarnas språkkunnighet användes endast artiklar skrivna på engelska.   

Genomförande & Analys 

Forsbergs och Wengströms (2008) granskningsmall för kvalitativa, vetenskapliga artiklar 

användes för att granska kvaliteten på de utvalda artiklarna. En kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats har utförts vilket innebär att de synliga och uppenbara komponenterna i texten 

analyserades (Olsson & Sörensen, 2011). Efter kvalitetsgranskning sorterades fem artiklar 

bort av de fjorton som framkom på grund av att de inte svarade mot syftet eller hade en 

ofullständig metodbeskrivning. Analysarbetet gjordes genom att gå från helheten av 

artiklarnas resultat och sönderdela texterna för att finna bärande aspekter av betydelse för 

syftet. Därefter sammanfogades de bärande aspekterna för att skapa en ny helhet i förhållande 

till litteraturstudiens syfte. Denna arbetsmetod är vanligt vid kvalitativa analyser (Friberg, 

2012). Det första steget i analysen var att båda författarna läste de valda studierna ett flertal 

gånger var och för sig. Ur artiklarnas resultat identifierades meningsbärande enheter som 

svarade mot studiens syfte och skrevs ned i ett nytt dokument. Detta skapade en överskådlig 

bild av materialet som skulle analyseras, vilket underlättade den fortsatta processen i analysen 

(Friberg, 2012). Därefter träffades författarna och kondenserade materialet gemensamt. 

Kondensering innebär att de meningsbärande enheterna koncentreras till minsta möjliga 

antalet ord utan att dess innebörd går förlorad (Olsson & Sörensen, 2011). Efter det skapades 

koder utifrån kondenseringen. En kod är ett eller ett fåtal nya ord som representerar den 

kondenserade texten (Olsson & Sörensen, 2011). Likheter och skillnader mellan koderna 

synliggjordes och placerades sedan in i ämnesområden. Ämnesområdena utgjorde sedan 

kategorierna till resultatet. 
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Etiska överväganden 

Artiklarna är granskade av en etisk kommitté. Detta innebär bland annat att deltagarnas 

integritet och handlingsfrihet har säkerställs (Olsson & Sörensen, 2011). Datasökning och 

analys genomfördes objektivt och i litteraturstudiens resultat redovisas data oavsett 

författarnas förförståelse. Författarna har strävat efter att vara öppensinnade och inte låta 

tidigare erfarenhet, kunskap och förutfattad mening styra datainsamling och analys. Enligt 

Forsberg & Wengström (2008) leder detta till en förutsättningslös beskrivning av resultatet. 

För att uppnå ett trovärdigt resultat beställdes de artiklar som inte fanns fritt i fulltext för att 

inte gå miste om viktig data som kunde spegla syftet. 

Författarnas förförståelse 

Edbladhs förförståelse inför studien var att sjukdomen är svår att leva med. Vetskapen om att 

sjukdomen har en dödlig utgång kan tänkas göra att människor som drabbats har svårt att se 

de ljusa stunderna i livet. Eftersom sjukdomen är så pass ovanlig, så kan det möjligen finnas 

en okunskap som infinner sig hos patienten relativt länge efter diagnostiseringen.  

 

Johnssons förförståelse var att sjukdomen borde framkalla negativa känslor som nedstämdhet, 

sorg, förtvivlan samt stress och oro inför framtiden. Ovissheten om hur länge individen som 

drabbats kommer att leva måste vara en jobbig påfrestning för honom eller henne och även 

vara en förlust av livsglädjen i vardagen. 
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RESULTAT 
Analysen resulterade i fem kategorier där upplevelsen av att leva med Amyotrofisk 

lateralskleros framkom. Kategorierna som framkom var En kropp i förändring, Relationer till 

andra påverkas, Hopp & hopplöshet, Kontroll & kontrollförlust samt Existensen utmanas. 

Sammanställningar av den insamlade datan samt citat presenteras under samtliga kategorier. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Figur 1. Översiktsbild av resultatet. 

 

En kropp i förändring 

Reaktioner på en plötslig, kroppslig förändring var generellt uttalat i artiklarna (King, Duke & 

O’Connors, 2013; Caputo, 2013; Foley, Timonen & Hardiman, 2013). I King et al. (2013) 

studie reflekterade en man över sin kroppsliga förlust i samband med att hans barnbarn 

föddes. Vid tidpunkten då barnbarnet började gå kunde han se likheter mellan dem. De båda 

gick ostadigt och vingligt men utan att ta hjälp av möbler. Efter en tid hade barnbarnet blivit 

så pass duktig, och gick självständigt medan han själv blev allt sämre och förlorade sin 

gångförmåga. Reflektionen gjorde att han fick insikt om sin försämring av sjukdomen (a.a.). 

Den upplevda insikten om vad som gått förlorat synliggjordes då de inte längre klarade av att 

göra vardagliga sysslor som de förut gjort så som att plocka ur diskmaskinen, klippa 

gräsmattan och städa. Det ledde till känslor som frustration och förtvivlan samt en försämrad 
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utmanas 

Hopp & 

hopplöshet 

Kontroll & 

kontrollförlust 

En kropp i 

förändring 



 

12 

 

självkänsla. En del personer uppgav även känslor av ensamhet och depression som följd 

(King et al., 2009; Caputo, 2013).  

 

You see MND [ALS] is the worst neurological condition one could get. This for me has taken 

away so much. It’s going in the direction of taking all my faculties, my independence, my 

speech, my mobility, concentration, eating. Everything I was doing is now gone.  

(Foley et al., 2013, s.115). 

 

Det framgick i flertalet studier att på grund av den kroppsliga förändringen ändrades många 

av personernas fritidsintressen. Den förlorade fysiken upplevdes som ett hinder att inte kunna 

utöva samma aktiviteter som tidigare (Young & McNicoll, 1998; Bolmsjö, 2001; Foley et al., 

2013). En del personer uttryckte att den förändrade kroppen utlöste en förlust av viktiga saker 

i livet som familj, föräldraskap och fritidsintressen (Foley et al., 2013). I Young & McNicoll 

(1998) och Bolmsjö (2001) studier betonades vikten av att fortfarande kunna utöva 

fritidsaktiviteter trots den fysiska begränsningen. De beskrev hur de tidigare 

fritidsaktiviteterna ersattes och anpassades till individens egen funktionsnivå som följd av de 

ökade funktionshindrena för att kunna bibehålla en värdefull vardag. Generellt uttrycktes det 

även att arbetslivet hade upptagit en stor del av tiden innan diagnosen. När sjukdomen 

debuterade kände många en stor förlust på grund av att de inte längre var förmögna till att 

utföra det arbete de tidigare haft (a.a.). 

 

Majoriteten av artiklarna visade att informanterna upplevde rädsla för att inte kunna röra sig 

och bli fångar i sina egna kroppar (Ozanne, Graneheim & Strang, 2013; King et al., 2009; 

Bolmsjö, 2001; Young & McNicoll, 1998; Bolmsjö & Hermerén, 2001).  Att ha tankar i 

huvudet som de inte kunde ge uttryck för trots att den fulla, mentala kapaciteten kommer att 

finnas kvar skrämde många. Till följd av vetskapen om att bli fångade i den egna kroppen 

uppstod många känslor som var relaterade till hur deras liv skulle se ut i det stadiet (a.a.). I 

Ozanne et al. (2013) studie beskrev informanterna upplevelsen som att hela tillvaron skulle 

sättas på is vilket ledde till förlorad mening i livet. Det beskrivs även en känsla av besvikelse 

på grund av beroendet av andra (a.a.). Det fullständiga beroendet gjorde också att många 

upplevde förödmjukelse, förtvivlan samt lidande och ledde till att självkänslan försämrades 

(King et al., 2009). Känslan av att vara instängd i sin egen kropp gjorde att många 
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återupplevde sina minnen med hjälp av sina intellektuella förmågor och därmed upplevdes 

livet på nytt ur ett annat perspektiv (Young & McNicoll, 1998; Bolmsjö, 2001). 

 

Två av studierna belyste den känslomässiga acceptansen av den förändrade kroppen. En 

individuell acceptans kunde utläsas (King et al., 2009; Caputo, 2013). En del av 

informanterna upplevde det lättare att acceptera att kroppen förändrades än andra. Att finna 

nya utmaningar i livet poängterades som ett sätt att minska känslan av den fysiska förlusten. 

Dem upplevde då en högre självkänsla, självuppskattning och en känsla av att kunna prestera 

något trots den kroppsliga förändringen (a.a.). 

 

I am still enjoying life, doing different things, sharing good times with my Loves and Friends, 

at a slower pace, meeting a new set of challenges. Amongst my latest objectives is to break a 

land speed record for electric wheelchairs. (King et al., 2009, s.750). 

 

Svårigheter att acceptera förlusterna av den fysiska förmågan framkom även. Personliga 

bilder av att vara självständiga och starka utmanades. Generellt framkom en rädsla för 

kränkningar som de kan komma att ställas inför (King et al., 2009). I Caputo (2013) studie 

beskrev informanterna en känsla av att kroppen inte längre tillhörde dem. Frustration uppstod 

även över att inte längre kunna uttrycka sina känslor kroppsligt och muntligt på samma sätt 

som tidigare på grund av sin fysiska förlust (a.a.). 

Relationer till andra påverkas 

Ett liv med ALS gjorde att en större uppmärksamhet riktades till relationer på grund av 

minskade möjligheter till fritidsaktiviteter och nöjen. Relationerna blev viktiga framförallt 

känslomässigt (Young & McNicoll, 1998).  

 

Ett återkommande ämne som togs upp i artiklarna är betydelsen av relationen till familjen. 

Familjen bidrog till att många kunde finna styrka och mening i livet. Majoriteten uppgav att 

barn och barnbarn bidrog till att hitta lyckan i livet. Känslan av att den sjuka var behövd och 

kunde hjälpa någon annan i familjen genom att ta del av deras känslor och upplevelser hjälpte 

informanterna att känna meningsfullhet och att inte ge upp (Ozanne et al., 2013; Bolmsjö, 

2001; Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 2011). Det framkom även att sjukdomen stärkte 
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relationen och förde samman familjen då de inte tog varandra för givna, stod upp för varandra 

och gräl över små saker minskade (Ozanne et al., 2013; Ozanne et al., 2011). 

 

Barnen och de närmast anhöriga hade påverkan på individens känslomässiga upplevelser. 

Känslorna som uppkom upplevdes som en påfrestning på relationerna (Ozanne et al., 2013; 

Ozanne et al., 2011; Bolmsjö, 2001). Upplevelser som framkom var känslor av skuld, sorg 

och oro som uppstod hos de som hade barn på grund av vetskapen om att deras barn skulle bli 

faders eller moderslös när de själva lämnade livet. Känslan av skuld uppkom även hos många 

på grund av att de kände dödsångest och därmed orsakade deras anhöriga lidande. De ville 

inte belasta deras anhöriga med känslan och höll den därför inom sig (Ozanne et al., 2013; 

Ozanne et al., 2011). 

 

Informanterna i ett flertal studier uttryckte att relationerna hade påverkats sedan 

sjukdomsdebuten (Young & McNicoll, 1998; Ozanne et al. 2011). Young & McNicoll (1998) 

studie visade att vänskapsrelationerna både kunde minska och öka. Vänskapsbanden 

minskades på grund av begränsade möjligheter till att utföra samma aktiviteter som sina 

vänner. De handikapp som uppstod i samband med sjukdomen hämmade individernas 

självständighet att ta sig ut på deras egna villkor (a.a.). Många uppgav att de fick ett viktigt 

stöd från sina vänner men eftersom deras behov av stöd var så stort så påverkades relationerna 

ofta negativt på grund av den stora påfrestningen på relationen (Ozanne et al., 2011). Det sägs 

också att nätverket kunde utökas i samband med tillståndet. Det framkom att många sökte 

kontakt genom församlingar, serviceinsatser så som poolskötare, präster, terapeuter och 

vårdgivare. Att ha människor runt omkring sig och någon som såg efter dem gav dem en mer 

uthärdlig känsla i livet (Young & McNicoll, 1998). Många uppgav att möte med andra 

personer som drabbats av ALS kunde påverka dem positivt genom att dela erfarenheter vilket 

gjorde att de inte kände sig ensamma i situationen (Ozanne et al., 2011). 

Hopp & hopplöshet 

Upplevelsen av att känna hopp och hopplöshet pendlade generellt hos personerna. Olika 

faktorer utlöste känslorna och vissa försökte främja känslan av hopp på egen hand. Att 

uppleva hopp gjorde det lättare för individerna att fortsätta leva sitt liv (Ozanne et al., 2013; 

Vitale & Genge, 2007; King et al., 2009; Foley et al., 2013). 
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Förhoppningar om en botande behandling och att sjukdomen inte skulle förvärras var 

generellt uttalat hos personerna som en faktor som framkallade känslan av hopp (Ozanne et 

al., 2013). Att lyckas utföra dagliga sysslor var hoppingivande då det upplevdes som en seger 

mot sjukdomen (King et al., 2009). I Vitale & Genge (2007) studie uppgav informanterna att 

de kunde finna hopp genom att fokusera på det som de fortfarande kunde utföra och bortse 

från det som gått förlorat. En del personer investerade sitt hopp i tron om att det fanns ett liv 

efter döden och tröstade sig med att de någon gång kommer att få möta sina anhöriga igen 

(a.a.). 

 

Att sjukdomen var obotlig och vetskapen om att försämringar skulle ske kunde utlösa känslor 

av hopplöshet. Tanken på att döden var oundviklig och att de inte kunde påverka förloppet var 

en bidragande faktor till känslorna. Många uttryckte att när oberoendet gick förlorat kunde de 

tydligt se progressionen i sjukdomen och känslan av hopplöshet uppstod (Ozanne et al., 2013; 

Vitale & Genge, 2007; Foley et al., 2013). 

 

I’m getting weaker. That discourages me. When I get down about that it’s pretty hard. Then I 

feel hopeless. Like when I’m unable to walk well, or when I’m weak. It’s going fast now. It 

was going slowly for a while and now it’s going fast, so I’m less hopeful. I know I’m going to 

die. (Vitale & Genge, 2007, s.32). 

 

Kontroll & kontrollförlust 

Att förlora kontrollen över tillvaron i livet framkom i flera studier (Ozanne et al., 2011; Foley 

et al., 2013; Caputo, 2013). Informanterna benämnde det som att inte ha något val, utan 

tvingas till att släppa deras egen kontroll och låta andra hjälpa dem. Många upplevde att 

kontrollen oundvikligen flyttades över från personen själv till vårdgivaren ju mer sjukdomen 

avancerade. Detta ledde till en rad negativa känslor, tankar och handlingar (a.a.) 

 

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 can’t get 

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

 

Som komplement till kontrollförlusten var det en del som försökte motstå känslan av förlusten 

genom att påverka vissa faktorer i livet som de var benägna till att kontrollera. Detta kunde 
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vara saker som att leva och fokusera på nuet, ta en dag i taget och inte tänka på morgondagen, 

utöva vardagliga aktiviteter och införliva en förändring i det dagliga livet var faktorer som 

återgav känslan av kontroll (Foley et al., 2013; King et al., 2009; Young & McNicoll, 1998). 

Andra saker var att försöka se positivt på negativa händelser för att få ett skratt av det. Flera 

använde sig av ironisk humor för att motverka samt kontrollera de negativa känslorna som 

fanns inombords (King et al., 2009; Young & McNicoll, 1998). 

 

Generellt uttrycktes en önskan om att ha kontroll över slutfasen av sjukdomen och avsluta 

livet på egna villkor. Att inte ha möjlighet att kontrollera detta orsakade rädsla och oro hos 

personerna (Foley et al., 2013). En del uppgav att livskvaliten skulle vara högre om dödshjälp 

hade funnits. Funderingar kring hur de själv skulle kunna avsluta livet fanns hos individerna 

men rädslan för att inte ha den mentala styrkan att genomföra handlingen skrämde dem 

(Bolmsjö, 2001). 

 

 … I have thought of a way of doing it myself. What I am afraid of is not having the mental 

strength to do it when I think that I want to do it. What I am afraid of is being taken by 

surprise, a rapid change, that I cannot do it. I have contacted several doctors and asked them to 

help me, but none will. I would be much calmer if euthanasia were permitted. 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 … (Bolmsjö, 2001, s.502). 

 

Existensen utmanas 

Informanterna i Ozanne et al. (2013) studie beskrev att resan mot döden upplevdes mer 

skrämmande än döden själv. Att leva med osäkerheten om när och hur de kommer att dö var 

svårare än att veta att de skulle dö. Oro och rädsla uppstod även då de inte visste om 

sjukdomen skulle ha en snabb eller långsam process. Varje försämring som uppstod till följd 

av sjukdomen väckte tankar om vad nästa försämring kunde vara samt hur snabbt 

försämringen skulle ske. På grund av denna rädsla för ovissheten om hur deras lidande 

kommer att se ut så undvek många att tänka på framtiden (a.a.). 

 

Under sjukdomsprocessen växte existentiella frågor fram. Många hade tankar på gud och 

ifrågasatte hens existens. En del började tveka på sin religiösa tro på grund av sjukdomen där 
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några förlorade den helt och hållet. Personer som tyckte sig ha levt ett bra liv ifrågasatte vad 

de hade gjort för att förtjäna sjukdomen (Ozanne et al., 2013).  

 

Why does this happen? Will I be afflicted forever? What kind of bad thing have I done, damn? 

I sort of, I think I am worthy, to have it good (sad). (Ozanne et al., 2013, s.2144). 

 

En del uppgav dock att de upplevde ett förbättrat filosofiskt perspektiv på livet sedan 

sjukdomsdiagnosen. De upplevde att det fanns välsignelser varje dag. De tänkte på andra 

människor som har fått värre problem än dem själva och såg då sitt tillstånd som ett mindre 

problem (Young & McNicoll, 1998). 

 

Det framkom att sjukdomen upplevdes som en dödsdom för många (Foley et al., 2013). Några 

upplevde att deras liv styrdes av ångest över döden. Att bli drabbad av ALS kunde leda till 

känslor av förtvivlan och brist på vitalitet. Tankarna på döden upptog en stor del av vardagen 

för många. Det fanns en risk att ångesten gjorde att många mådde dåligt och bara såg det 

mörka och negativa i livet (Ozanne et al.,2013). Det framkom även att en del såg ALS som en 

positiv vändpunkt i livet. I Young & McNicoll (1998) studie beskrev en man med kraftigt 

nedsatt fysik och talförmåga vändpunkten såsom att leva ett äventyr på liv och död som få 

personer får chans att uppleva. Ett annat uttalande i studien var att individen hade upptäckt 

nya saker hos sig själv och såg livet med andra ögon (a.a.). 

 

Sjukdomen gjorde att personerna förändrades men att bevara den inre personen inom dem 

under sjukdomstiden betonades vara viktigt för individerna för att bevara värdigheten hela 

vägen till livets slut (Bolmsjö, 2001). 

 

Trying to carry on living in the way which reflects the person you are and always have been. 

Even if you change, you should be allowed to continue with that. There can be dignity in what 

little you still have. Dignity isn’t connected to the body but to the inner person … (Bolmsjö, 

2001, s.503). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En allmän litteraturstudie av kvalitativ design utfördes. Designen syftar till att skapa förståelse 

för personers upplevelser inom ett valt fenomen (Segesten, 2012). Detta var passande då 

personers upplevelser skulle studeras. Databaserna som användes fokuserade på omvårdnads- 

samt vårdvetenskaplig forskning. Dessa användes då de innehöll material som var relevant för 

studiens syfte. En styrka var att författarna dokumenterade sin förförståelse och förhöll sig 

objektiva vid både litteratursökningen och analysen för att finna betydelsefull data som inte 

endast speglade förförståelsen. Enligt Olsson & Sörensen (2011) ökar detta möjligheten för att 

allt material inom ämnet framkommer. 

 

För att minska risken av att värdefulla sökord skulle missas, kontrollerades funna artiklars 

nyckelord som kunde bidra till hjälp i sökandet av nya sökord. Dock framkom inga nya 

sökord utöver dem som använts. Enligt Polit & Beck (2008) är det en styrka att kontrollera 

nyckelorden i funna artiklar. Det är viktigt att vara flexibel och tänka utöver sina valda sökord 

för att finna nya som kan vara relaterade till studiens syfte (a.a.). 

 

Begränsning till artiklar skrivna på engelska språket kan möjligen gjort att artiklar skrivna på 

andra språk som svarade till syftet missats. Det kan även inneburit att nyanser i språket kan ha 

misstolkats. Detta kan ha påverkat resultatets trovärdighet. Författarna anser sig dock ha goda 

kunskaper i det engelska språket. Årtalen avgränsades mellan åren 1998-2014. Detta på grund 

av det begränsade utbudet som fanns av forskning inom ämnet. Författarna hade hoppats på 

att finna artiklar inom ramen av tio år, då de endast ville ha den senaste forskningen. Hade 

den önskade ramen följts så hade de inkluderade artiklarna blivit för få. Det är av vikt att 

reflektera över huruvida tidsbegränsningen påverkat resultatets pålitlighet, då sjukvård samt 

behandlingsalternativ som kan anses ha en påverkan på upplevelsen, utvecklats under de 

senaste åren. 

 

Forsbergs & Wengströms (2008) granskningsmall användes för att granska kvaliteten på de 

utvalda artiklarna. Mallen var strukturerad och lätt att använda. Den gav en överskådlig bild 

av innehållet i artiklarna och deras kvalitet. Det är viktigt att hålla uppsikt över en mängd 

olika aspekter vid valet av artiklar vilket en kvalitetsgranskning kan hjälpa till med. Vid 
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urvalet av artiklar är det inte bara resultatet som är viktigt att granska, utan även 

tillvägagångssättet vid datainsamlingen (Friberg, 2012). Fem artiklar exkluderades efter 

kvalitetsgranskning på grund av att dem inte svarade mot litteraturstudiens syfte, eller då 

brister i metodbeskrivningen förelåg. 

 

Analysen var strukturerad och utfördes noggrant utav båda författarna. I första hand 

analyserades artiklarna enskilt då meningsbärande enheter plockades ut. Därefter granskades 

fynden gemensamt. Detta visade sig vara en fördel då författarna i vissa fall uppmärksammat 

olika fynd. Analysen fortsatte tills ingen ny information relaterat till syftet framkom. Att 

analysprocessen är noggrant genomförd och beskriven höjer tillförlitligheten i litteraturstudien 

då innehållet i resultatet troligen sett liknande ut oavsett författare. 

 

Med tanke på att sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor var vi tveksamma på om 

material som speglar båda perspektiven skulle hittas. I Caputo (2013) studie ingick 12 

personer med ALS, dock framgick inte hur många män respektive kvinnor som deltog. Övriga 

artiklar innefattar data från 55 kvinnor och 68 män. Fördelningen anser vi vara rimlig för att 

studiens resultat ska kunna överföras till båda könen. Åldern var av stor variation där 

deltagarna var mellan 36-84 år vilket gör att resultatet inte är representativt för en specifik 

åldersgrupp.  

 

Det är diskuterbart huruvida det går att överföra resultatet mellan olika länder och kulturer. 

Artiklarna som användes kommer endast från industriella länder. Upplevelsen ses som 

individuell och skiljer sig därför mellan individer. Dock anses omständigheterna ha en viss 

påverkan på upplevelsen. Därför kan det bli svårt att överföra resultatet till personer från 

utvecklingsländer där levnadsförhållandena och människosynen kan skilja sig åt från de 

aktuella artiklarnas ursprung. 

 

Kontinuerlig handledning genom hela arbetets process har givits vilket har varit positivt då 

fler ögon har granskat arbetet och konstruktiv kritik mottagits. Det uppmärksammades brister 

i studien som författarna inte själv upptäckt. Detta har lett till utveckling och förbättrad 

kvalitet på litteraturstudien. 
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Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att leva med ALS. De tre mest 

genomgående fynden i resultatet var den förändrade kroppen, kontrollförlusten samt 

existensen utmanas. 

 

Den förändrade kroppen upplevs som en psykisk påfrestning. Resultatet i studien påvisar att 

när individerna fick insikt om sin förlorade fysik uppkom känslor som försämrad självkänsla, 

frustration, förtvivlan, ensamhet och depression. Det är av vikt att uppmärksamma de 

psykiska reaktionerna som uppkommer på grund av de fysiska förlusterna för att inte orsaka 

onödigt lidande för individen. Birkler (2007) menar att man oftast inte är medveten om sin 

kropp förrän kroppsfunktionerna plötsligt slutar att fungera eller vållar problem. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) framgår det att sjuksköterskan 

ska kunna uppmärksamma och möta patienter i deras sjukdomsupplevelse samt lidande och så 

långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder. Förlorade kroppsfunktioner kan göra 

att personen går miste om sin identitet. När en utseendemässig förändring sker så kan en 

känsla av främlingskap av den egna kroppen uppstå (Schuster, 2006). Därför är det 

sjuksköterskans uppgift att stötta individen i att finna sig själv i det nya tillståndet. Den 

fysiska förlusten innebär även att vardagen förändras. Från att individen har varit självständig 

och oberoende förändras tillståndet till motsatsen. Resultatet visar att majoriteten upplevde en 

stor förlust på grund av att de inte klarade av att utföra samma sysslor som tidigare. I King et 

al. (2009) studie framkommer en del exempel på hur informanternas vardag påverkades. Att 

inte längre klara av att sköta disk, städning och trädgårdarbete poängterades som en 

förändring i vardagen. Upplevelsen av att inte kunna utföra det självklara i livet tydliggjorde 

progressionen av sjukdomen (a.a.). Vardagen innebär ett flertal sysslor som vi genomför varje 

dag utan att reflektera över det och många tar dessa utföranden för givna (Sand & Strang, 

2013). Det mesta i livet försiggår i vardagen. Svår sjukdom kan medföra att vardagen 

begränsas, och även de roller man haft tidigare förändras. Att inte arbeta längre, hämta barn 

på dagis, laga mat och förlust av sina intressen kan bli en följd. Den trygga grunden i tillvaron 

går förlorad. Det som förut utgjort meningskällor blir inte längre en självklar del av vardagen 

och mer ensamhet uppstår (a.a.). Resultatet visar ett tydligt samband mellan det fysiska och 

det psykiska. Det blir uppenbart att dessa två delar påverkar varandra. Inom svensk sjukvård 

har erkännandet av det kroppsliga och psykiska sambandet uppmärksammats mer på senare 
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tid. Tidigare var endast det kroppsliga i fokus, och personens existentiella problem och behov 

förbisågs (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1994) 

redogör för sjukdomslidandet och hur sjukdom kan orsaka lidande för människan. Det är känt 

att sjukdom framkallar kroppslig smärta, men mindre hur sjukdom kan framkalla själsligt och 

andligt lidande (a.a.). Det är diskuterbart hur sjukvården har utvecklat synen på det fysiska 

och psykiska sambandet hos personer med sjukdom. Ämnet upplevs vara mer 

uppmärksammat idag, men det är dock av vikt att observera hur mycket det utövas praktiskt 

inom verksamheterna. Eriksson (1994) beskriver att vårdorganisationer ursprungligen 

uppkommit för att lindra det mänskliga lidandet. Det har på senare tid utvecklats till det 

motsatta. Vården kan istället för lindrat lidande skapa lidande för patienten genom kränkning 

av värdighet, fördömelse och straff, maktutövning eller utebliven vård (a.a.). För att eliminera 

eller åtminstone minska lidandet i vården behöver sjukvården i framtiden fokusera på 

lösningar till detta problem. Det framgår i Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (2005) att sjuksköterskan ska medverka aktivt i utvecklingsarbete i både 

kvalitets- och säkerhets arbeten samt engagera sig i personlig och professionell 

kompetensutveckling. Det är av vikt att engagera sig i utvecklingsarbete för att förbättra och 

utveckla vården i positiv riktning för att skapa en vård som är till nytta för alla individer.  

Relaterat till litteraturstudiens resultat så uppmärksammades ett behov av utvecklingsarbete 

där fokus bör ligga på att öka kunskapen om det psykiska lidandet vid kroppsliga sjukdomar. 

Personer med ALS drabbas inte enbart av en kroppslig sjukdom. Resultatet visade att 

sjukdomen även medförde en psykisk påfrestning då sinnesförmågan finns kvar, samtidigt 

som kroppen succesivt förlorar sina funktioner.  

 

Personer med ALS förlorar kontrollen över sina liv ju mer sjukdomen fortskrider. Resultatet 

visar att beslut, handlingar och värderingar blev svåra att förmedla och kontrollen flyttades 

oundvikligen över från individerna själva till andra människor. Personerna upplever att de inte 

har något val, utan tvingas att släppa den egna kontrollen och låta andra ta över. Rädsla och 

frustration uppkom som en följd av kontrollförlusten. Det är uppenbart att den sjukes 

självbestämmande och integritet hotas på grund av kontrollförlusten. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2a §, fastställs att vården ska bygga på respekt för 

patienters självbestämmande och integritet för att uppfylla kraven för en god vård. Respekt 

för självbestämmande, även kallad autonomiprincipen, har till syfte att stärka personers 
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handlingsfrihet samt möjlighet att utifrån sina egna förhoppningar och önskemål utvecklas 

harmoniskt i livet. Personers förmåga att kunna utöva sin autonomi kan vara nedsatt på grund 

av olika faktorer såsom mental förmåga, ålder och sjukdomskaraktär (Stryhn, 2007). 

Begränsningarna till att utöva sin autonomi blir påtagliga hos ALS drabbade personer. 

Autonomin hotas då de inte är förmögna till att fullständigt uttrycka sig verbalt samt 

kroppsligt och kontrollförlusten över deras beslut och handlingar blir ett faktum. 

Sjuksköterskan kan komma att ställas inför etiska problem, då brister i kommunikationen 

mellan patient och vårdgivare föreligger. När ett beslut ska fattas som rör den enskildes vård, 

blir sjuksköterskan tvungen att fatta beslut utifrån egen uppfattning om individens önskemål. 

Bischofberger (2002) menar att det är viktigt att den som vårdar individen får kunskap och 

förståelse för de etiska svårigheterna för att kunna bemöta dessa problem på ett professionellt 

sätt. Kommunikation handlar dock inte bara om utbyte av information genom det verbala 

(Stryhn, 2008). Ögonen kan ge uttryck för känslor, önskningar och förmedlingar. Genom 

blicken kan då sjuksköterskan fånga upp vädjan om hjälp, bistånd och omsorg som kan vara 

relevant för att så långt som möjligt behålla personen delaktig i sin vård. Det förutsätter att 

sjuksköterskan är öppensinnad i mötet med individen och är observant på hur sjukdomen och 

livssituationen upplevs för att involvera personen på bästa möjliga sätt i sin egen vård. Så 

långt som möjligt ska den enskilda människans värderingar och önskemål ligga till grund för 

hur planeringen och genomförandet av omvårdnaden utformas (a.a.). Om denna kunskap kan 

tillämpas i praktiken, finns grunden för att så långt som möjligt, utifrån individens egna 

önskemål, minska känslan av kontrollförlust och därmed ge en god vård. Eftersom sjukdomen 

är så pass ovanlig, så finns det sannolikt en generell okunskap inom området i samhället. 

Forskningsrapporter och reportage om ALS syns sällan i tidningar och på teve. Informationen 

behöver komma ut i samhället, förslagsvis via media, då detta möjligen skulle kunna generera 

en större uppmärksamhet samt ett ökat intresse kring sjukdomen och dess påverkan på 

individen. Det är således av vikt att kunskapen även förs vidare utanför vården för att minska 

känslan av kontrollförlust hos de drabbade individerna. 

 

Att leva med en dödlig sjukdom sätter livet på dess spets. I resultatet framkom det att 

majoriteten av deltagarna upplevde rädsla och oro för hur resan mot döden kommer att se ut 

på grund av ovissheten om vad som kommer hända härnäst i det progressiva 

sjukdomsförloppet. Resan mot döden upplevdes som mer skrämmande än döden själv. Ju 
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längre sjukdomen progredierade så växte nya tankar fram om hur deras liv skulle bli. Att 

drabbas av en dödlig sjukdom innebär att livet begränsas med inskränkta framtidsutsikter som 

följd (Sand & Strang, 2013). Trots det visar resultatet att förvånansvärt många upplevde en 

förbättrad inställning till livet sedan sjukdomsdiagnosen. Sjukdomen gjorde att individerna 

upplevde en positiv vändpunkt i livet, och den tid som var kvar togs mer tillvara på. 

Konfrontationen med döden gör att människor förstår att livet inte längre är en självklarhet 

(Sand & Strang, 2013). Tankar, frågor och värderingar ställs inför svars och många 

omvärderar sina meningskällor i livet. De saker som var viktiga förr, blir numer 

omprioriterade (a.a.). I mötet med personer som drabbats av sjukdom är det av vikt att ha i 

åtanke hur olika sjukdomsupplevelser kan vara och inte bedöma upplevelsen utifrån sin egen 

förförståelse. Det är alltså av vikt att inte glömma bort att en upplevelse är subjektiv, och inte 

kan mätas med andras eller egna upplevelser (Birkler, 2007). Den nya situationen kan 

innebära känslomässiga påfrestningar för alla berörda. Både de positiva och negativa 

känslorna förstärks i närheten av döden. För vårdare handlar det mycket om att skapa 

förståelse för de starka känslorna som kan uppkomma och ha en medvetenhet om att 

känslorna snabbt kan ändras (Sand & Strang, 2013). En stor del i sjuksköterskans arbete 

innebär att möta personer i olika sjukdomstillstånd. Det kan i många fall vara svårt som 

sjuksköterska att bemöta de starka känslor som uppkommer hos personer som närmar sig 

döden. För att kunna möta och hantera de olika känslorna på ett professionellt sätt som 

främjar patients upplevelser krävs utbildning inom området. Det är av vikt att lägga än mer 

fokus på detta ämne både inom grundutbildningen för sjuksköterskor och inom 

vårdverksamheterna för att öka välbefinnandet hos individerna som bär på dessa starka 

känslor. 

 

Tankarna på döden upptog en stor del av dygnet och många upplevde ångest för hur slutfasen 

av sjukdomen skulle se ut. Sand & Strang (2013) menar att rädsla för en fysisk dödskamp 

samt ångest inför det okända kan förstärka de symtom som redan finns. I en sådan situation är 

det värdefullt att få information om döendefasen och att sjukvården finns till hands för att ge 

symtomlindring och stöd. En god vård samt effektiv obehagslindring är således en 

förutsättning för livskvalitet ända fram till slutet (a.a.). Att avsluta ett liv utan ångest och oro 

är patientens och sjuksköterskans gemensamma projekt (Schuster, 2006). Relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten blir då extra viktig. Omvårdnadsteoretikern Hesook Suzie Kim 
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(2010) delar in omvårdnaden i fyra kunskapsområden vilka benämns patientdomänen, patient-

sjuksköterskedomänen, omgivningsdomänen och yrkesutövningsdomänen. Patient-

sjuksköterskedomänen innefattar samspelet mellan patient och sjuksköterska och det ses som 

ett huvudfenomen i omvårdnadsammanhang. I mötet utförs och förmedlas omvårdnad kring 

olika fenomen så som informationsutbyte, samarbete och ömsesidighet (a.a.). Kunskap om 

patient-sjuksköterskedomänen och faktorer som påverkar interaktionens kvalitet gör det 

möjligt att förbättra omvårdnaden och därmed påverka patientens situation i positiv riktning.  

Slutsats 

Personer som lever med ALS upplever ofta negativa känslor som ensamhet, oro och skuld. 

Dessa upplevelser uppstod vid olika situationer i vardagen vilket påverkade individernas 

livskvalitet i negativ riktning. Resultatet uppmärksammade i mindre utsträckning även 

positiva känslor i samband med sjukdomen. Det är sjuksköterskans uppgift att möta personers 

upplevelser på ett individuellt sätt. För att kunna tillgodose en god och tillfredställande vård 

med grund i de individuella upplevelserna finns det behov av mer forskning inom ämnet. 

Genom mer kunskap om hur sjukdomen upplevs ökar förutsättningarna för personal att möta 

dem i deras individuella behov och därmed kan individens välbefinnande under 

sjukdomsförloppet öka.  
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verifierbarheten då författarna utgått 

från deltagarnas egna uttalanden 

under analysprocessen.   

 

Tillvägagångssättet vid analysen 

framkommer ej, vilket sänker 

tillförlitligheten. 

 

Överförbarheten är begränsad för de 

personer som inte har en positiv 

inställning i livet då dessa inte 

inkluderats i studien. 

 



 

 

Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Bolmsjö, I.  

 

Existential Issues in 

Palliative Care: Interviews 

of 

Patients with Amyotrophic 

Lateral Sclerosis. 

 

Sweden, 2001. 

Syftet med studien 

var att undersöka  

erfarenheter från 

patienter med ALS 

angående deras 

existentiella 

livssituation. 

 

De viktigaste 

forskningsfrågorna:  

– Hur patienter med 

ALS kommunicerar 

om existentiella 

frågor? 

– Vilka upplevelser 

är relaterade till 

dessa frågor? 

8 deltagare, 2 män och 6 kvinnor i åldern 

57-84 år som hade haft ALS i minst 6 

månader ingick i studien.  

 

Datainsamlingen skedde i form av 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden 

som användes utvecklades med hjälp av 

litteratur, forskarens egna erfarenheter och 

diskuterades fram med hjälp av kollegor 

och sakkunniga inom området. 

Ett intervjutillfälle per deltagare 

gjordes. Sju av intervjuerna varade i 

en timme och den åttonde i ett 

flertal timmar.  

Kommentarer och reaktioner 

antecknades. Forskaren 

kontrollerade regelbundet om den 

informationen hon fick uppfattades 

korrekt.   

Uppföljningsfrågor användes vid 

behov. 

 

Överflödigt material eliminerades 

och datan förtydligades genom att 

skilja mellan det väsentliga och  

icke-väsentliga enligt syftet med 

studien. Genom nyckelord har 

sammanställningar av datan gjorts. 

Citat presenteras även. 

Fem kategorier 

framkom. 

Erfarenheter om mening 

och skuld. 

Erfarenheter när det 

gäller relationer. 

Erfarenheter om 

diagnos och 

information. 

Erfarenheter när det 

gäller fysisk oförmåga. 

Erfarenheter rörande dö 

med värdighet och  

respekt för personen. 

Semistrukturerade intervjuer har 

använts vilket styrker pålitligheten då 

samma frågor ställts till alla. 

 

Forskaren har samlat in och 

analyserat datan själv vilket sänker 

tillförlitligheten. 

 

Trovärdigheten stärks då citat 

presenteras i resultatet vilket gör att 

deltagarnas upplevelser blir tydligare.  

 

Neutraliteten vid analysen är 

svårbedömd då ingen förförståelse 

framkommer. 

Foley, G. 

Timonen, V. 

Hardiman, O. 

 

Exerting control and 

adapting to loss in 

amyotrophic lateral 

sclerosis. 

 

Ireland, 2013. 

Syftet var att 

kartlägga processer 

som bekräftar hur 

och varför 

människor med 

ALS samarbetar 

med hälso- och 

sjukvårdstjänster. 

34 deltagare, 17 män och 17 kvinnor i 

åldern 37-81 år med ALS ingick i studien. 

Alla deltagare rekryterades från det 

nationella registret oberoende av 

geografiskt område. 

 

Forskarna använde sig av Grounded Theory 

metod. De utförde djupintervjuer med bland 

annat öppna frågor. 

32 av deltagarna intervjuades i 

hemmet och 2 på hospice samt på 

vårdanläggning. Intervjuerna varade 

mellan 40-120 minuter, spelades in 

och transkriberades. Den första 

författaren genomförde 

intervjuerna. Den tredje författaren 

underlättade insamlingen och 

övervakade intervjuerna.   

 

Konstant jämförande metod enligt 

Corbin och Strauss beskrivning 

användes för att analysera data från 

intervjuerna. 

Den första författaren analyserade 

datan. Den andra författaren 

förhörde den första 

författarens analys. 

 

 

 

Två kategorier 

framkom. 

Innebörden av förlust i 

amyotrofisk 

lateralskleros. 

Utöva kontroll över 

hälso-och 

sjukvårdstjänster. 

Ökad verifierbarhet då materialet är 

inspelat och transkriberat ordagrant 

vilket gör att författarna utgått från 

deltagarnas egna uttalanden under 

analysprocessen. 

 

Tillförlitligheten stärks av att fler än 

en författare medverkat under 

analysen.   

 

Jämn könfördelning av deltagarna 

vilket ger möjlighet för överförbarhet 

till båda parter. 

 

Ingen förförståelse framkommer 

vilket gör författarnas neutralitet vid 

analysen svårbedömd.  



 

 

Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

Caputo, A. 

 

Exploring quality of life in 

Italian 

patients with *rare disease: 

a computeraided 

content analysis of illness 

stories. 

 

Italy, 2013. 

Denna studie syftar 

till att undersöka 

några vanliga 

temaområden som 

kännetecknar 

QoL(quality of life) 

av personer som har 

en *RD- (rare 

disease) diagnos, 

som bidrar till 

området för 

kvalitetsforskning 

om sjukdoms 

berättelser. 

 

*Andra diagnoser 

än ALS tas inte med 

i översikten 

eftersom de inte 

ingår i syftet. 

 

12 deltagare med ALS. 

 

Datainsamlingsmetoden var textdata som 

samlats in via en internetbaserad databas. 

Deltagarna uppmanades att redovisa deras 

subjektiva sjukdomsupplevelse och 

anonymt skicka in den till databasen. 

Patienterna uppmanades att fritt 

redovisa deras subjektiva 

sjukdomsupplevelse. 

Sjukdomsberättelserna samlades 

anonymt in via en internetbaserad 

databas.   

 

Innehållsanalys användes på grund 

av dess användning som både 

kvantitativ- och kvalitativ metod. 

Emotionell textanalys användes 

även. 

 

Fyra teman framkom. 

Hopplöshet. 

Behov av autonomi. 

Sökande av normalitet. 

Förväntningar om 

återhämtning. 

Tillförlitligheten minskar då 

forskaren samlat in och analyserat 

datan själv. 

 

Neutraliteten vid analysen är 

svårbedömd då ingen förförståelse 

framkommer vilket minskar 

verifierbarheten. 

 

Det framgår ej hur rekryteringen har 

utförts. 

 

Trovärdigheten stärks då citat 

presenteras i resultatet vilket gör att 

deltagarnas upplevelser blir tydligare.  

 

 

 

Vitale, A. 

Genge, A. 

 

Codman Award 2006: The 

experience of hope in ALS 

patients. 

 

France, 2007. 

I denna studie 

undersöktes 

begreppet hopp hos 

patienter med 

diagnosen 

amyotrofisk 

lateralskleros. 

13 deltagare, 9 män och 4 kvinnor i åldern 

35-73 år som var engelsk - och 

fransktalande ingick i studien. 

Rekryteringen skedde via en ALS-klinik 

med hjälp av en läkare som bedömde 

lämpliga patienter. En sjuksköterska tog 

kontakt med patienterna och gav mer 

information. Personer som var 

stödberättigade och bedömdes vara 

deprimerade exluderades. 

 

Datainsamlingsmetoden bestod av 

semistrukturerade intervjuer, Herth Hope 

Index (Demografisk data om sjukdomens 

svårighetsgrad), The ALS Functional 

Rating Scale (Mäta sjukdomens 

svårighetsgrad), Heitti Hope Index (hill), 

Forced vital capacity (mäter 

lungfunktionen). 

Intervjuerna genomfördes på 

kliniken och varade i 45-60 min. 

Författaren använde sig av 

uppföljningsfrågor under intervjun 

för att berika beskrivningen av 

erfarenheter och hålla fokus på 

intervjun. 11 deltagare intervjuades 

vid ett tillfälle och 2 deltagare vid 

två tillfälle då de ville detta. 

Intervjuerna spelades in om 

samtycke erhölls. 

 

Kvalitativ dataanalys utfördes. 

Tema hittades i relation till de 

insamlade uppgifterna. Ord, fraser 

och innehållsområden grupperades 

in i preliminära teman. Teman 

grupperades samman och utgjorde 

kategorier och underkategorier. 

Två kategorier 

framkom. 

Hopp- främjande 

Hopp-hindrande 

 

Kategorierna omfattade 

6 underkategorier som 

exempelvis benämns 

Om jag kunde stanna 

som jag är just nu. 

Semistrukturerade intervjuer 

användes vilket gör att pålitligheten 

stärks då samma frågor ställdes till 

alla.  

 

Tillförlitligheten stärks av att fler än 

en författare medverkat under 

analysen.  

 

Ingen förförståelse framkommer 

vilket gör författarnas neutralitet vid 

analysen svårbedömd. 

 

Resultatet går troligtvis ej att överföra 

på personer med ALS som är 

stödberättigade samt deprimerade 

eftersom de exkluderats. 



 

 

Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

Bolmsjö, I. 

Hermerén, G. 

 

Interviews with patients, 

*family and *caregivers in 

Amyotrophic Lateral 

Sclerosis: Comparing 

needs. 

 

Sweden, 2001. 

Syftet var att 

utmana 

föreställningen att 

personer med ALS 

och *de som vårdar 

dem hemma har 

samma syn på 

sjukdomen och 

upplevelse av 

problem och behov 

som *professionella 

vårdare har. 

 

*Anhöriga och 

vårdgivare tas inte 

med i översikten 

eftersom de inte 

ingår i syftet. 

 

8 deltagare, 2 män och 6 kvinnor i åldern 

53-84 år ingick i studien. Rekryteringen 

skedde via en neurologisk klinik på ett 

universitetssjukhus med hjälp av en kurator 

och en sjuksköterska. Inklusionkriterierna 

var att patienterna skulle haft diagnosen 

minst 6 mån & kunna kommunicera. 

 

Datainsamlingen skedde i form av 

semistrukturerade intervjuer. 

Deltagarna intervjuades vid ett 

tillfälle och varade i 1-2 timmar. 

Under intervjuerna med de som 

hade diagnosen antecknades 

kommentarer och reaktioner. 

Inspelning var då inte aktuellt på 

grund av talförsämringar.  

 

Analysen utfördes enligt Kvale´s 

Six Steps of Analysis beskrivning. 

Överflödigt material eliminerades 

och datan förtydligades genom att 

skilja mellan det väsentliga och det 

icke-väsentliga enligt syftet med 

studien. Skillnader och likheter 

jämfördes. Beskrivande kategorier 

skapades med hjälp av deltagarnas 

egna ord. 

Fem kategorier 

framkom. 

Information vid 

diagnosen. 

Information om 

sjukdomen. 

Behovet av att anförtro 

sig någon. 

Framtiden. 

Kompentensen på de 

professionella. 

 

Semistrukturerade intervjuer har 

använts vilket styrker pålitligheten då 

samma frågor ställts till alla. 

 

Trovärdigheten stärks av att forskarna 

valt att ha med citat i resultatet vilket 

ger en bättre beskrivning av 

deltagarnas upplevelse. 

 

Urvalet passar till studiens syfte, 

vilket ökar studiens trovärdighet och 

överförbarhet. 

 


