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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: ALS är en sjukdom som alltid leder till döden, då det inte finns något botemedel. 

Orsaken till sjukdomen är okänd i nuläget. Då personen fått diagnosen ALS, medför detta att 

personen får en mer begränsad livstid. Sjukdomen ALS utvecklas också ständigt från det att 

diagnosen ställts, vilket medför att personen kommer att få ett ökat hjälpbehov. För att 

personen med ALS skall ha en bra tillvaro krävs omvårdnadsåtgärder.  

Syfte: Syftet var att undersöka hur personer med ALS reagerar och agerar vid konstaterande 

av den obotliga sjukdomen, som inom en tid leder till döden.  

Frågeställningar: Vilket känsloarbete uppstod vid den obotliga sjukdomen ALS? Hur 

reagerade och agerade personer med ALS då återstående tid av livet blev begränsad? 

Metod: En litteraturstudie där 2 patografier granskades och analyserades utifrån Graneheim 

och Lundmans metod.   

Resultat: I resultatet presenteras kategorier och subkategorier, som beskriver vilket 

känsloarbete som personer med sjukdomen ALS upplevt. I resultatet framkom att det pågick 

ett stort känsloarbete med positiva och negativa känslor, under sjukdomstiden med varierande 

reaktioner och ageranden.  

Slutsats: Det mest uppenbara resultat som framkommit efter granskningen av dessa 

patografier, var att ett stort känsloarbete uppstått under sjukdomstiden. Resultatet visade både 

positiva och negativa känslor, då den obotliga sjukdomen blev en del av livet. Dessa 

känslouttryck representerade personernas tankar och känslor under sjukdomstiden då 

vetskapen om den stundande döden blev en del av livet. 

 

Nyckelord: Amyotrofisk lateralskleros, omvårdnad, palliativ vård. 



ABSTRACT 

Background: ALS is a disease that always leads to death, as there is no cure. The cause of 

the disease is unknown at this time. As the person is diagnosed with ALS, this means that the 

person has a more limited life span. ALS is also developing constantly from the time the 

diagnosis is made, which means that the person will have an increased need for help. For a 

good existence for the person with ALS care efforts are required. 

Objective: The objective was to examine how people with ALS react and act upon when the 

incurable disease ALS has been confirmed, that in time will lead to death. 

Questions: What emotional work occurred during the incurable disease ALS? How did 

people with ALS react when the remaining time of life was limited? 

Method: A literature review where two patographies were reviewed and analyzed based on 

Granheim and Lundmans method.  

Results: In the results categories and subcategories were presented, in which the emotional 

work was described that people with the disease ALS experienced. The result showed that 

there was a big emotional work with positive and negative emotions, as the diagnosis ALS 

was identified. During the period of illness, reactions and conduct variated. 

Conclusion: The most obvious results that emerged after the examination of these 

patographies, was that a big emotional work arose after the diagnosis of ALS was observed. 

The results showed that both positive and negative feelings arose when the incurable disease 

became a part of life. Emotional expression described the people's thoughts and feelings after 

the disease ALS became a part of life. 

 

Keywords: Amyotrophic lateral sclerosis, care, end of life care. 
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BAKGRUND 

Vad är Amyotrofisk Lateralskleros? 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en plågsam neurodegenerativ sjukdom med dödlig 

utgång (Kiernan et al., 2011). Personen får försvagade muskler främst i extremiteter och 

andningsmuskler som ger talsvårigheter, dysfagi och nedsatt respiratorisk förmåga. Personen 

med ALS dör oftast inom några år efter symtomens debut med andningssvikt som den 

vanligaste dödsorsaken (Kiernan et al., 2011). Fem år efter det att diagnosen ALS konstaterats 

så lever endast 7% av personerna, förväntad överlevnad är 3-5 år (Aguila, Longstreth, 

McGuire, Koepsell & van Belle, 2003). Enligt Neuroförbundet insjuknar varje år 1–2 

personer per 100 000 invånare i världen i ALS och i Sverige insjuknar ungefär 200 personer 

per år. Insjuknandet sker vanligtvis i åldrarna 45–60 år. Sjukdomen drabbar både kvinnor och 

män, något fler män utvecklar sjukdomen (Neuroförbundet, 2014). I hela Europa är 

insjuknande graden 2.16 per 100 000 personer årligen (Logroscino et al., 2010). 

 

Symtom och diagnos 

Symtom 

I sjukdomens debut är symtomen svaga och ej ihållande vilket gör den underliggande orsaken 

svår att identifiera. Det är vanligt att personen ignorerar eller inte känner av symptom och 

därför inte söker hjälp (Andersen et al., 2007; Galvin et al., 2015). Ofta uppmärksammas 

symtomen av familjemedlemmar som uppmanar personen med ALS att uppsöka vård (Galvin 

et al., 2015). Symtomen för personer med ALS, utöver muskelförsvagningar i olika delar av 

kroppen, är dreglande, slembildning i andningsvägarna, patologiskt gråtande, -skrattande och 

-gäspande, kramper och spasmer, depression, ångest, sömnlöshet och smärta (Andersen et al., 

2007; Galvin et al., 2015). 

Symtomen vid ALS, kan variera något, beroende på vilken form av ALS som personen har, 

klassisk ALS; progressiv bulbär pares; progressiv spinal muskelatrofi; pseudobulbär pares 

eller primär lateralskleros. Vid klassisk ALS ses tilltagande försvagning av muskelkraften och 

musklernas volym minskas, vanligt med muskelkramper, muskelryckningar och stelare 

muskler (Neuroförbundet, 2014). Vid progressiv bulbär pares är de första symtomen 

talsvårigheter p.g.a. läpparna och tungan inte har adekvat rörelseförmåga, ger problem att 

svälja. Vid progressiv spinal muskelatrofi ses ett långsamt sjukdomsförlopp, försvagningar av 

muskulaturen i armarna samt benen, förmågan att svälja och tala försämras. Pseudobulbär 
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pares ger symtom med tal och sväljsvårigheter, personen får även problem med 

ansiktsmimiken, problem med attacker av omotiverat skratt eller gråt. Vid primär 

lateralskleros så uppstår en långsam förlamning av musklerna, som samtidigt blir spasmiska, 

också sväljsvårigheter och talsvårigheter. Oberoende av vilken form av symtom som uppstår 

först under sjukdomsförloppet så kommer symtomen att tillta och svagheten kommer att 

sprida sig i kroppen (Neuroförbundet, 2014). 

Diagnos 

Det är svårt att ställa en korrekt ALS diagnos tidigt, och utan djupare undersökningar kan 

ALS misstas för andra liknande neurodegenerativa sjukdomar (Andersen et al., 2007). 

Felaktig medicinering baserad på en felaktig diagnos kan förvärra symptomen och förkorta 

livslängden för personen. Innan diagnosen ställs remitteras personen ofta mellan olika 

vårdinstanser, där läkares obeslutsamhet skapar en stressad situation för personen med ALS 

(Galvin et al., 2015). Under sjukdomens progress blir symptomen tydligare och diagnosen kan 

fastställas med högre säkerhet. I genomsnitt tar det 13–18 månader från symptomens debut till 

diagnos (Andersen et al., 2007). Forskning visar många fördelar med att ställa en korrekt 

diagnos tidigt: personen har möjligheten att planera resterande tid av livet; personen utsätts 

inte för onödiga undersökningar och rätt medicinering föreskrivs (Andersen et al., 2007).  

 

Omvårdnad 

Ökat hjälpbehov 

Då ALS är en obotlig sjukdom med många symtom är behovet av stöd som kan lindra stort. 

När personer får diagnosen ALS fastställd tilldelas personen ett multiprofessionellt ALS-team 

(Jenkins, Hollinger & McDermott, 2014; Oliveira & Pereira, 2009). ALS-teamet uppgift är att 

fungera som ett stöd emotionellt och vårdande, med utbildningar, stödgrupper och 

information till personen med ALS. ALS-teamet erbjuder hjälpinsatser från många olika 

professioner som neurolog, logoped, kurator, fysioterapeut och sjuksköterska (Jenkins et al., 

2014). Personen med ALS och anhöriga behöver information från sjukdomens början och 

under sjukdomsförloppet. Ett viktigt mål är att ge personen med ALS och de närstående en 

meningsfull sista tid i livet (Espeset, Mastad, Rafaelsen Johansen & Almås, 2011). I tidigt 

skede av sjukdomen finns ett fokus på att personen med ALS skall bibehålla sina 

kroppsfunktioner så länge som möjligt (Hobson & McDermott, 2016). Behandlingar är till för 

att öka personen med ALS livskvalité, bevara självständighet, samt ha det så bekvämt som 

möjligt (Bellomo & Cichminski, 2015). 
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Livskvalitet 

Vid ALS sjukdom försämras livskvalitén inom flera områden. Med sjukdomens progress ses 

en stadig nedgång i personens autonomi, t.ex. vid dagliga aktiviteter, födointag, mobilitet och 

kommunikation. Dessutom ses en tydligare försämring hos personer med bulbära symptom 

där ofrivilliga emotionella utbrott försvårar socialt umgänge (Shamshiri, et al., 2016). Allt 

eftersom symptomen förvärras blir lidandet större och livskvalitén sjunker. När livskvalitén 

sjunker på grund av ökad ohälsa ses ökad ångest och depression hos personer med ALS (van 

Groenestijn, Kruitwagen-van Reenen, Visser-Meily, van den Berg & Schröder, 2016; Goy, 

Carter & Ganzini, 2008). För att skapa en god livskvalité samt självständighet för personen 

med ALS, så tilldelas personens hjälpmedel i hemmet. Hjälpmedlen tilldelas utifrån personens 

individuella behov, vilket varierar beroende på rörelseförmåga och vilka nedsättningar som 

sjukdomen medfört (Güell, Antón, Rojas-García, Puy & Pradas, 2012).  

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan som är omvårdnadsansvarig, skall vara medveten om att syn, hörsel och 

tankeförmåga inte påverkas hos personen med ALS (Espeset et al., 2011). Genom att 

sjuksköterskan hjälper personen med ALS att bevara sin identitet, att de individuella behoven 

tillfredsställs, kan en god sista tid i livet möjliggöras (Bellomo & Cichminski, 2015). Personer 

med ALS beskriver en frustration då funktionsnedsättningarna ökar (Ozanne, Graneheim, 

Persson & Strang, 2011). Sjuksköterskan bör vara nära personen och dennes anhöriga då detta 

beskrivs som mycket värdefullt för dem då sjuksköterskan kan se uppkomna behov i ett tidigt 

skede (Espeset et al., 2011; Oliveira & Pereira, 2009). Sjuksköterskan kan hjälpa personen 

med psykosociala behov, andning, aktiviteter, elimination, näringsbehov, välbefinnande och 

hygien (Bellomo & Cichminski, 2015). Sjuksköterskan har en funktion som emotionellt stöd, 

för personen med ALS men även för dennes anhöriga. En god kommunikation med aktivt 

lyssnande ses som uppmuntrande. Sjuksköterskan kan uppmuntra personen med ALS att 

använda resurser som kan stödja i den utmaning som sjukdomen ALS innebär (Bellomo & 

Cichminski, 2015).  

Andning 

Personer med ALS får alltid problem med andningen, det är därför viktigt att andningen 

regelbundet kontrolleras, med rekommendation minst var tredje månad (Hobson & 

McDermott, 2016). Sjuksköterskan uppgift blir att hjälpa personen med ALS, med sina 

andningsproblem (Espeset et al., 2011). Luftvägarna undersöks noga genom anamnes, olika 

undersökningar av lungorna och bröstkorgen och artärblodgas (Güell et al., 2012; Jenkins et 
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al., 2014). Det är viktigt att hålla luftvägarna så fria som möjligt, genom metoder som inte 

upplevs plågsamma, att hjälpa personen med ALS genom att hålla en kroppsställning som 

underlättar andningen (Espeset et al., 2011). Forskning som genomförts visar resultat av ökad 

livskvalité för personer med ALS vid användning av ventilator (Hobson & McDermott, 

2016). Träning riktad mot andningsapparatens muskulatur visar på en förlängning av livet och 

förbättrad livskvaliteten (Macpherson & Bassile, 2016). Sjuksköterskan fungerar som stöd för 

personen med ALS i dennes vård. Sjuksköterskan ger hjälp vid användandet av olika 

hjälpmedel, vid anpassning och uppföljning av NIV (non-invasive ventilator) (Stockholm läns 

landsting, 2004) och skötsel av kroniskt invasivt andningsstöd (KIAS) (Stockholm läns 

landsting, 2016).  

Tal och sväljsvårigheter 

Tekniska hjälpmedel kan erbjudas personen med ALS, för att underlätta kommunikation 

(Hobson & McDermott, 2016). Utifrån personens individuella önskemål finns olika former av 

hjälpmedel att tillgå, enkla hjälpmedel som skrivtavla, mikrofon eller mer avancerade 

hjälpmedel som appar som översätter text till röst eller specifika program till dator (Jenkins et 

al., 2014; Oliveira & Pereira, 2009). Avancerade system med röstbanker kan användas, då 

personen med ALS ”adopterar” någon annans röst (Hobson & McDermott, 2016).  

Logopeden tipsar om strategier och riktlinjer till hjälp för personen med ALS, för att optimera 

talet och situationen vid måltider. Sjuksköterskan ansvarar för att bedöma personens 

nutritionsbehov; genom att beräkna energi- och vätskebehov. Måltidsstödjande åtgärder 

planeras, följs upp och födointag registreras. Sjuksköterskan ska även kommunicera 

vårdplanen för nutrition mellan personen med ALS, närstående och övriga yrkesgrupper 

(Stockholm läns landsting, 2005). En dietist kan rådfrågas om hur måltiderna optimeras på 

bästa sätt utifrån personens behov, även anpassning av matens konsistens kan underlätta 

måltiderna. Då nutritionen inte längre kan tillfredsställas trots kaloriräkning eller 

konsistensanpassning, kan personen med ALS ha behov av en gastronomisk sond (Güell et 

al., 2012). I forskning av Hobson och McDermott (2016) lyfts fram att gastronomisk sond bör 

sättas in vid en viktnedgång större än 5%, den tidigare rekommendationen var vid 

viktnedgång större än 10%. Forskningsresultatet visar att personerna som har fått 

gastronomisk sond insatt inte har ökat sin kroppsvikt trots hjälp med näringstillförsel, varpå 

en tidigare insättning av gastronimisk sond är att föredra (Hobson & McDermott, 2016). 
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Smärta, muskelsvaghet och -spasmer 

Smärta som är vanligt förkommande vid ALS orsakas ofta p.g.a. kramper eller som ett resultat 

av muskelförtvining (Chiò, Mora, & Lauria, in press). Smärta förekommer under hela 

sjukdomsförloppet, men blir vanligare under sjukdomens progress (Hobson & McDermott, 

2016). Smärtan uppstår i extremiteter och leder och bör behandlas med analgetika, 

antiinflammatoriska läkemedel eller spasmhämmande läkemedel. Smärta kan uppstå vid 

ökade rörelsebegränsningar vid sängliggande, på grund av kontraktioner i leder eller trycksår 

(Oliveira & Pereira, 2009). Olika former av lidande är vanligt förkommande och forskning 

visar att 52% personerna med ALS beskrev smärta (Goy et al., 2008). Vid försvagningar av 

musklerna, genom hjälp för att stärka musklerna kan vardagen underlättas och livskvalitén 

ökas (Oliveira & Pereira, 2009). Personen med ALS erbjuds träningsprogram som innefattar 

muskelbyggande övningar samt stretching. Sjukgymnastik och stretching kan ha effekt som 

minskar muskelspasmerna (Hobson & McDermott, 2016).  

Psykosocialt 

Ungefär hälften av alla personer med ALS blir emotionellt påverkade, detta kan medicineras 

då tidigare forskning visat en avsevärd minskning av de emotionella utbrotten vid 

medicinering.  Det är vanligt att personen med ALS utvecklar andra psykiska symtom, 

depression, oro och utmattning (Hobson & McDermott, 2016). Depression är vanligt 

förkommande vid ALS, men om depressionen behandlas i tidigt skede kan psykiatrisk hjälp 

undvikas (Oliveira & Pereira, 2009). Genom acceptans av med och motgångar och av 

sjukdomen, ses att situationer och livet kan hanteras lättare (Ozanne et al., 2011). En viktig 

del av omvårdnaden är att sjuksköterskan kan fungera som ett emotionellt stöd för personen 

med ALS, genom att använda sig av goda kommunikations kunskaper att aktivt lyssna på 

personen med ALS (Bellomo & Cichminski, 2015). 

Hemsjukvård 

Ett hemsjukvårdsteam erbjuder vård och omsorg i hemmet som är anpassad efter personens 

behov (Güell et al., 2012). Dessa teams mål att erbjuda den vård som behövs i hemmet, för att 

personen med ALS inte skall behöva åka till sjukhus ofta. Används någon form av ventilator, 

kan sjuksköterskan från hemsjukvårdsteamet komma till hemmet och hjälpa till med 

justeringar av ventilatorn eller annan hjälp som underlättar andningen. Sjuksköterskan hjälper 

också till med byten av gastronomisk sond eller administreringen av oral medicinering (Güell 

et al., 2012).  
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Palliativ vård 

Då ALS är en obotlig sjukdom är dessa personer i behov palliativ vård (Goy et al., 2008). 

Palliativa vården är den vård som erbjuds för att lindra lidandet av kroniska symptom när bot 

av sjukdom inte finns (Hobson & McDermott, 2016; Socialstyrelsen, 2013). Det är vanligast 

att personen har önskemål om att få dö i hemmet. För att detta skall vara möjligt krävs god 

planering (Hobson & McDermott, 2016). Den palliativa vårdens skall fungera som ett stöd för 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov, samt som ett organiserat stöd för anhöriga 

en fridfull död, genom en strävan efter god symtomlindring och insatser för en god livskvalité 

(Socialstyrelsen, 2013; van Groenestijn et al., 2016). Socialstyrelsen (2013) rekommenderar 

en god död som innebär att personen skall ha möjlighet till en bevarad självbild, integritet och 

självbestämmande, där sociala relationer bevaras (Socialstyrelsen, 2013). Familjens närvaro 

vid livets slut har setts vanligt förekommande då det i forskning framkom att döende personer 

med ALS ofta hade sina familjer närvarande de sista 24 timmarna innan döden (Tiirola, 

Korhonen, Surakka & Lehto, 2015).   

Döden, kämpa eller ge upp? 

I den palliativa vården möter sjuksköterskan personer med kroniska sjukdomar som leder till 

döden, så som ALS. Kroniskt sjuka personer har olika sätt att konfrontera utsikten av den 

kommande döden. Yedida och MacGregor (2001) beskrev olika förhållningsätt hos döende 

personer: ”Att leva och dö är en kamp”, ”att dö är inte att leva”, ”den inre styrkans triumf”, 

”tron (religiös) ger plats för döden”, ”finna en ny balans”, ”finna meningen med döden” och 

”obeslutsam och ouppgiven [sic!]” (Yedida & MacGregor, 2001). Vidare menar Kalfoss 

(2011) att sjuksköterskan behöver en god självinsikt och uppfattning om vilka känslor som 

väcks i dessa situationer. Detta ger sjuksköterskan en större möjlighet att agera naturligt i 

samtal med döende patienter rörande den annalkande döden (Kalfoss, 2011). I den slutliga 

palliativa vården då personen med ALS oftast har förlorat all autonomi, förmåga att delta i 

förnöjande aktiviteter och har lite kvar av sin värdighet, förekom det i olika länder, bl.a. USA 

och Nederländerna, möjligheten att få dödshjälp (Maessen et al., 2009; Wang et al., 2016). I 

Sverige är patientsäkerhetslagen tydlig med att vårdpersonal ej skall vara behjälpliga till 

assisterat självmord (SFS 2010:659). Samtidigt säger svensk lag att assisterat självmord eller 

medhjälp till självmord är lagligt så länge det bedöms vara medhjälp och inte ett 

gärningsmannaskap (Svensk Författningssamling 1962:700 a). Föreligger gärningsmannaskap 

kan assisterande person dömas för dråp (SFS 1962:700 b). Oavsett medhjälp eller 

gärningsmannaskap kan handlingen resultera i indragen legitimation eller prövotid för 
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inblandad vårdpersonal (SFS 2010:659). Ändock besitter patienten rätten att avsluta 

livsuppehållande behandling enligt Socialstyrelsens bestämmelser (SOSFS 2011:7). Ur etiska 

och samhälleliga perspektiv skriver Kalfoss (2011) att samhället ”präglas allt mer av 

marknadsideologiska tankar där etiska frågor ofta nedprioriteras” (Kalfoss, 2011, s 485) och 

där värden som t.ex. produktivitet och oberoende indirekt nedvärderar invalidiserade och 

hjälplösa människor. Patientens och sjuksköterskans värdering för livets mening ifrågasätts 

och därför bör sjuksköterskan ha en uppfattning av hur ”värden och attityder i samhället 

påverkar dem i arbetet med lidande människor.” (Kalfoss, 2011, s 486). 

  

Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är Virginia Hendersons omvårdnadsteori. I teorin lyfts fram att 

alla människor både friska och sjuka har grundläggande behov (i Kirkevold, 2014). I teorin 

beskrivs att sjuksköterskan uppgift är att hjälpa personen att uppnå det som denne beskriver 

som hälsa, välbefinnande eller en fridfull död. Hälsa ses som frånvaro av sjukdom, möjlighet 

till förströelse, samvaro med andra och en meningsfull sysselsättning. Omvårdnadens 

grundläggande behov utgår ifrån 14 åtgärder som personen bör få hjälp med om personen inte 

klarar detta självständigt för att uppnå god omvårdnad. Exempel på några av de 14 åtgärderna 

är om personen inte kan andas själv, bör personen erbjudas hjälp av sjuksköterskan för att 

underlätta andningen. Flera områden beskrivs där personen skall få hjälp, bland annat hjälp att 

hålla sin kropp ren och välvårdad. Människor utvecklar en livsstil för att upprätthålla sina 

grundläggande behov. När personen inte längre kan upprätthålla denna livsstil, är det 

sjuksköterskans uppgift att fungera stödjande för personen, gäller både friska och sjuka 

människor. Omvårdnaden ses som en egen del inom sjukvården, där sjuksköterskan tar eget 

initiativ för omvårdnadshandlingen, med hänvisning till ordinationer från läkare, vilket gör att 

omvårdnadshandlingen inte är helt självständig. I teorin framhålls vikten av att vara 

uppfinningsrik som sjuksköterska, samt alltid utgå från personens önskemål. Sjuksköterskans 

uppgift är att upprätthålla en hälsofrämjande och säker miljö för personen, som den fysiska 

miljön och hygien bland annat. Sjuksköterskan upprätthåller en tidsplanering för personen, 

vilket ingår i tankar kring miljö. I omvårdnadsteorin lyfts även fram att omgivande miljö har 

inverkan på personens fysiska och psykiska hälsa (i Kirkevold, 2014). 
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Problemformulering 

Vid ALS sjukdom förkommer olika symtom som tilltagande muskelförsvagningar i olika 

delar av kroppen, vilket ger andningssvårigheter, dreglande, slembildning i andningsvägarna, 

patologiskt gråtande, -skrattande och -gäspande, kramper och spasmer, depression, ångest, 

sömnlöshet och smärta (Andersen et al., 2007; Galvin et al., 2015). Detta medför att personen 

med ALS får ett ökat behov av hjälp för att lindra dessa symtom, vilket till stor del utförs av 

sjuksköterskan (Bellomo & Cichminski, 2015; Espeset et al., 2011). Enligt Ozanne et al. 

(2011) visar forskning att personer med ALS beskriver en frustration över att inte klara av 

saker de har kunnat tidigare. Personen med ALS beskriver att hjälpberoende och oönskad 

sympati bidrar till minskad självkänsla och integritet. Då personen med ALS inte längre har 

förmåga att göra saker självständigt, uppstår problem med kontroll över den egna situationen 

och relationer till andra människor påverkas. Vidare förklarar Ozanne et al. (2011) att vid 

ALS sjukdom kan skam i vissa fall leda till isolering, då hjälp inte sökts, vilket inneburit 

psykiska handikapp för dessa personer (Ozanne et al., 2011). Genom åskådliggörandet av 

ALS-sjuka personers agerande och handlande kan problem och behov identifieras och på så 

vis underlätta sjuksköterskans arbete med att ge en god omvårdnad (Oliveira & Pereira, 

2009). 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur personer med ALS reagerar och agerar vid konstaterande av den 

obotliga sjukdomen, som inom en tid leder till döden.    

Frågeställningar 

Vilket känsloarbete uppstod vid den obotliga sjukdomen ALS? Hur reagerade och agerade 

personer med ALS då återstående tid av livet blev begränsad? 
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METOD 

Design 

Upplevelselitteratur beskrevs som bland annat självbiografi, där författaren av litteraturens 

egna tankar och erfarenheter lyfts fram, exempelvis i texter där den egna sjukdomshistorien 

beskrevs (Segesten, 2012). Vid kvalitativa ansatser betonas förståelse för människors 

upplevelser av specifika sammanhang (Forsberg & Wengström, 2016). Denna studie 

genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie, där upplevelselitteratur granskades. 

 

Urval 

Forsberg och Wengström (2016) rekommenderade att ett strategiskt urval görs vid avsikt att 

studera specifik information och vid en förväntning om variation i svaren som efterfrågats 

(Forsberg & Wengström, 2016). Information om känslor hos personer med ALS sågs som 

något specifikt, där variation i svaren efterfrågades. Benämningen patografi betyder att den 

sjuke själv skrivit en självbiografi som handlar om sjukdomen och dess utveckling (Svenska 

akademiens ordbok, 1952).  

Inklusionskriterier var att patografin skulle vara helt baserad på en verklig händelse och skulle 

vara skriven på eller översatt till svenska. Exklusionskriterier var patografier äldre än 25 år. 

Exklusionskriterier var patografier som inte är skrivna om det valda ämnet och inte heller 

kunde bidra till det valda syftet. Patorgrafier som ej beskrev känslor och upplevelser hos 

personen med ALS exkluderades.   

 

Sökstrategi 

I tabell 1 ses resultaten av litteratursökningen i Libris nätbaserade databas (Libris, i.d.). 

Sökorden ”ALS biografi” användes, vilket resulterade i 692 träffar. Sökningen begränsades 

sedan genom en filtrering till endast svenska sökresultat, vilket medförde att 42 träffar 

återstod. Då 3 böcker var registrerade som sökträff flera gånger, gav sökträffen 34 unika 

träffar. Av de 42 träffarna var 4 av böckerna skriva på tyska, trots en filtrering till endast 

sökresultat på svenska, varpå dessa exkluderades. Patografier vars innehåll ej bidrog med 

relevant information till studiens syfte exkluderades, efter en snabb överblick av 

patografiernas innehåll. Utav dessa träffar valdes först 2 böcker ut från de 34 unika träffarna 

då antalet sågs som tillräckligt för att nå en datamättnad. Vid en mer noggrann kontroll av 

dess innehåll som gjordes genom läsning av boken, konstaterades att endas en patografi 
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bidrog till det valda syftet. Patografin som inte bidrog till det valda syftet på ett önskat vis 

exkluderades. Därför genomfördes en ny sökning via Libris, exakt på samma vis som tidigare, 

med samma sökord, samt samma antal träffar. Genom denna sökning inkluderades en 

patografi, vars innehåll uppfyllde syftet för detta arbete. Denna patografi som valdes ut i den 

andra sökningen valdes bort i det första skedet på grund av exklusionskriterier för åldern av 

patografin. Exklusionskriterierna för åldern av patografierna ändrades då utbudet av 

patografier som kunde bidra till syftet sågs som otillräckligt annars. Exklusionskriterierna 

ändrades därmed från böcker som var äldre än 20 år till en ny gräns där böcker äldre än 25 år 

uteslöts. Ändringen av exklusionskriterierna sågs som nödvändig för att uppnå en utökad 

datamängd (Tabell 1).   

 

Tabell 1. Sökning i Libris. 

Databas Sökord Antal 

träffar  

Filtrering  Unika 

träffar 

efter 

filtrering 

Inkluderade 

för 

granskning 

Exkluderade 

som ej 

granskades 

mer 

ingående 

Exkluderade 

efter 

granskning 

Inkluderade 

i studien 

Libris ALS 

Biografi 

692 Svenska  34 3 31 1 2 

 

Valda patografier 

Titel: ”Ro utan åror: en bok om livet och döden”.  

Författare: Ulla-Carin Lindquist. 

Ulla-Carin skriver om sin sjukdomstid, när hon i 50 års åldern får diagnosen ALS. Hon 

berättar om sina upplevelser som hon fått ta del av i samband med sjukdomen. Hon berättar 

om sin familj, sina vänner och vården. (Lindquist, 2004) 

Titel: ”Klockan saknar visare”.  

Författare: Maj Fant.  

Maj skriver och ser tillbaka på sin sjukdoms tid. Då hon fick sin sjukdom på 1990-talet fanns 

det än mer begränsad kunskap och forskning om sjukdomen. Hon berättar om sina 

upplevelser utifrån sjukdomen, hur hon reagerar och agerar. Hon berättar hur hon som känd 
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person, som syns i media, väljer att hantera sjukdomen, utifrån sina förutsättningar. (Fant, 

1995) 

Bortfall 

En patografi valdes bort efter inledande granskning då innehållet ej bidrog till studiens syfte. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Valet av patografier sett ur ett etiskt perspektiv ses fördelaktigt, då det kunnat upplevas som 

stridande mot etiska regler, att genomföra intervjuer av mycket sjuka personer. Patografier har 

valts då de innehåller mycket information under ett längre förlopp. Då patografierna förväntas 

vara skrivna på frivillig basis antages att personen frivilligt vill berätta om sina upplevelser 

(Forsberg & Wengström, 2016). Detta ses som en stor tillgång av personlig information, 

tankar och känslor. I enlighet med vetenskapsrådets bestämmelser om etik för en god 

forskning som framtagits av Vetenskapsrådet, så kommer hela resultatet med samtliga 

kategorier och subkategorier att presenteras i resultat delen (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Bearbetning och analys 

Patografierna analyserades genom en innehållsanalys, utifrån Graneheim och Lundmans 

metod (Graneheim & Lundman, 2004). Metoden innebar att meningsbärande enheter 

identifieras, som därefter kondenserades. Kondenseringen fick en kod som bildade 

subkategorier och kategorier. Avsikten var att undersöka det manifesta, det synliga som texten 

sagt. Graneheim och Lundmans metod sågs lämplig för en manifest analys, då deras metod 

innebar en granskning av den skrivna texten i patografin (Dahlborg-Lyckhage, 2012).  

 

Meningsbärande enheter valdes ut, delar som bidrog till studiens syfte. De delar ur patografin, 

som av författaren till detta arbete, bedömdes vara känslor och reaktioner som uppstått efter 

det att diagnosen ALS fastställts. Dessa meningsbärande enheter skrevs ner i ett dokument, 

och fördes sedan in i en tabell, med fem kolumner på varje rad, exempel ses i bilaga 1. I 

kolumnen till höger om den meningsbärandet enheten, gjordes sedan en kondensering, där 

enheten, texten kortades ner på ett vis så att kärnan ännu fanns kvar (Graneheim & Lundman, 

2004). Då alla meningsbärandeenheter kondenserats, tilldelades alla enheterna en kod, en 

form av etikett för den meningsbärande enheten. Koden skrevs in i kolumnen till höger om 

kondenseringen. Sedan skrevs dokumenten ut, alla koder separerades och lades ut 
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överskådligt. Koderna fördes sedan samman i kategorier, där meningsbärande enheter och 

koder med samma typ av innehåll lades samman i högar. En hög som representerade en 

kategori, denna delades sedan upp ytterligare utifrån de meningsbärande enheternas innehåll 

vilket resulterade i att varje kategori delats in i 5-6 mindre enheter, denna ytterligare 

indelningen av varje kategori utgjorde subkategorier. Resultat av kategorier och subkategorier 

som framkom skrevs sedan in i den tabell, där alla meningsbärande enheter tidigare skrivits 

in. 
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RESULTAT 

Utifrån granskningen av patografierna, framkom det skillnader och likheter i hur personen 

som hade sjukdomen ALS reagerade inför den kommande döden. Tabell 2 innehåller de 

känslor som utgjorde resultatets kategorier och subkategorier efter granskningen, detta 

efterföljt av resultatet i löpande text.  

 

Tabell 2. Resultatets kategorier och subkategorier.  

Kategori Subkategori 

Sorg Sista upplevelsen  

Försämring 

Chock 

Ilska 

Andras sorg 

Ensamhet  

Glädje Kärlek  

Skrattet  

Upplevelser  

Förhoppning 

Styrka  

Andra känslor och reaktioner  Pendlande känslor  

Nya karaktärsdrag  

Skam  

Hemligheten  

Rädsla  

Prioriteringar  

Ovisshet  Frågor  

Döden  

Oro  

Familjen  

Sjukdomen  

Samtal 
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Sorg  

När diagnosen ALS mottagits så beskrevs chock (Fant, 1995). En beskrivning av total Black-

out, med minnesluckor och tårar. Orden att diagnosen var sjukdomen ALS, medförde tårar, en 

sorg över att sjukdomen var obotlig. Färden hem från sjukhuset beskrevs som en minneslucka, 

en sorg och chock över de förändrade förutsättningar i livet som diagnosen medförde. 

När chocken efter diagnosen lagt sig sågs försämringar av allmäntillståndet, då sjukdomen 

tog en allt större plats (Fant, 1995; Lindquist, 2004). Saker som inte klarades av, när vardagen 

försvårades av sjukdomen medförde sorg. Sjukdomen ALS gjorde att hemsituationen och 

boendet förändrades, lägenheten utomlands såldes, då sjukdomen gjorde att bostaden inte var 

anpassad efter de behov som uppstått för personen vid ALS (Fant, 1995). En sorg beskrevs då 

personen inte längre gjorde sig förstådd via talet, vid försämring under sjukdomens progress, 

sorg när andra människor inte förstod vad som försökts sägas (Lindquist, 2004).  

Vidare innebar sjukdomens utveckling och försämring en uppoffring för personen med ALS, 

då personen tvingats att avstå från saker. Då upplevelser gjordes för sista gången, innebar det 

en sorg (Fant, 1995; Lindquist, 2004). Beskrivningen att upplevelsen för sista gången, sågs 

som starkare än upplevelser för första gången i livet (Lindquist, 2004). Trots att upplevelsens 

beskrevs som starkare sågs även en sorg. Firandet av dotterns födelsedag, medförde att 

tankarna gick till att det troligtvis var den sista gången som personen med ALS kunde fira 

dotterns födelsedag, sorgen gjorde sig påmind i firandet. Andra upplevelser som utfördes för 

sista gången i livet medförde en sorg, då sjukdomens utveckling omöjliggjorde upprepning av 

aktiviteten, seglingar kunde inte utföras fler gånger, då avsaknaden av muskelkraft 

omöjliggjorde detta (Fant, 1995).           

”De närmaste dygnen till sjöss minns jag som ett enda ältande inom mig: 

sista gången, sista seglingen, sista sommaren. Hejdlös gråt om nätterna och i 

mitt huvud en enda tanke: - Sov och glöm! SOV OCH GLÖM – diagnosen 

och alltihop.” (Fant, 1995, s.47). 

Andra människors sorg beskrevs då anhöriga visade sorg och var ledsna (Lindquist, 2004). Då 

andra personer visade sorg, kändes en svårighet och oförmåga då tröst till andra sågs som 

svårt. Sjukdomen ALS förändrade livet för familjen och nära vänner, vetskapen om en 

begränsad tid kvar i livet, skapade sorg.  
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”Ni hjälper mig inte genom att gråta. Jag kan inte svara med tröstande 

omsorger. Kanske kommer tid för gråt också för mig. Men just nu är jag för 

trött.” (Lindquist, 2004, s.49).  

Sorgen fick utlopp i ensamhet med tårar och gråt i ensamhet vid flertalet tillfällen (Lindquist, 

2004).  

”När jag släcker kommer de tysta tårarna. De blöter örngottet och jag 

kramar den lilla goseleoparden jag fått av Mimmi, min bästa vän.” 

(Lindquist, 2004, s.42).  

I ensamhet kunde sorgen utryckas i den mängd som behövdes, vilket beskrevs som en lättnad.  

(Lindquist, 2004).  

I sorgen sågs en ilska (Lindquist, 2004). Ilskan upplevdes när andra människor uppträtt på ett 

vis som inte uppskattades eller sågs som lämpligt, då läkaren lämnade besked om sjukdomens 

utveckling till assistenten, istället för till personen med ALS. Sjukdomen ALS medförde ilska, 

då sjukdomen beskrevs som ett elakt hånskratt. Ilska och sorg också då andras omsorger 

upplevdes som nedlåtande och långt från empatiska (Lindquist, 2004).  

 

Glädje 

Trots sorg och ilska sågs även glädje i resultatet. En glädje med förhoppning om mer tid i 

livet, då medicinering testades, med förhoppning om förbättring eller tillfrisknande (Fant, 

1995; Lindquist, 2004). Tron om att positiva tankar kunde bidra till att sjukdomen inte 

utvecklades mer, skapade en förhoppning (Fant, 1995). En förhoppning och glädje, genom en 

tro att klara av sjukdomen på bästa sätt.  

Styrka kunde ses som något glädjande som sjukdomen fört med sig (Fant, 1995; Lindquist, 

2004). En beskrivning av en inre styrka som inte känts igen sedan tidigare, lidande som 

sjukdomen ALS medfört, blev till en styrka som inte uppmärksammats tidigare, vilket 

upplevdes som glädjande (Lindquist, 2004) 

Glädjen som en del av sjukdomen ALS sågs med en ökad närvaro av skatt (Fant, 1995; 

Lindquist, 2004). Skrattet beskrivs som befriande, det höll det onda borta (Lindquist, 2004).  

”Skratt är befriande. Skratt håller det onda borta. Svart humor har räddat 

många.” (Lindquist, 2004, s.108).  
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Dråpliga scener i vardagen då mannens hjälp inte blivit riktigt som förväntat, öppnade upp för 

skattet (Fant, 1995).  

”Idag är det precis så vi här hemma försöker tampas med vardagens 

tillkortakommanden och förtretligheter. Med galghumor. Dråpliga scener 

utspelas ibland när Ove ska tvätt, klä och kamma mig.” (Fant, 1995, s.211). 

Glädje genom upplevelser som uppstått efter diagnosen ALS (Fant, 1995; Lindquist, 2004). 

En känsla av utvaldhet kändes, då det beskrevs av utbildad personal att högrepresterande 

människor ofta drabbas av sjukdomen ALS (Lindquist, 2004). Upplevelse under en resa i 

gamla hemtrakter, där avsked av vänner och platser genomförts, resulterade i en stor glädje 

(Fant, 1995).  

Något som återkom i resultatet som glädjande och betydelsefullt var kärlek (Fant, 1995; 

Lindquist, 2004). Familjen och nära vänners stöd och delaktighet bidrog till glädje och kärlek. 

Framförallt stödet från maken beskrevs som glädje och kärlek.  

”Han håller om mig och tröstar mig om nätterna.” (Fant, 1995, s.48). 

Andra känslor och reaktioner 

Många andra känslor och reaktioner beskrevs (Fant, 1995; Lindquist, 2004). Prioriteringar 

blev viktigare under sjukdomens utveckling. Beslut om vad som gjordes i livet, vilka jobb 

som accepterades och utfördes prioriterades på annat vis efter sjukdomens debut (Fant, 1995).     

Beskrivningen att sjukdomen ALS medfört skam kunde ses i resultatet (Fant, 1995; Lindquist, 

2004). Personens egen skam, men även andras skam.  

”- Mamma, kommer du till skolan på Lucia? 

- Nej, jag kan inte. Pappa och Ulrica följer med istället.  

- Vad bra! Jag skulle bara bli retad om du kom. Ingen i klassen har en 

mamma i rullstol.” (Lindquist, 2004, s.214).  

Rädsla sågs då vetskapen om sjukdomen utveckling inte var klar, uppstod en rädsla för vad 

som skulle hända härnäst under sjukdomstiden (Fant, 1995; Lindquist, 2004). Då nya symtom 

uppfattades beskrevs en rädsla (Lindquist, 2004).  

Sjukdomen förändrade personens känsloliv, det beskrevs att känslor pendlade mycket snabbt, 

från sorg till glädje (Fant, 1995; Lindquist, 2004).  
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Sjukdomen hölls hemlig, information om sjukdomen ALS delades endast med nära vänner 

och familj. När frågor om hälsa yttrades så pratades detta bort, och lögner om välbefinnande 

uttalades (Fant, 1995). 

Nya karaktärsdrag kunde ses under sjukdomen progress (Fant, 1995; Lindquist, 2004). Saker 

som tidigare setts som obetydliga upplevdes i samband med sjukdomen som viktiga. 

Beskrivning av ökat intresse för utseende och flärd, med hjälpande händer som noppade 

ögonbrynen (Lindquist, 2004). 

 

Ovisshet 

När sjukdomen blev en del av personens liv, uppstod flera frågor (Fant, 1995; Lindquist, 

2004). Frågor om andras uppfattning hade förändrats efter sjukdomen, upplevdes personen 

som oattraktiv av andra, dessa frågor uttalades aldrig och fick heller aldrig några svar 

(Lindquist, 2004). Frågan om sjukdomens utveckling, däribland hur lång tid som återstod 

innan förlamning (Fant, 1995). Frågor om varför sjukdomen ALS drabbat just denna person 

(Lindquist, 2004).  

Genom samtal kunde ovissheten och frågorna lyftas fram, då förändringar som uppstått i livet 

till följd av sjukdomen ALS ventilerades med andra (Fant, 1995).  

Ovissheten kopplat till sjukdomen då vetskapen om vad som skulle hända härnäst på grund av 

sjukdomen, för personen med ALS (Fant, 1995; Lindquist, 2004). Tidigt i sjukdomen 

beskrevs mardrömmar kopplat till sjukdomen, som glömdes bort direkt efter uppvaknandet, 

endast huvudvärk och svettighet kvarstod (Fant, 1995). Sjukdomens okända orsak skapade 

ovisshet (Lindquist, 2004).  

Ökad oro blev en del av livet för personen med ALS (Fant, 1995). Oro för familjen hur de 

skulle göra och klara sig efter att personen med ALS dött. En oro för om en semester med 

barnbarnet innebar ett för stort ansvar för barnbarnet, ovissheten över eventuell försämring 

under semestern. Oro för det egna måendet då personer inom vården visat respekt, innebar 

respekten att personen med ALS var sjukare än vad som uppfattats, eller möttes alla personer 

med respekt från sjukvården? 

Familjen påverkas också av diagnosen ALS, då de befunnit sig nära personen med ALS (Fant, 

1995; Lindquist, 2004). Barnen behövde information om sjukdomen, för möjligheten att ställa 

frågor och bearbeta sin mammas kommande död (Lindquist, 2004). Uttryck med barnens 
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frustration påverkade personen med ALS känslomässigt, ovisshet över situationen och 

sjukdomens utveckling. 

”Säger Gustaf som snart är nio. Och dagen efter, när han inte hör vad jag 

säger: Du kan väl åtminstone försöka att prata så man förstår! ” (Lindquist, 

2004, s.94). 

Den kommande döden skapade en ovisshet, då många känslor och tankar väcktes (Fant, 1995; 

Lindquist, 2004). Ovisshet över tidpunkten då döden inträffade, och om det märks i förväg. I 

början av sjukdomen beskrevs en önskan om att själv välja när livet avslutas genom självmord 

eller dödshjälp (Lindquist, 2004). Ovisshet inför döden, då personen undrar om det kommer 

att märkas när det är dags att dö. Ovissheten att inte vetat hur långt det återstående livet var 

(Fant, 1995).  

”- Olle, det är uteslutet att jag skall bli ett paket, helförlamad i en säng. Då 

tar jag sömntabletter, säger jag upprört någon dag efter besöket hos 

Neurofysiologen i Uppsala. Fast samtidigt så inser jag det omöjliga: Hur ska 

jag helförlamad få i mig pillren? Om någon hjälper mig är det mord.” 

(Lindquist, 2004, s.39). 

 

”- Vad är död? 

- Jag tänker att vi tas ur tiden, den kroppsliga tiden och den fysiska. Och det 

var vi, den personlighet vi var eller det som vi ibland kallar själen, den går 

till Gud och kroppen får vi lämna kvar här. Den hör liksom hit. Den läggs i 

mullen. Den hör jorden till. Men också den blir nytt liv.” (Lindquist, 2004, 

s. 170). 
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DISKUSSION 

Ett känsloarbete startade då sjukdomen ALS blivit en del av personens liv. Livet förändrades 

för personen med ALS, då sjukdomen medförde en begränsad tidsram för återstående del av 

livet. I resultatet framkom även att andra människors reaktioner känslomässigt påverkade 

personen med ALS. Då sjukdomens orsak är okänd, bidrog detta till hur personen reagerade. 

Även det faktum att sjukdomen var kronisk bidrog till de känslor som sågs i resultatet. De 

kategorier som framkom i granskningen var sorg, glädjande, andra känslor och reaktioner, och 

ovisshet.  

 

Resultatdiskussion 

Sorg 

Resultaten som togs fram i arbetet ansågs svara till det valda syftet, hur personer med ALS 

reagerar och agerar inför den kommande och oundvikliga döden och under sjukdomstiden. En 

av författarna beskrev mycket tydligt chocken som hon drabbades av som en del i sin sorg, då 

diagnosen ställts (Fant, 1995). Hon beskrev att hon inte minns hur hon kommit hem från 

sjukhuset, helt plötsligt mindes hon bara att hon befann sig i sitt kök tillsammans med 

familjen. Narrativ kompetens kan enligt Lennéer Axelsson (2010) användas för att bearbeta 

sorgen, detta innebär förmågan till att kunna berätta om sig själv och sina reaktioner (Lennéer 

Axelsson, 2010). Detta kunde ses i båda patografierna, då båda författarna delgivit sina 

känslor och tankar till andra människor en hjälp till bearbetning (Fant, 1995; Lindquist, 2004). 

Då delgivningen i skrift bör ses som en narrativ kompetens, har båda författarna gjort detta i 

skrivandet och berättandet om sina upplevelser från sjukdomstiden, i sina patografier. Sorgen 

bearbetades genom skrift, då tankar och känslor lyftes (Fant, 1995; Lindquist, 2004). Samtal 

sågs i resultatet då personen med ALS, lyfte frågor om ovisshet som sjukdomen medfört 

(Fant, 1995).  

Sorgen över att livet inte blev som det från början hade tänkts eller hoppats på, då personen 

insåg att livet blev kortare. Kärleken till livet och andra människor sågs så stor, att den 

kommande döden medförde sorg. En önskan om att få vara kvar i livet en längre tid, berodde 

till stor del på sorg över att tvingas lämna familjen. En sorg och ilska sågs då vårdpersonal 

uppträtt på opassande sätt, genom att besked lämnats till assistenten istället för direkt till 

personen med ALS. I bakgrunden lyftes fram att personer med ALS inte får några problem 

med syn, hörsel eller tankeförmågan (Espeset et al., 2011), vilket medför att det inte finns 
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några hinder att sjukvårdspersonalen lämnar informationen direkt till personen med ALS, och 

inte ber assistenten att vidarebefordra informationen till den berörda parten.  

Glädje 

Som något glädjande sågs även hopp och förhoppning, då hopp om bättring eller bot fanns 

(Fant, 1995; Lindquist, 2004). Båda dessa människor med ALS deltog i försök där läkemedel 

som forskare framtagit testades, detta gjordes i hopp om att bli frisk. Forskningen arbetar 

utifrån vad som tros kunna vara orsaken till sjukdomen ALS i hopp om att hitta en bot till 

sjukdomen (Andersen, 2016; Bidhendi et al., 2016).  

Den kärlek som familjen gav innebar mycket glädje för personen med ALS (Fant 1995; 

Lindquist, 2004). Då studier visar att anhöriga ofta är hos personen med ALS det sista dygnet 

(Tiirola et al., 2016). Innebär att den glädje och kärlek som familjen förmedlar kan vara 

närvarande ända till döden för personen med ALS.  

När sjukdomen kändes tung och döden kändes som något som närmade sig i all hast, kunde 

skratt och humor vara till stor hjälp (Fant, 1995; Lindquist, 2004). Skrattet avväpnade och 

bidrog till lugn och befrielse. Situationer som uppstod i vardagen med ALS sjukdom, kunde 

leda till skratt, när den omsorg som mottogs av andra inte blev som det först var tänkt, kom 

det förlösande skrattet och lättade upp situationen (Fant, 1995). Det var viktigt för personen 

med ALS att inte endast sorg och svårigheter sågs innan den kommande döden, att även 

humor och glädje fyllde vardagen (Fant, 1995; Lindquist, 2004). 

Andra känslor och reaktioner 

Patografierna har visade att personerna med ALS agerade olika inför den kommande döden. 

Båda dessa personer var verksamma i media i sitt yrkesliv och förekom i TV och radio bland 

annat, detta faktum gjorde att den ena av författarna valde att hemlighålla sin sjukdom, endast 

mycket nära vänner och familj visste om sjukdomen (Fant, 1995). I Socialstyrelsens 

rekommendationer för en god palliativ vård, står det att personen skall ges möjlighet att 

bevara sina sociala relationer (Socialstyrelsen, 2013). Vilket den författare som höll 

sjukdomen hemlig, bör haft svårigheter med, då sociala relationer troligtvis inte funnits i 

större utsträckning i livets slutskede då endast nära vänner haft vetskap om sjukdomen.  

Beskrivning om svallande känslor som pendlat sågs i båda patografierna, något som beskrivs 

som symtom vid ALS (Andersen et al., 2007; Galvin et al., 2015). Mitt i glädjande skratt 

förbyttes detta till tårar och beskrivning av sorg (Fant, 1995; Lindquist, 2004). 
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En annan reaktion som sågs var rädsla, detta över vad som skulle hända med den egna 

kroppen, i samband med att sjukdomen utvecklades (Fant, 1995; Lindquist, 2004). Då 

symtomen av sjukdomen kan utvecklas olika, uppstod oro över vilka symtom som drabbade 

den sjuke i nästa steg av sjukdomen, vilka kroppsliga funktioner skulle förloras här näst 

(Andersen et al., 2007; Galvin et al., 2015). Det är viktigt med stöd från sjuksköterskan vid 

oro hos personen med ALS, då information och stöd är viktig för personen under hela 

sjukdomen (Espeset et al., 2011). 

Ovisshet 

Oro upplevdes innan rätt diagnos var ställd (Fant, 1995). Fastställande av rätt diagnos, är av 

stor betydelse, utifrån en studie som genomförts (Andersen et al., 2007; Galvin et al., 2015) 

då tiden innan diagnosen upplevts som besvärlig för personen med ALS (Galvin et al., 2015). 

Även litteratur stöder detta, då det står skrivet att människor har rätten att veta att de snart 

skall dö, för att få en chans att ta avsked av livet samt sina anhöriga (Lennéer Axelson, 2010). 

I den ena patografin beskrevs en upplevelse av symtom tre år innan diagnosen ställdes (Fant, 

1995). Vad detta berott på framgår inte i boken, om personen valt att inte uppsöka vård själv 

eller om vården haft svårigheter att ställ rätt diagnos. Studier visar att personer med ALS 

ignorerar sina symtom, eller inte känner några symtom alls (Andersen et al., 2007; Galvin et 

al., 2015).  

I början av sjukdomen beskrevs en ovilja att bli försämrad av sjukdomen, då en önskan 

uttrycktes om att själv välja när livet slutade genom att ta sitt liv (Lindquist, 2004). Lagen om 

dödshjälp i Sverige kan ses som lite svår att tolka, där det är tillåtet att en läkare är 

medhjälpare till självmordet (Svensk Författningssamling 1962:700 a) men 

läkarlegitimationen kan bli indragen (SFS 2010:659). Dock är det i andra länder tillåtet med 

dödshjälp (Maessen et al., 2009; Wang et al., 2016). Detta medför skillnader i valmöjligheter 

för personen med ALS beroende på vilka regler och lagar som finns i landet, vilket medför 

skillnader i vilken hjälp som kan erbjudas. Inte endast ovisshet sågs över den stundande 

döden, även många andra frågor om sjukdomen skapade ovisshet hos personen med ALS 

(Fant, 1995; Lindquist, 2004).  

Teoretisk referensram 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori beskrevs av Kirkevold som ett försök att lyfta fram 

sjuksköterskans speciella funktion (i Kirkevold, 2014). Något som sågs som viktigt för 

personer i livets slutskede, vid ALS var den palliativa vården en stor del. I omvårdnadsteorin 

beskrevs att alla människor hade grundläggande behov, detta gäller både för friska och sjuka 
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människor. Tolkning av hälsa innefattade inte bara frånvaro av sjukdom, utan i teorin 

framhölls att sjuksköterskans uppgift blir att medverka till ett bra liv för personen. 

Omvårdnads teorin beskriver att det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa personen att uppnå 

det som personen själv upplevde som hälsa eller fridfull död (i Kirkevold, 2014). Detta sågs 

som önskvärt även i det resultat som tagits fram vid granskningen av patografierna. Båda 

dessa människor, har deltagit i medicinska försök, i hopp om att uppnå hälsa (Fant, 1995; 

Lindquist, 2004). Även önskemål om en fridfull död, har beskrivits i patografierna. Båda 

dessa kvinnor har fått hjälp med sjukvård i sina hem, av sjuksköterskor och läkare (Fant, 

1995; Lindquist, 2004). Detta kunde ses som en vård för att skapa en fridfull död för 

personen, som uttryckts i omvårdnadsteorin.  

Alla människor har en livsstil för att tillgodose sina grundläggande behov, men då personen 

inte längre kunde tillgodose dessa behov, blir det sjuksköterskan uppgift att genom 

omvårdnad tillfredsställa dess behov hos personen (i Kirkevold, 2014). 

Människan, hälsan, miljön och vården 

Människan beskrivs som en person med grundläggande behov i omvårdnadsteorin (i 

Kirkevold, 2014). Dessa behoven är allmänmänskliga, tillfredsställandet av dessa behov 

utförs på olika vis av olika människor, utifrån kulturell och social bakgrund eller individuella 

faktorer. Människans grundläggande behov är beroende av ett aktivt förhållningssätt av 

personen själv. Hälsan beskrivs i omvårdnadsteorin inte bara som frånvaro av sjukdom, utan 

även med att personen skall ges möjlighet till förströelse, samvaro med andra och en 

meningsfull sysselsättning. I Hendersons omvårdnadsteori beskrivs aldrig miljön specifikt, 

men hon beskriver sjuksköterskan som ansvarig för att upprätthålla en hälsofrämjande och 

säker miljö, med standarden på den fysiska miljön, hygien samt tidsplanering.  

I omvårdnadsteorin lyftes även fram att omgivningen har inverkan på personens fysiska och 

psykiska hälsa. Med vården anser Henderson att sjuksköterskan är den person som har 

ansvaret för att hjälpa personen att tillfredsställa sina grundläggande behov, om individen av 

någon anledning inte längre är kapabel att göra detta själv (i Kirkevold, 2014).  

Utifrån resultaten som framkommit i detta arbete upplevs att dessa begrepp, människan, 

hälsan, miljön och vården överensstämmer med Hendersons teori i flera avseende. Författarna 

till patografierna sågs som en människa med grundläggande behov, vilka blev allt svårare att 

tillfredsställa på egen hand under sjukdomens progress (Fant, 1995; Lindquist, 2004), vilket 

inneburit att begreppet hälsa ej längre gick att uppnå, vilket i sin tur till att målet blev att 

eftersträva en fridfull död för personen med ALS. I resultatet sågs att personerna hade en 
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positiv syn på den vård som de erbjudits och erhållits. I resultatet framgår även att miljön haft 

stor betydelse för dessa kvinnor, då båda utryckt en önskan om att få vårdas i hemmet, vilket 

har uppfyllts genom sjukvård i hemmet (Fant, 1995; Lindquist, 2004).   

Resultatets betydelse ur ett samhällsperspektiv kan ses som en tillgång för samhället att ta del 

av döende människors tankar och åsikter, upptäcka önskemål och synpunkter inför den 

kommande döden. Denna information kan därför vara bidragande ur förbättringssynpunkt. 

 

Metoddiskussion 

De forskningsetiska överväganden som gjorts i samband med denna studie var antagande om 

att författarna till patografierna valt att frivilligt berätta om sina upplevelser, vilket medför att 

granskningen av dessa patografier inte åsamkat skada eller någon form av lidande för 

författaren (Forsberg & Wengström, 2015). De slutsatser som framkommit i resultatet av 

denna studie har helt baserats på patografins beskrivningar, med visst inflytande av författaren 

till detta arbetes tolkning, av vilka delar i patografin som sågs vara bidragande till detta 

arbetes syfte. Det etiska perspektivet har stöd i Vetenskapsrådets etiska aspekter för en god 

forskning, då samtliga kategorier och subkategorier presenterats i resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2015). Patografi valdes eftersom det är personen själv som beskriver ALS och 

dess progress (Svenska akademiens ordbok, 1952). Personen beskrev själv med egna ord hur 

denne upplevde sin sjukdom, med allt vad detta innebar. Patografierna förväntades innehålla 

djupgående beskrivningar ur personens perspektiv. Dagböcker kan med fördel användas när 

information om personer upplevelser av exempelvis en viss sjukdom (Forsberg & 

Wengström, 2016). Dagböckerna ses som en stor källa av personlig information, med 

beskrivningar av personens liv. Genom granskning av detta material kan forskaren ta del av 

viktiga händelser, i personens liv. Möjligheten att ta del av en annan persons upplevelser. 

Dock viktigt att väga in äkthet, trovärdighet, representativitet samt meningsfullhet (Forsberg 

& Wengström, 2016). Patografierna likställs med en dagbok i detta arbete. 

Inklusionskriterier för detta arbete var patografier som baserades på verkliga händelser som 

även var skrivna på svenska. Valet att ha dessa inklusionskriterier gjordes för att få en 

berättelse av personen som hade sjukdomen, få ta del av dennes berättelser om sitt liv och de 

förändringar som uppstått i samband med sjukdomen. Författaren att detta arbete har sen valt 

ut de delar av berättelsen som av denne såg som bidrag till syftet. Patografin som valdes ut 

skulle finnas tillgänglig för inköp, detta då författaren till detta arbete antecknat i boken, vi 

uttagning av meningsbärande enheter.  Exklusionskriterier var patografier som ej var skrivna 



28 

 

av personer med ALS sjukdom, då syftet för detta arbete var att få ökad kunskap om hur 

personer med ALS förbereder sig för döden. Böcker skriva av annan person än den som hade 

ALS, valdes också bort, då andras berättelser inte kunde svara för förberedelsen inför döden 

lika bra som de berättelser som skrivits direkt av personen med ALS.  

Författarna av patografierna hade olika förhållanden till sin sjukdom och olika sätt att hantera 

sjukdomen på, den ena författaren berättade mycket öppet om sin sjukdom på ett ärligt sätt 

(Lindquist, 2004). Den andra författaren har valt att hemlighålla sin sjukdom för andra 

människor, endast nära vänner och familjen kände till sjukdomen, trots detta skrev hon 

mycket ärligt i sin bok om sjukdomen, känslor och annat (Fant, 1995). Detta sågs därför som 

en styrka för detta arbeta, att informationen i patografierna kunde ses som äkta. Dock kunde 

en svaghet ses då förberedelsen inför döden sågs som individuell, vilket gjorde gällande att 

detta arbete inte kunde ses som generaliserbart för alla personer som är döende eller döende 

personer med ALS. 

En annan styrka med detta arbete sågs då författarna av patografierna delgivit information 

som annars ansågs svår att få del av, detta syftar till att författaren beskrev känslor i samband 

med sjukdomen, i skrift efter det att talförmågan avtagit (Lindquist, 2004). Då det setts som 

ett symtom av sjukdomen ALS att många personer fått svårigheter eller helt tappat 

talförmågan. Detta innebar att beskrivningar om upplevelser i ett sent skede av sjukdomen har 

delgivits, något som inte kunnat ses i resultatet om studien genomförts med intervjuer av 

personer med ALS.  

En svaghet med arbetet sågs då patografierna som resultatet för detta arbete är baserat på var 

skrivna för 21år respektive 12 år sedan, vilket innebär en utveckling av hjälpmedel och annat 

troligtvis gjorts. Dock sågs ändå att patografier bidragit till det valda syftet, hur personen 

förbereder sig för döden, men det bör även vägas in en eventuell utveckling inom sjukvården, 

som i nuläget eventuellt påverkat förberedelsen annorlunda.   

Studiens trovärdighet ansågs hålla en hög kvalitet, då författarna av patografierna förmodas 

berättat sin sanning om upplevelser och känslor. Validiteten innebär att det som undersökts i 

arbetet är korrekt samt sammanfaller med det som var avsett att undersökas (Forsberg & 

Wengström, 2015). Validiteten för detta arbete kan ses som svagt och påverkbart av 

författaren till detta arbetes åsikt om vad som sågs som förberedelse inför döden. Denna 

studiens giltighet sågs som hög, då resultatet ansågs svara på det valda syftet för studien, svar 

om hur förberedelse inför döden gjorts av personer med ALS sjukdom. Den omvårdnadsteori 

av Virginia Henderson som beskrivits av Kirkevold, lyfter fram att alla människor har 
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grundläggande behov, sjuksköterskans uppgift blev att uppnå välbefinnande eller fridfull död 

för personen (i Kirkevold, 2014). En fridfull död nämns i slutet av den ena patografin, vilket 

tyder på att detta hade uppfyllts (Lindquist, 2004). Överförbarheten av studien sågs som något 

tveksam, då de upplevelserna som presenteras i resultatet varit högst individuella för dessa 

människorna. Dock sågs en möjlighet till att upprepa studien med andra patografier, men då 

med en medvetenhet om att resultatet troligtvis blir annorlunda.  

Då nedsatt eller utebliven talförmåga vanligen sågs hos personer med ALS, upplevdes en stor 

fördel med mer forskning inom ALS, då dessa personer kunde ha svårt att uttrycka sina viljor 

och önskemål i slutdelen av sjukdomen, för utveckling som kunde öka deras livskvalité. Då 

relativt ny forskning visat på att användning av ventilator förbättrat livskvalité samt livslängd 

för personer med ALS, så stärkte även detta resultat vikten av ytterligare forskning (Hobson 

& McDermott, 2016). En annan fördel som kunde ses med en fortsatt forskning om ALS var 

att sjukdomens orsak ännu ej är funnen, det fanns heller ingen bot mot sjukdomen, vilket 

medför en begränsad överlevnad för personen, fortsatt forskning kanske kunde lösa dessa 

problem i framtiden (Aguila et al., 2003). Det har 2016 genomförts djurförsök med positiva 

resultat för en möjlig bot mot ALS, om forskningen får fortgå, kanske en bot mot ALS kan ses 

inom en rimlig framtid, vilket troligtvis skulle vara av stort värde för dessa personer (Gubert 

& Satiago, 2016). Forskningen har också visat på att personer med ALS tappar vikt, då 

forskning från 2016 gett förslag på att nutritionsinsatser skall vidtas i tidigare skede än vad 

som gjorts förut (Hobson & McDermott, 2016). Detta anses av författaren till detta arbeta 

vara en åtgärd som kan förbättra situationen för personen med ALS. Tidigare forskning har 

också visat att livskvalitén för personer med ALS har ökat, vid träning av andningsapparatens 

muskulatur (Macpherson & Bassile, 2016). Detta ses som positivt av författaren till detta 

arbete, då träningen av andningsmuskulaturen kan underlätta för personen med ALS. 

Författaren till detta arbete ser mycket positivt på forskning som kan förbättra situationen för 

personer med ALS. 

 

Slutsats 

Det mest uppenbara resultat som framkommit efter granskningen av dessa patografier, var att 

likheter och olikheter i de känslor som uppstått efter diagnosen ALS sågs. Resultatet visade 

ett stort känsloarbete där positiva och negativa känslor uppstod, då den obotliga sjukdomen 

blev en del av livet. Stödet från familjen har varit betydelsefullt för personen (Fant, 1995; 

Lindquist, 2004). Resultatet med känslouttrycken beskrev personernas tankar och känslor som 
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uppstått då sjukdomen ALS blev en del av livet. Detta framtagna resultat kan användas inom 

vården, som ett exempel på vilka känslor som uppstått vid diagnosen ALS, och därigenom  

öka förståelsen för hur personen med ALS reagerade och agerade. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. 

Hur meningsbärande enheter blivit till kategorier.   

Tabell 3. Sorg.  

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Sedan 

decembermätningen 

har min 

vänsterarms kraft 

gått ner till hälften, 

höger skuldra och 

hand är litet svagare 

och vänster axel gör 

ont. På 

arbetsterapin får jag 

en ”slynga” som 

ska stödja armen 

när inga muskler 

längre gör det.  

Sämre kraft i 

armen, får en 

slynga sp, skall 

stödja armen 

när musklerna 

inte gör det 

längre.  

Svagare 

muskler 

Försämring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorg 

Han kommer emot 

mig och hans 

ansikte var dränkt 

av tårar. Han 

kommer som en 

ledsen hund med 

svansen mellan 

benen och gnydde.  

Min man 

kommer med 

ansiktet fullt av 

tårar.  

Ledsen Andras sorg 

Och numera får jag 

klappar på kinden 

eller, allra värst på 

huvudet, som ett 

barn. Så jag avskyr 

det. Det där 

nedlåtande 

medlidandet. Så 

fjärran från 

medkänsla och 

empati.  

Klappar på 

kinden och 

huvudet, som 

ett barn. Avskyr 

det. Nedlåtande, 

långt från 

medkänsla och 

empati.  

Avsky Ilska 

Olle var ute och jag 

kunde gråta precis 

så mycket som jag 

behövde. Det var 

första gången jag 

synade musklerna 

på höger ben. De är 

smalare än de 

När jag är 

ensam kan jag 

gråta så mycket 

som jag vill och 

behöver. 

Egen sorg Ensamhet 
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vänstra. Jag tänker 

inte jämföra mera.  

 

Här tar min 

minnesbild slut. 

Total blackout. Min 

bild här näst är att 

vi tre står i köket. 

Ove och Pia läser 

broschyren om 

ALS.  

Total blackout.  Blackout.  Chock 

Carin firar sin 21 

årsdag här. 

… 

Jag sitter i 

rullstolen vid 

hennes säng och 

sorgen hugger när 

jag tänker att det är 

sista gången jag 

firar henne. Hon 

tänker säkert 

samma sak.  

Firar dotterns 

födelsedag för 

sista gången.  

Sista gången Sista 

upplevelsen 

 

 

Tabell 4. Glädje.  

Meningsbärande  

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Skrattet är 

befriande. Skrattet 

håller det onda 

borta. Svart humor 

har räddat många.  

Befriande 

skratt, håller det 

onda borta.  

Humor Skratt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är inte min 

kropp. Jag är i den. 

Den är sjuk, men 

min ande är frisk. 

Mitt själv är min 

själ och den är 

stark. Lidandet kan 

bli min styrka. 

Urkraften. Som när 

barnets huvud 

roterar ur 

livmodern. Vet att 

det ska sluta. Gör 

Sjuk kropp. 

Stark själ. 

Lidandet kan bli 

till styrka. Blir 

lugn och stark 

av att veta hur 

det ska sluta.  

Inre styrka Styrka  
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mig stark. Lugn. 

Livet är fullt av 

trösklar. Skrattet 

förlöser. Avväpnar. 

Håller faran på 

avstånd. 

Teatermaskens 

båda sidor. En 

glad. En ledsen. En 

skör tråd mellan 

tragedi och 

komedi.  

 

 

 

 

 

Glädje 

 

På väg från ett kort 

besök på förlaget 

börjar hjärtat att slå 

fortare, jag får 

handsvett och 

känner hur rädslan 

sprider sig i 

kroppen; vi kör 

mot KS och första 

försöksdosen av 

den 

specialimporterade 

medicinen från 

Holland.  

- Jag kommer inte 

att klara det, jämrar 

jag mig i bilen.  

- Jodå, det gör du 

visst. Om inte du 

klara att sticka dig 

själv så gör jag det 

eller också får det 

ordnas på något 

annat sätt. Du 

måste ta den här 

chansen att få 

stopp på 

sjukdomen. Du 

kanske kan bli 

bättre i 

högerarmen eller 

åtminstone rädda 

den förmåga du har 

kvar, säger Ove 

förtröstansfullt.   

- Du måste ta 

chansen att få 

stopp på 

sjukdomen.  

Hoppfullhet Förhoppning 

 - Min   Dagen blev Glädje  Upplevelser 
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”nostalgiska” dag 

blev toppen! Ska 

så småningom 

skriva brev till 

vännerna om vad 

”en nerv i kläm” 

innebar egentligen.   

toppen. Skall 

skriva till 

vännerna och 

berätta om 

sjukdomen sen.  

Här sitter vi och 

talar med bara få 

ord. Jag är närmare 

min man än 

någonsin tidigare. 

Närmare mig själv. 

När han torkat bort 

rester av 

björnbärssufflé 

från min haka tar 

vi färdtjänsten 

hem.  

Närmare min 

man. Närmare 

mig själv.  

Närhet Kärlek 

 

 

 


