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Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en fortskridande motorneuronsjukdom som
drabbar de nervceller som styr skelettmuskulaturen. Sjukdomen leder till en successivt
ökande muskelförsvagning och till sist döden, oftast inom 3-5 år från det att diagnos satts.
Sjukdomen orsakar ett stort lidande för patienten och dennes närstående då den kan vara
snabbt fortskridande och oförutsägbar.
Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av att leva med ALS.
Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats och är
baserad på 10 kvalitativa originalartiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av en manifest
innehållsanalys och resulterade i 4 huvudkategorier och 12 underkategorier.
Resultat: Resultatet visade att upplevelsen av att leva med ALS är individuell men vissa
fynd stack ut mer än andra. Dessa var de ständiga förlusterna sjukdomen medförde,
upplevelsen av att vara en börda för andra, sjukdomen gav patienten en ny synvinkel på
livet samt att kunna finna mening trots sjukdomen.
Slutsats: Upplevelsen av ALS är mångdimensionell och individuell. Sjukdomen innebär
svåra prövningar för den drabbade individen men med rätt stöd från anhöriga och
sjuksköterskan kan lidandet lindras och meningen i livet bibehållas.
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INTRODUKTION
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en sjukdom fruktad av många, trots att den är relativt
ovanlig. Orsaken kanske kan vara dess fortskridande förlopp och dödliga utgång. Enligt
Jakobsson, Andersson och Öhlén (2009) vill de flesta som tillfrågats dö den snabba döden,
och på frågan var är svaret i sina hem. I verkligheten dör dock de flesta människor efter en
längre tids sjukdom, och då på någon slags sjukinrättning. För att främja livskvalitén i denna
situation är kraven på vården högt ställda vilka inte alltid kan levas upp till. Hälsan är det som
värderas allra högst i Sverige vilket påverkar synen på döden (ibid.). Individer som drabbats
av ALS värderar dock inte alls hälsan lika högt som den generella populationen (Fegg et al.,
2010). Det är uppenbart att människan som annars tar livet för givet tvingas till reflektion och
en omvärdering av vad som är viktigt i livet när obotlig och svår sjukdom uppstår. Författarna
fick under sin sjuksköterskeutbildning upp ögonen för sjukdomen. Sjukdomens komplexitet
skapade ett intresse hos författarna att fördjupa sina kunskaper inom området. Genom att
undersöka hur livet förändras och upplevs vid en ALS-diagnos kan ökad kunskap och ökad
förståelse för patienten nås vilket gör att sjuksköterskan kan hjälpa och stötta patienten på ett
bättre sätt.

BAKGRUND
ALS
Motorneuronsjukdomar (MND) är en bred benämning för en grupp neurologiska sjukdomar
(Svenska neuroregister, u.å). Den absolut vanligaste formen av motorneuronsjukdom är ALS.
Motorneuronsjukdom och Amyotrofisk lateralskleros (ALS) används därför ofta synonymt
med varandra. ALS är vidare ett gemensamt namn på en grupp motorneuronsjukdomar som
finns i olika former men där alla är fortskridande och bryter ner de motoriska nervcellerna.
Motorneuron är nervceller som styr skelettmuskulaturen. När dessa nervceller dör ersätts de
av bindväv, vilket gör att musklerna inte längre kan ta emot impulser från nervsystemet vilket
leder till muskelförsvagning (Socialstyrelsen, 2018). Sjukdomen påverkar stora motorneuron i
ryggmärg, hjärnstam och cerebrala cortex. Den fortskridande muskelsvagheten leder till
andningssvikt och död, vanligtvis inom 2-5 år från det att första symtomet visar sig (McCance
& Huether, 2010). ALS drabbar människor i hela världen. Under ett års tid drabbas 2-4
personer per 100 000 invånare. I Sverige insjuknar årligen 220-250 personer och
uppskattningsvis finns 750-850 personer som har sjukdomen. Det är dubbelt så många män
som kvinnor som drabbas av ALS. Efter 70-årsåldern finns dock ingen markant skillnad av
insjuknande mellan könen. Sjukdomen bryter oftast ut mellan 45 till 75 års ålder. Trots att
mycket forskning pågår har orsaken till sjukdomen ännu inte hittats, men det finns dock flera
teorier om att genförändringar kan ge upphov till sjukdomen (Socialstyrelsen, 2018).
Symtombild
Ett första tecken på sjukdomen kan vara svaghet i viljestyrda muskler eller försämrad balans
(Socialstyrelsen, 2018). Symtomen som uppstår beror på vilka motorneuron som drabbas först
och symtomen är inledningsvis ofta asymmetriska. Andra symtom är talstörning,
sväljsvårigheter, andningssvårigheter, viktförlust, förhöjd muskeltonus, muskelförtvining och
muskelryckningar (McCance & Huether, 2010). Även personlighetsstörning, känslomässiga
svängningar och tvångsmässiga anfall av skratt eller gråt som personen inte kan styra
förekommer. Orsaken är att pannlobens nervceller har skadats och dessa symtom kan ibland
upptäckas tidigare än de motoriska symtomen.Vissa individer kan på grund av förhöjd
muskeltonus lida av svåra muskelsmärtor. Upplevelsen av värk och smärta varierar men kan
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vara av ilande eller stickande art (Socialstyrelsen, 2018). 66 % av patienterna med ALS
upplever någon form av smärta vilket ökar upplevelsen av oro och ångest. Ofta är smärtan
lokaliserad till nacke och axlar (Moisset, Cornut-Chauvinc, Clavelou, Pereira, Dallel & Guy,
2016).
Enligt Socialstyrelsen (2018) får majoriteten av patienter med sjukdomen förr eller senare
sväljsvårigheter vilket gör att mycket saliv ansamlas i munnen. Det kan även leda till obalans
i ämnesomsättningen vilket resulterar i viktnedgång då kroppen bryter ner muskulaturen för
att få energi. Gemensamt för alla patienter med ALS är att även andningsmuskulaturen tillslut
försämras. Det kan i sin tur ge symtom som till exempel trötthet, orkeslöshet, sömnstörningar,
nedsatt koncentrationsförmåga och morgonhuvudvärk. Eftersom andningsmuskulaturen blir
försvagad upplevs ofta andnöd. Då det inte kan ske ett optimalt gasutbyte uppstår
koldioxidretention, vilket betyder att koldioxid ansamlas i kroppen. Försvagningen gör till sist
att koldioxidnarkos inträffar och innebär att personen stillsamt somnar in. Detta är den
vanligaste orsaken till att patienten avlider. I dagens läge finns det ingen behandling för att
bota sjukdomen (Socialstyrelsen, 2018).
Behandling
Den behandling som finns består i att bromsa sjukdomen och kompensera de
funktionsnedsättningar som uppstår allteftersom sjukdomen fortskrider. Den bromsmedicin
som finns idag kan vid tidigt insättande förlänga överlevnadstiden med 25-30 %
(Hjärnfonden, u.å.). Tiden mellan första symtom och tills dess att diagnos fastställs tar dock i
genomsnitt cirka ett år (Cellura, Spataro, Taiello & Bella, 2012). Patienter med ALS kan
behöva hjälp med att inta föda via gastrostomi och hjälp med andningen genom extern
ventilator. Behandling kan även bestå i att lindra muskelkramper, muskelspasmer och
tvångsmässigt gråt/skratt (Hjärnfonden, u.å). Patienten erbjuds datoriserade hjälpmedel,
såsom talsyntes-apparat eller röstförstärkare när patienten får svårigheter att uttrycka sig i tal
och skrift. Även andra former av hjälpmedel blir aktuella såsom rullstol och ortos när
rörelseförmågan och muskelstyrkan avtar (Ericson & Ericson, 2012).
Sjuksköterskans roll i vården av patienten
Omvårdnaden är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens och ansvarsområde.
Sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt där mänskliga rättigheter,
värderingar, vanor, tro, självbestämmande, integritet och värdighet respekteras och tas hänsyn
till. Sjuksköterskan ska möjliggöra för människor att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa,
hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga
välbefinnande och livskvalité fram till döden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En av
sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad vård och innebär att patienten sätts i
centrum framför sjukdomen. Sjuksköterskan bör respektera och bekräfta patientens subjektiva
upplevelse av sjukdom och de individuella behov detta för med sig. Vidare är det detta som
ska styra utformningen av patientens vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).
Vid förlust av fysisk kraft är det viktigt att patienten kan känna kontroll och har inflytande
över sin vård. I vården av patienten som drabbats av ALS är det viktigt att se till hela
individen. Några av de allra viktigaste uppgifterna vården har är att bekräfta och stötta
patienten till att kunna navigera sig igenom förändringarna och de val som sjukdomen för
med sig. Det finns tydliga utmaningar med att bevara patientens autonomi och stötta patienten
att hantera sin rädsla när sjukdomen kan vara snabbt fortskridande (Vesey, 2017). Det är av
vikt att vårdpersonal är bekant med patientens sjukdom och känner till vilka möjligheter och
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begränsningar som finns (Ribeiro e Souza, Andrade e Lacerda & Lira, 2017). För att
maximera livskvalité och inte orsaka patienten mer skada krävs vårdpersonal som är skicklig
och kan anpassa sitt förhållningssätt (Vesey, 2017). Tidigare studier visar dock att patienter
med ALS upplever en brist på kontinuitet i vården och att vårdpersonal ofta inte har tillräcklig
kunskap om ALS (O’brien, Whitehead, Murphy, Mitchell & Jack, 2012). Då sjukdomen ALS
kan vara oförutsägbar är det viktigt att tidigt stötta patienten i sitt beslutsfattande angående
önskemål om vård vid livets slut (Ushikubo, 2015). Det kan dock vara svårt att kommunicera
och stötta den ALS drabbade patienten i beslutsfattande då insikt i och acceptans av
sjukdomen inte alltid finns (Ushikubo & Okamoto, 2012).
Den palliativa vården riktar sig till patienter där bot inte är möjlig och har som mål att lindra
lidandet och öka patientens livskvalité. Detta kan innebära att lindra smärta eller andra
fysiska, psykiska, emotionella eller existentiella problem som sjukdomen för med sig, men
även att inkludera och informera anhöriga (Ribeiro e Souza, Andrade e Lacerda & Lira,
2017). Dock kan hinder uppstå då anhöriga bär på ångest som är relaterad till sjukdomens
fortskridande förlopp (Ushibuko & Okamoto, 2012).
Patientens upplevelse av sjukdom
Avlastningsvård är tillfällig vård som avlastar anhöriga från att vårda den ALS drabbade
patienten under en begränsad tidsperiod, så att patienten så länge som möjligt ska kunna
vårdas i hemmet. Patienter med ALS upplever att avlastningsvård är både positiv och negativ.
Endel har ingen önskan om att behöva lämna hemmet och tillbringa tid på en vårdinrättning,
men de gör det för de anhörigas skull. Andra tycker det är skönt att vara omgiven av kunnig
personal. Den fysiska belastning det utgör att behöva flytta mellan hem och vårdplats kan
dock leda till att det fysiska tillståndet försämras och flytten kan även orsaka oro, ångest,
extrem trötthet samt sömnproblem (Ushikubo & Suzuki, 2016).
Oro och ångest hos patienter med en fortskridande sjukdom varierar ofta i svårighetsgrad
under sjukdomens förlopp (Vesey, 2017). Vidare kan tal och sväljsvårigheter ha en negativ
påverkan på den ALS drabbade patientens livskvalité och orsaka social isolering då patienten
undviker att äta ihop med andra. Det förekommer även rädsla för att äta på grund av risken att
sätta i halsen (da Costa Franceschini & Mourão, 2015). Allvarlig funktionsnedsättning
behöver emellertid inte leda till sämre livskvalité eller depression utan det är hur den ALS
drabbade patienten upplever det sociala stödet och det sociala nätverket som är avgörande.
Även kvalitén på vården, tillgång till fysiska hjälpmedel, emotionell hjälp såsom tröst och
stöd, kunskap och förståelse om sjukdomen är andra faktorer som kan ge en högre livskvalité
(Matuz, Birbaumer, Hautzinger & Kübler, 2010). Då hälsan sjunker hos patienter med ALS
sker en omvärdering över vad som är viktigt i livet. Patienter med ALS värderar familj,
partner, fritid och vänner högre än den generella populationen. Dessa delar anses viktiga i
hanterandet av sjukdomen samt för att de ska kunna uppleva mening i tillvaron (Fegg et al.,
2010).

TEORETISK REFERENSRAM
Denna studie utgår ifrån ett vårdvetenskapligt patientperspektiv. Dahlberg och Segesten
(2010) skriver att vårdvetenskapen bygger på de 4 konsensusbegreppen människa, hälsa,
miljö och vårdande. Vårdvetenskapen bidrar med att skapa kunskap om hälsan och vårdandet.
I ett vårdvetenskapligt sammanhang kan frågor uppstå såsom hur en situation kan förstås
bättre, hur människans liv påverkas av sjukdom och vad vårdpersonal kan göra för att
optimera välbefinnandet för den som är sjuk. Ett vårdvetenskapligt patientperspektiv innebär
3

att patienten är experten på sig själv och hur sjukdomen upplevs för just denne. Därför är det
viktigt att sjuksköterskan med sitt expertkunnande inom omvårdnad tar reda på hur sjukdom
upplevs för den enskilda individen. Det är i patientens livsvärld som hälsa, sjukdom, lidande
och välbefinnande äger rum. Då sjukdom äger rum i patientens livsvärld är det av vikt att
vården och sjuksköterskan får ta del av denna livsvärld. För att nå en djupare förståelse av
patientperspektivet har därför teorin om livsvärlden valts. Livsvärlden kan beskrivas som den
värld där allt upplevs, en värld som inte går att undkomma eller kliva ur. Livsvärlden är
personlig och unik för varje individ trots att den delas med andra. Den betecknar det sätt vi
förstår oss själva men även allt runt omkring oss. Livsvärlden ska alltid finnas med i grunden
för vårdandet, och det är nästintill omöjligt att försöka formulera en vårdvetenskap samt
tankar och principer inom vårdandet, utan att bejaka livsvärlden (ibid.). Studiens resultat
kommer diskuteras utifrån livsvärldsteorin med begreppen levd kropp, lidande samt mening
och sammanhang vilka redogörs för nedan.
Levd kropp
Livsvärlden rör sig runt sitt nav, kroppen. Det är genom kroppen vi har tillgång till
livsvärlden. Ur ett existentiellt och fenomenologiskt perspektiv med livsvärlden som grund
kan vi förstå kroppen som subjekt, den har erfarenheter och är därmed “levd”. Den levda
kroppen är psykisk, fysisk, andlig och existentiell samtidigt (Dahlberg och Segesten, 2010).
Det är genom den levda kroppen hälsa och ohälsa upplevs. Varje kroppslig förändring
förändrar tillgången till livet och speciellt påtaglig blir förändringen vid sjukdom. Vardagliga
saker som att stiga ur sängen, hur benen kommer över sängkanten och hur armen trycker ifrån
på sängens underlag för att komma upp i sittande ställning sker i normalfallet utan reflektion.
Vid sjukdom försvinner det som tidigare sågs som en självklarhet och de oreflekterade
handlingarna stannar upp och ersätts med en ständig daglig planering för att kunna genomföra
sina vardagssysslor (Ekebergh, 2015). ALS påverkar den levda kroppen och tillgången till
livet i hög grad. Som sjuksköterska är det viktigt att se patientens fysiska tillstånd, den
objektiva patienten, men det är lika viktigt att se den subjektiva delen och att förstå patientens
subjektiva lidande (Birkler, 2007).
Lidande
Lidandet beskrivs som en subjektiv upplevelse av att erfara något ont. Den kan vara en fysisk,
psykisk eller existentiell upplevelse där ångest, smärta och oro kan närvara och kan uppstå vid
livshotande sjukdom. Lidandet kan inte undvikas, utan det måste genomlevas (Arman, 2015).
I sig självt är lidandet meningslöst och enbart av ondo men genom att genomleva det kan det
bli meningsbärande för individen. ALS är en sjukdom som präglas av lidande i både fysisk,
psykisk och existentiell form. I vårdandet av patienten är det viktigt att våga möta, se och
bekräfta lidandet (Arman, 2012). Genom att kunna känna igen lidandet kan lidandet lindras
(Arman, 2015).
Mening och sammanhang
Människan längtar efter mening och sammanhang. Vad som är meningsfullt för en människa i
ett sammanhang är individuellt, det kan växla över tid och påverkas av upplevelsen av hälsa,
lidande och sjukdom. Sjukdom begränsar patientens tillgång till livet och därmed ändras det
vanliga sammanhanget. Utan mening och sammanhang kan nog inget välbefinnande finnas.
Vidare måste mening och sammanhang förstås i relation till varandra. I ett meningsfullt
sammanhang kan patienten samla kraft (Ekebergh, 2015). Då ALS begränsar tillgång till livet
och ändrar patientens vanliga sammanhang påverkas också upplevelsen av att känna mening.
Dahlberg och Segesten (2010) skriver att vårdandet måste bygga på insikt om hur sjukdom
påverkar patientens vardag och upplevelsen av mening och sammanhang.
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PROBLEMFORMULERING
ALS är en fortskridande sjukdom som gör att kroppen successivt slutar att fungera. Den ger
fysisk funktionsnedsättning men också psykiska och existentiella konsekvenser för den
drabbade individen. Trots all forskning som bedrivs inom området så har varken sjukdomens
orsak eller ett botemedel hittats och döden inträffar oftast inom en relativt snar framtid från
det att diagnosen är satt. Trots bromsmedicin och symtomlindring är ALS fortfarande en
sjukdom som orsakar mycket ångest och ett stort lidande för den drabbade individen
allteftersom sjukdomen fortskrider. Tidigare studier visar även att det är en utmaning för
vårdpersonal att stötta den drabbade att hantera sin rädsla då sjukdomen kan vara oförutsägbar
och snabbt fortskridande. Detta kräver vårdpersonal som bär på skicklighet och flexibilitet
samt har kunskap om patientens diagnos och de upplevelser den kan medföra. Tidigare studier
visar även att patienter med ALS upplever tydliga brister i vården och i personalens
kunskaper om sjukdomen. Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnaden av patienten med
syftet att alltid försöka lindra patientens lidande och optimera dennes livskvalité.
Omvårdnaden bör vidare utformas efter patientens individuella behov då upplevelsen av
sjukdomen är individuell. Därför är en ökad kunskap om patientens subjektiva upplevelse av
att leva med sjukdomen ALS önskvärd. Detta för att kunna stötta patienten i att hantera
sjukdomen och på så sätt minska patientens lidande och förbättra vården för den enskilde.

SYFTE
Syftet med studien är att beskriva patientens upplevelse av att leva med ALS.

METOD
Undersökningen genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats.
Kristensson (2014) skriver att litteraturstudien är ett bra sätt att sammanställa relevant
kunskap som sedan kan omsättas i praktiken. Enligt Henricson och Billhult (2012) innebär
den kvalitativa metoden att studera människans levda erfarenheter av ett visst fenomen. En
induktiv ansats innebär att utgå från dessa erfarenheter med syftet att resultatet senare kan
skapa en teori för klinisk implikation (ibid.). Resultatet analyserades med en manifest
innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2003).

Datainsamling
Datainsamlingen gjordes under våren 2018 genom Linnéuniversitetets bibliotek. Databaserna
Cinahl och PubMed användes för insamling av 10 kvalitativa originalartiklar då det ansågs att
dessa databaser hade störst möjlighet att tillhandahålla artiklar som svarade på studiens syfte.
Kristensson (2014) beskriver PubMed som den största databasen som tillhandahåller
vetenskaplig litteratur, främst inom medicinsk vetenskap. Cinahl står för Cumulative Index to
Nursing and Allied Health Literature och är stor främst inom det vårdvetenskapliga området
(ibid.). Litteratursökningen inleddes med en ämnesordssökning i Cinahl Headings.
Ämnesorden Amyotrophic lateral sclerosis och motor neuron disease användes för att få fram
artiklar som handlade om sjukdomen. Dessa söktes först var för sig och kombinerades sedan
med major concept för att få fram artiklar med sjukdomen som sitt huvudsakliga innehåll.
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Ämnesorden kombinerades sedan med OR som är en Boolesk sökoperator. Vidare söktes
ämnesorden patient attitudes och life experiences var för sig och kombinerades sedan med OR
för att få fram upplevelserna av sjukdomen. Interviews och qualitative studies söktes även
dessa var för sig och kombinerades med OR då det var kvalitativa artiklar som eftersöktes. I
sista steget kombinerades dessa tre sökningar med AND.
I Pubmed gjordes en ämnesordssökning med MeSH-termer, men även en fritextsökning
gjordes för att få en större tillgång till relevant material. Kristensson (2014) skriver att MeSH
står för Medical Subject Headings. I ämnesordssökningen söktes ett ord i taget för att sedan
kunna kombineras med AND/OR. Amyotrophic lateral sclerosis och motor neuron disease
söktes var för sig och kombinerades sedan med OR. Samma sak gjordes med orden emotions
och adaptation. Slutligen kombinerades sökningarna med AND. Det gjordes även en
fritextsökning i Pubmed där orden patient, experience, ALS, amyotrophic lateral sclerosis
söktes i Titel/abstract och kombinerades med AND/OR och slutligen med qualitative.
Urvalsförfarande
Urvalet av de kvalitativa artiklarna gjordes efter tydliga inklusions och exklusionskriterier.
Inklusionskriterier för urvalet var kvalitativa artiklar i intervjuformat som svarade på studiens
syfte och var publicerade mellan åren 2010 och 2018. Artiklarna skulle ha genomgått peer
review samt vara engelskspråkiga. Enligt Kristensson (2014) innebär peer review att artikeln
har blivit granskad av ämneskunniga innan den publicerats. En originalartikel innehåller
forskningsresultat från en studie som publiceras för första gången (ibid.). Då ALS är en
relativt ovanlig sjukdom inkluderades studier på både manliga och kvinnliga patienter i alla
åldrar diagnostiserade med ALS. Artiklar där ALS benämndes som MND inkluderades också
då detta är en vanligt förekommande benämning för ALS där variationerna mellan de olika
typerna är små och ALS är den vanligaste typen av motorneuronsjukdom.
Exklusionskriterierna var kvantitativa artiklar, artiklar som inte var originalartiklar och som
inte hade ett patientperspektiv. Artiklar som innehöll upplevelsen av andra typer av
motorneuronsjukdomar som inte hör till ALS gruppen exkluderades också. Vidare så
exkluderades artiklar som inte förde ett etiskt resonemang och inte hade godkännande från
etikprövningsnämnd. Inga länder exkluderades i studien.
Sammanlagt lästes 101 artiklar på titel-nivå och av dessa verkade 80 st svara på studiens syfte
och lästes därför på abstrakt-nivå. Av dessa artiklar verkade 55 stycken intressanta då de var
kvalitativa studier och lästes därför i fulltext. Av de 12 artiklar som slutligen valdes ut
exkluderades 2 stycken då de hade ett blandat patient- och anhörigperspektiv. Resterande 10
artiklar mötte inklusionskriterier och totalt 91 artiklar exkluderades då de inte mötte
inklusionskriterierna (Söktabell bilaga 1).
Artiklarna granskades och deras kvalité bedömdes med hjälp av en granskningsmall från SBU
-Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser
(Granskningsmall bilaga 2). Kristensson (2014) skriver att en granskningsmall innehåller ett
antal frågor som besvaras helt, delvis eller inte alls. Författarna granskade samtliga artiklar
var för sig och beslutade sedan tillsammans utifrån resultatet från (bilaga 3) om artiklarna
hade tillräckligt hög kvalité för att ingå i studien. Utifrån detta togs beslut om artiklarna skulle
inkluderas i studien eller inte. 9 artiklar bedömdes ha hög kvalité och 1 artikel bedömdes ha
medelhög kvalité. Samtliga 10 artiklar inkluderades i resultatet.
Analys
En kvalitativ manifest innehållsanalys användes för att analysera artiklarna. En manifest
innehållsanalys beskriver de synliga och uppenbara delarna i en text (Graneheim & Lundman,
2003). Innehållsanalys är en vanlig metod inom hälso- och vårdvetenskap för att analysera
stora mängder empiri (Kristensson, 2014). Artiklarna lästes först individuellt av båda
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författarna för att få en uppfattning om artiklarnas innehåll som helhet. Sedan togs
patienternas upplevelse av att leva med ALS ut från artiklarna som sedan sammanfogades till
en text som utgjorde föremål för analysen. Texten delades sedan upp i meningsenheter som
sedan kondenserades. Graneheim och Lundman (2003) beskriver meningsenheter som ord
eller meningar som relaterar till varandra och kondensation innebär att korta ner texten men
ändå bevara textens kärna. De kondenserade meningsenheterna grupperades sedan och
märktes med olika koder. Danielsson (2012) skriver att koden är ett samlingsnamn för
kondenserade meningsenheter och består av ett fåtal ord. Författarna träffades sedan och
jämförde sina kodningar. När konsensus uppstått mellan författarna sorterades sedan liknande
koder i 12 underkategorier och slutligen i 4 kategorier. Graneheim och Lundman (2003)
menar att koder, underkategorier och kategorier är olika grader av abstraktion (ta fram det
väsentliga i texten) men alla räknas som beskrivande (ibid.). För att säkerställa att
slutresultatet skulle stämma överens med syftet och att författarna inte började tolka texten i
analysens olika steg jämfördes kondenseringen ett flertal gånger med originaltexten.
Författarna hade studiens syfte i åtanke under hela analysprocessen. Exempel på
meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder redovisas nedan i (tabell 1).
Tabell 1.
Meningsenheter

Kondenserade

Koder

Underkategori

Kategori

meningsenheter
“People with ALS could
feel that the journey to
death and the way they
would die was more
frightening than death
itself”.

Resan mot döden och
hur man skulle dö var
mer skrämmande än
att dö.

Rädsla för
hur man
ska dö.

Känslor över
livets slut

“...There was a fear of
losing physical control
and the ability to walk,
communicate and make
oneself intelligible, despite
being able to understand
everything”.

Rädsla över att förlora
förmågor som att gå
och göra sig förstådd
men samtidigt kunna
förstå allt.

Rädsla att
inte kunna
göra sig
förstådd.

Ständiga
förluster i livet

Sjukdomens
prövningar

Förförståelse
Priebe och Landström (2012) beskriver förförståelsen som den kunskap vi bär på och behöver
innan vi kan lära oss något nytt. Den innehåller våra värderingar och de erfarenheter vi har
skaffat oss genom livet. Vilken förförståelse vi bär på är viktig att reflektera kring och
redovisa då den har inflytande över oss. Genom reflektion och öppen redovisning av sitt
arbete kan studiens pålitlighet stärkas (ibid.). Båda författarna bär på en förförståelse av
sjukdomen ALS då de båda är sjuksköterskestudenter och har tagit del av en hel del artiklar
som rör ämnesområdet. Genom att båda författarna är medvetna om sin förförståelse och
reflekterar kring den utmanas den och dess inverkan på resultatet kan på så sätt minimeras.

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER
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Helsingforsdeklarationen (2017) är en riktlinje och innehåller de etiska principer som bör
beaktas vid all forskning där människor ingår. Den understryker vikten av att människans
bästa alltid måste komma före forskningens och samhällets intressen. Forskaren bör väga
nyttan mot riskerna med forskningen, visa respekt samt värna om människans rättigheter och
integritet. Vidare tas principen om informerat samtycke upp och att godkännande av etisk
kommitté bör finnas före forskning bedrivs (ibid.). Artiklar granskades och valdes ut efter
deras etiska riktlinjer eller att de hade fått godkännande av en etisk kommitté. Då detta var en
litteraturstudie och byggde på redan publicerat material behövdes inget etiskt godkännande av
studien sökas. Kjellström (2012) menar att studenter ibland inte fullt ut kan förstå och bedöma
artiklar på rätt sätt då de har begränsad kunskap inom metodologi och det engelska språket.
Artiklar kan tolkas på fel sätt vid en litteraturstudie och undersökningsgrupper kan beskrivas
på ett nedlåtande sätt (ibid.). Författarna har dock efter bästa förmåga behandlat
informationen i artiklarna och sammanställt resultatet på ett så korrekt och respektfullt sätt
som möjligt. Ett engelsk-svenskt lexikon användes vid behov för att nå full förståelse av
artiklar både vid urval och analys. Vidare valdes artiklar ut och analyserades av båda
författarna för att öka studiens pålitlighet samt att studien granskades av handledare vid ett
flertal tillfällen under arbetets gång.

RESULTAT
Resultatet är baserat på 10 artiklar som genererade 4 kategorier med tillhörande
underkategorier som lyfter fram upplevelsen av att leva med ALS och visas i tabellen nedan.
Tabell 2. Kategorier och underkategorier.
Kategorier

Underkategorier

Sjukdomens prövningar

Ständiga förluster i livet
Mentala påfrestningar av sjukdomen
Känslor över livets slut

Sjukdomens påverkan på omgivningen Vara en börda för familjen
Viljan att skydda och stötta familjen
Att bearbeta sjukdomen

Anpassning till sjukdomen
Accepterandet av sjukdomen
Sjukdomen gav ny synvinkel

Vad som ger mening i livet

Finna mening trots sjukdom
Vikten av kontroll
Vikten av kunskap

Sjukdomens prövningar
Sjukdomen utsätter patienten för många olika prövningar både mentalt och kroppsligt. Under
kategorin Sjukdomens prövningar följer underkategorierna Ständiga förluster i livet, mentala
påfrestningar av sjukdomen och känslor över livets slut.
Ständiga förluster i livet
Centralt för patienternas upplevelse av ALS var förlust och att förlora kontrollen över
sjukdomen och sina liv (Foley, Timonen & Hardiman, 2014c). De jämställde sjukdomen med
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ett liv av konstanta förluster och att leva med ALS sågs som en dödsdom (Foley, Timonen &
Hardiman, 2016). Patienterna kände sig maktlösa inför förlusterna och hade funnit sig i att det
kommer fler. Det var inte bara den fysiska förändringen som formade upplevelsen av förlust
utan även den försämrade förmågan att delta i viktiga delar av livet såsom familjeliv och
föräldraskap (Foley, Timonen & Hardiman, 2014b).
“I can’t hug my daughter, enormous loss, it’s incredible (tearful).” (Foley, Timonen &
Hardiman, 2014b, s.115)
Deras upplevelse av förlust innefattade även att förlora hoppet och att förlora sin framtid.
Patienternas ökade medvetenhet om hur ALS begränsade dem i deras liv minskade hoppet i
takt med att de förlorade sina kroppsliga funktioner. Det som ännu inte hade förlorats gav
energi till att fortsätta kämpa för att kunna återgå till det normala igen. De upplevde dock att
kampen inte gick att vinna på grund av att det konstant kom nya förluster (Foley, Timonen &
Hardiman, 2014b). Den fysiska förlusten gjorde att livet fick vänta. Det fanns en rädsla hos
patienterna att förlora alla sina fysiska förmågor och att inte kunna göra sig förstådd men
samtidigt kunna förstå allt (Ozanne, Graneheim & Strang, 2013). Sjukdomen kunde ibland
orsaka en passivitet vilket ledde till frustration, negativa tankar och isolering. Frustration
uppstod även då de inte längre kunde göra de saker de tidigare kunnat. De undvek onödig
kommunikation av rädsla att bli missförstådda eller misstagna för att vara fulla (Ozanne,
Graneheim, Persson & Strang, 2012).
En patient upplevde att förlusten av talförmågan innebar att inte längre kunna tala med sin fru
såsom normala par gör, då flytet i konversationen försvann med den elektroniska
röstförstärkaren. En annan patient upplevde att förlusten av rösten hade påverkat
personligheten då det inte längre var möjligt att uttrycka sig genom att skratta eller skämta
med sina vänner. Det beskrevs som ännu en förlust av det normala livet att behöva ge upp sitt
arbete då detta utgjorde en meningsfull aktivitet, men också möjliggjorde socialt umgänge.
När sjukdomen fortskred minskade kontrollen över kroppsfunktionerna vilket upplevdes som
att det tog ifrån dem deras valfrihet. Det fanns en känsla av att sjukdomen till sist skulle ta
ifrån dem deras mänskliga rättigheter och frihet (Mistry & Simpson, 2013). En av patienterna
beskrev sina ben som att de nu var förlorade och att de var funktionellt värdelösa (Gibbons,
Thornton & Young, 2013).
Mentala påfrestningar av sjukdomen
Patienterna upplevde känslor som frustration, oro, osäkerhet och ilska när de inte visste varför
de tappade kontrollen över sin kropp eller om det fanns behandling som kunde stoppa eller
sakta ner symtomen. De oroade sig över sina symtom, även om de inte förstod eller hade tänkt
att deras tillstånd skulle vara livshotande (Mistry & Simpson, 2013). När diagnosen ALS kom
upplevde patienterna att de tappade fotfästet. Det kom som en chock även om beskedet var
förväntat och livet förvandlades till kaos. Efter att ha fått information om sjukdomen uppstod
känslor av ilska, att befinna sig i en dimma och upplevelsen av försämrat minne fanns. Endel
av patienterna upplevde bara hopplöshet och hade tankar på döden. Det var svårt att förstå
sjukdomens allvar och dess fortskridande förlopp. Sorg och rädsla uppstod när insikten kom
men det fanns fortfarande en omedvetenhet om hur sjukdomen skulle komma att påverka dem
och hur beroende och handikappade de skulle komma att bli. När de till sist förstod sågs
framtiden i mörker och de levde i rädsla. De förstod då att det inte fanns något att göra åt
sjukdomen och att den inte gick att kontrollera (Ozanne & Graneheim, 2017).
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Känslor av chock och förödelse uppstod vid insikten av att de blivit drabbade av den
livshotande sjukdomen ALS. De som talade öppet om situationen beskrev lättnad men det var
ofta som de undvek att tala på grund av sin egen sorg. De ville heller inte få oönskad sympati
utan de kände att deras situation inte angick någon annan (Ozanne, Graneheim, Persson &
Strang, 2012). Vissa patienter valde att isolera sig på grund av att de kände skam över
sjukdomen och det fysiska handikappet som sjukdomen medförde, men även för att slippa få
sympati från andra människor (Ozanne, Graneheim & Strang, 2013). Det fanns en frustration
över den ökade svårigheten att utföra vardagliga aktiviteter då de ville fortsätta att vara aktiva
i dessa. Extrem trötthet kunde uppstå av minimal ansträngning såsom att hantera besticken,
tala med vänner i telefonen, gå på toaletten eller att kliva upp för det enda trappsteg som fanns
fram till ytterdörren. Den extrema trötthet de upplevde beskrevs som brist på energi och
liknelser gjordes som att bli uttömd eller utpumpad. Tröttheten inkluderade trötthet i hela
kroppen men även muskelsvaghet. En patient uttryckte att det inte längre gick att göra
någonting som tidigare ansetts som normalt. De saker som tidigare tagits för givet orsakade
nu extrem trötthet. Två av patienterna som led av andningsproblem upplevde att extrem
trötthet även kunde uppstå av svårigheten att tala och andas. Även den emotionella stress som
fanns hos patienterna ansågs orsaka trötthet (Gibbons, Thornton & Young, 2013).

Känslor över livets slut
Patienterna var medvetna om ALS dödliga natur och många hade tankar om sjukdomens
slutliga skede och vad det skulle komma att innehålla. Ångest och panik uppstod då de tänkte
på hur lång tid de hade kvar att leva (Ozanne & Graneheim, 2017). Patienterna talade om att
inte vara redo att dö. Rädslan som uppstod av den överhängande döden kunde kännas av alla
som drabbats av sjukdomen. Tankarna om döden och rädslan för dödsprocessen kunde
komma under natten för vissa patienter och detta motiverade dem att använda extern
ventilator (Lemoignan & Ells, 2010). Problem med andningen och att inte veta när detta
skulle uppstå orsakade känslor av panik, eftersom det förknippades med döden. Detta gjorde
att patienterna slöt sig själva, det var svårt att tala om och det orsakade rädsla för att somna då
det kunde innebära att inte vakna upp igen. De kände att resan mot döden och sättet de skulle
dö på var mer skrämmande än döden i sig själv. Det var svårare för dem att leva med
osäkerhet än att veta att de skulle dö (Ozanne, Graneheim & Strang, 2013).
Ångesten kunde lindras hos de flesta patienter när de kände sig säkra att de skulle få vård vid
livets slut. De förknippade palliativ vård med behandling som skulle lindra lidandet i livets
slut men ansåg dock inte att livsuppehållande åtgärder kunde lindra deras lidande. De
upplevde att livsuppehållande åtgärder bara skulle förlänga deras lidande (Foley, Timonen &
Hardiman, 2014c). En rädsla fanns att bli beroende av en andningsmaskin som kunde utlösa
en snabbare försämring i sjukdomen. Patienterna menade att en extern ventilator begränsade
deras funktionella nivå. Vissa talade också om att livskvalitén påverkades av vart de bodde
och en patient menade att en trakeostomi innebar att bli strandsatt på ett vårdhem (Lemoignan
& Ells, 2010).
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Sjukdomens påverkan på omgivningen
ALS påverkar inte bara personen som är drabbad av sjukdomen utan även andra i dess
omgivning. Detta framkom tydligt och var något som upplevdes påfrestande för patienten.
Under kategorin Sjukdomens påverkan på omgivningen följer underrubrikerna Vara en börda
för familjen och Viljan att skydda och stötta familjen
Vara en börda för familjen
Patienterna upplevde sig vara en börda för familjen eller kämpade med vetskapen om att de
skulle komma att bli en börda i framtiden. De flesta hade dock funnit sig i att bli beroende av
sin familj och var överlag tacksamma för familjens stöd. I vissa fall vägrade de dock ta emot
hjälp från anhöriga (Foley, Timonen & Hardiman, 2016).
“Keep going as long as I can without being//a burden i suppose...My husband//is great//he
does everything//I hate being a burden on him...So I’d love to slip away [die] quickly…I’d
hate to become too dependent”. (Foley, Timonen & Hardiman, 2016, s. 8)
Känslor av stolthet eller skam minskade accepterandet av att ta emot hjälp. Vissa fann det
svårt att acceptera hjälp och yttrade därför inte sina behov då rädsla fanns för att uppfattas
som dum, för att de skämdes eller var för stolta (Ozanne, Graneheim, Persson & Strang,
2012). Patienterna uttryckte även att beroendet av familjen kunde skapa konflikter inom
familjen då de inte var överens om vården (Foley, Timonen & Hardiman, 2016). Det var av
vikt att patienterna kände att de hade anhörigas stöd gällande beslut om vård (Foley, Timonen
& Hardiman, 2014c). Det fanns en besvikelse över att vara beroende av andra. Dock ansågs
stöd vara nödvändigt för att livet skulle bli meningsfullt. Stödet kunde komma ifrån familj,
sjukhus, socialtjänsten eller en personlig assistent (Ozanne, Graneheim & Strang, 2013).
Endel av patienterna erkände att det hade varit svårare att leva med ALS om de inte hade haft
det fysiska och psykiska stödet från sina anhöriga (Foley, Timonen & Hardiman, 2014a).
Stödet skapade en känsla av säkerhet och att ha en personlig vårdgivare gjorde situationen
mer lätthanterlig (Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 2012).
Trots tacksamhet över familj och vänners stöttning så fanns ett ogillande hos patienterna över
att inte kunna genomföra vissa saker utan stöd (Mistry & Simpson, 2013).
Viljan att skydda och stötta familjen
Patienterna kände sig betryggade av familjen men ville också ge trygghet tillbaka åt familjen
(Foley, Timonen & Hardiman, 2014a). Det fanns en stark känsla av plikt gentemot familjen
och patienterna stöttade sin familj känslomässigt. Känslan av plikt innebar också att beslut om
vård togs med familjens bästa i åtanke (Foley, Timonen & Hardiman, 2016). Det fanns en
vilja att skydda de närmaste vilket påverkade patienternas beslutsfattande, men det gjorde
även oron över att bli en börda (Lemoignan & Ells, 2010). Ångest över vården vid livets slut
stärktes av oro över hur vården skulle påverka familjen. Vissa patienter kände sig tvungna att
leva vidare för familjens skull och oroade sig över hur slutskedet i sjukdomen skulle påverka
familjen (Foley, Timonen & Hardiman, 2016). Det var för familjens skull de ville de veta hur
sjukdomen skulle fortskrida. Livsuppehållande hjälpmedel orsakade ångest för patienterna
men ansågs nödvändiga då de ville finnas där för familjen. Det ökade handikappet påminde
föräldrar som drabbats av ALS om hur livsuppehållande behandling kommer att påverka
barnen. De ville inte bli beroende av sina barn och därför kämpade de mellan att leva vidare
med ALS och hoppet om att dö innan de förlorat all sin självständighet. Samtidigt som de
försökte avlasta familjens oro behövde de mer hjälp från dem. En patient ville flytta till ett
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vårdhem för att lätta på familjens börda men gjorde inte detta då det ansågs att en sådan flytt
skulle vara förkrossande för partnern (Foley, Timonen & Hardiman, 2014a).
Existentiell ensamhet kunde uppstå när familjen hade svårt att tala med varandra eller om
patienten kände att det var denne som fick stödja resten av familjen. De verkade också känna
skuld över att inte våga bemöta anhörigas dödsångest. Vetskapen om att vara orsaken till
familjens lidande orsakade känslor av skuld vilket var tungt att bära på och ett behov av att
vilja underlätta för anhöriga fanns (Ozanne, Graneheim & Strang, 2013). Ensamhet uppstod
då patienter kände att de gav mer stöd än vad de fick. Stödet de fick från vänner upplevdes
viktigt, men på grund av att det var så avsevärt högt belastade detta relationen vilket
påverkade det sociala livet negativt. Skuld, sorg och oro fanns över att livssituationen utgjorde
en börda för barnen och att de skulle förlora en förälder. Ibland försökte patienterna dölja sitt
eget lidande för att minska anhörigas lidande (Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 2012).
Att bearbeta sjukdomen
Sättet att hantera svårigheter och motgångar i livet är individuellt och att drabbas av en dödlig
sjukdom tvingar den drabbade att göra anpassningar och acceptera sjukdomen vilket gav en
ny synvinkel på livet. Under kategorin Att bearbeta sjukdomen följer underrubrikerna
Anpassning till sjukdomen, Accepterandet av sjukdomen och Sjukdomen gav ny synvinkel
Anpassning till sjukdomen
Då patienterna som drabbats av ALS ständigt förlorade sina kroppsliga funktioner kände de
att de inte hade något val utan var tvungna att anpassa sig och i vissa fall acceptera sjukdomen
men även sjukvården (Foley, Timonen & Hardiman, 2014b). Det fanns en upplevelse av
trötthet hos patienterna vilket påverkade deras motivation genom att den inom vissa områden i
livet sjönk och höjdes. Detta innebar att patienterna omprioriterade vad som var viktigt att
lägga sin energi på. De anpassade sig till tröttheten genom att omvärdera innebörden av fysisk
ansträngning och genom att fördela sin energi på ett bättre sätt. För dem som upplevde trötthet
som muskelsvaghet var vila i ett par minuter viktigt för återhämtning.Vissa anpassade sig till
tröttheten genom profylaktisk vila och genom att erkänna behovet av att vila efter aktiviteter
som orsakade trötthet, såsom att gå på ett läkarbesök eller hälsa på anhöriga (Gibbons,
Thornton & Young, 2013).
En av patienternas motivation kom från en önskan att bevara sitt liv och upprätthålla sin
självständighet genom att fortsätta försöka klä på sig själv utan hjälp från partnern (Gibbons,
Thornton & Young, 2013). Patienterna förstod att även om de accepterade att de behövde
anpassa sig för att kunna fortsätta engagera sig i olika aktiviteter så innebar inte det att de
fortfarande skulle klara av att genomföra dem. Anpassningen kunde innebära användning av
internet för att kunna fortsätta arbeta eller en elscooter för att kunna ta sig fram. Dessa
anpassningar hade en positiv psykisk effekt då de kunde bevara vissa värdefulla delar av sitt
liv (Mistry & Simpson, 2013).
I hid it in the shed outside for a while...I just hated the thought of being wheeled in that
(crying) but i’ve no bother now...it’s a process to get to that, that’s the process you have to do
yourself. (Foley, Timonen & Hardiman, 2014c, s.322)
Accepterandet av sjukdomen
Den osäkra framtiden gjorde sjukdomen svår att hantera för patienterna. Genom att acceptera
upp och nedgångar som en del av livet och att det inte gick att kontrollera situationen gjorde
det lättare att hantera livet (Ozanne, Graneheim & Strang, 2013). Alla som drabbats av ALS
kämpade i olika utsträckning mellan att slåss mot och acceptera sjukdomen och de förluster
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den förde med sig. Patienterna var mer accepterande om de hade nått äldre år, hade fullföljt
sina ambitioner och uppfostrat sina barn (Gibbons, Thornton & Young, 2013). Om sjukdomen
uppstod senare i livet fanns även en lättnad att den inte kommit tidigare. Patienterna menade
att det hade varit konstigare om de inte hade drabbats av något alls, då det inte finns några
garantier i livet (Ozanne & Graneheim, 2017). De som befann sig högre upp i åldrarna
menade att de accepterade sjukdomen då de inte längre var oroliga över att behöva leva till en
ålder som förknippades med att förlora sin självständighet. Yngre och medelålders patienter
antydde att sjukdomen var mer acceptabel senare i livet eftersom risken att ha ådragit sig en
annan sjuklighet då var större. Det var svårt att acceptera sjukdomen för de som skulle missa
föräldraskapet (Foley, Timonen & Hardiman, 2014a). Det var mycket smärtsamt och svårt för
dem att acceptera att de skulle behöva lämna familjen, speciellt om små barn var involverade
(Ozanne, Graneheim & Strang, 2013).

Sjukdomen gav en ny synvinkel
En patient resonerade som så att för att göra det mesta av tiden som var kvar var en snabb
anpassning tvunget då sjukdomen fortskred oförutsägbart. Bekymmer om livskvalité ersattes
med överlevnadsstrategier då sjukdomens allvar hotade. För att anpassa sig till sjukdomen
ändrades perspektivet på livet som tidigare hade varit meningsfullt och förutsägbart men
också sättet att hantera stressfulla situationer på ändrades (Mistry & Simpson, 2013). Det var
inte längre viktigt att spendera energi på saker som tidigare orsakat irritation. Materiella saker
minskade i värde. Sjukdomen gav en annan dimension av vad som var viktigt i livet. Det var
lättare att leva i nuet och att inte ta ut saker i förväg. Detta gav patienterna styrka att fortsätta
kämpa och en känsla av att livet inte var slut än. Arbetet gav styrka och mening men hade
också minskat i värde då det inte sågs lika viktigt längre. Acceptans kom från att hitta viktiga
saker i livet här och nu. Ofta var det förenat med att vara nära familjen och vännerna men
kunde även uppstå från att bara vara i nuet. Dock innebar inte detta att de hade accepterat
sjukdomen men det gjorde det enklare att finna mening i livet. Genom att patienterna hittade
viktiga saker i nuet såsom att vara nära familjen skapades känslor av att livet var värt att leva
oavsett den sjunkande autonomin (Ozanne, Graneheim & Strang, 2013)
Vad som ger mening i livet
Vad som ger mening i livet är individuellt. För den som drabbas av ALS blir det viktigt att
finna mening i små enkla ting i livet. Under kategorin vad som ger mening i livet följer
underrubrikerna finna mening trots sjukdom, vikten av kontroll och vikten av kunskap
Finna mening trots sjukdom
Patienterna sökte efter förståelse för varför de drabbats. De kände att de blev straffade och att
livet hade tagits ifrån dem. Känslor av orättvisa fanns och de ifrågasatte vad de hade gjort för
att förtjäna diagnosen (Mistry & Simpson, 2013). Patienterna upplevde det svårt när de inte
förstod varför de hade drabbats av ALS. De ville veta om det berodde på livsstilen eller om
det bara var ödet. Endel kände att gud hade drivit med dem på grund av sjukdomen och att de
skulle bli tvungna att dö på ett sätt de inte ville. Det var dock lättare att förstå om de kom ihåg
att alla ska dö av någonting (Ozanne & Graneheim, 2017).
Patienterna upplevde att livet blev mindre meningsfullt när de förlorade sin självständighet
(Foley, Timonen & Hardiman, 2014c). De uttryckte även att hopplöshet och sänkt livskraft
uppstod i samband med att drabbas av ALS. Hopplöshet uppstod då det inte fanns ett
botemedel mot sjukdomen. En känsla av att allt saknade mening fanns då de ändå skulle dö.
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Det var svårt att känna lycka och mening i livet när de såg sig själva som framtida bördor och
de kunde då komma att ifrågasätta sin egen existens. Dagarna kunde upplevas som långa vid
ett inaktivt liv och det kändes svårt att hitta något meningsfullt att göra. Det fanns då en risk
att de tänkte för mycket. Däremot gav yngre barn och barnbarn styrka, mening och glädje åt
patienterna. Efter diagnosen så stod familjen upp för varandra och tog inte varandra för givet.
Känslan av att vara behövd och att de kunde hjälpa familjen men även andra utomstående
bidrog till att finna mening i livet. Även känslan av att bli accepterad som en individ och stöd
från vänner hjälpte till att finna mening (Ozanne, Graneheim & Strang, 2013).
“...I’m very, very limited what i’m doing now but I have a wonderful wife and wonderful
[family] support around me...I could probably see where you could die quickly without
it.” (Foley, Timonen & Hardiman, 2016 s. 6)
Det fanns hopp hos patienterna som drabbats av ALS i form av att hoppas på att bli bättre och
att en botande behandling kunde finnas, att sjukdomen skulle avstanna eller åtminstone inte
förvärras. Hopp kunde även visa sig i form av en önskan om överlevnad över en viss tid.
Detta för att få uppleva en viktig sak innan de dog (Ozanne, Graneheim & Strang, 2013).

Vikten av kontroll
Patienterna ville ha kontroll över när de skulle engagera sig i vården. De behövde tid för att
hinna smälta den livsförändrande påverkan sjukdomen hade innan de villigt tog emot hjälp
från sjukvården (Mistry & Simpson, 2013). Det var gemensamt för alla patienter att de ville
ha kontroll över sjukdomen. En bra kontakt med sjukvården innebar att få engagera sig på
sina egna villkor. Tillförsikt för vården nåddes när de kände att de hade kontroll och när de
försäkrade sig om att få vård som skulle stötta dem i livets slut (Foley, Timonen & Hardiman,
2014c). Tid och utrymme från vården gjorde att patienterna kunde smälta sina förluster och
gav en känsla av kontroll. Genom att vården skedde på deras egna villkor så kunde de förlika
sig med förlusterna. Utövandet av kontroll i sjukvården gjorde också att de kunde fokusera på
nuet då de kämpade för att bevara normaliteten i livet. Känslan av kontroll fanns när beslut
om vård baserades på patientens egna önskemål. Känslan av kontroll kunde också innebära
friheten att på sina egna villkor överlämna kontroll åt sjukvården (Foley, Timonen &
Hardiman, 2014b).

Majoriteten av patienterna talade öppet om döden och döendet och de flesta såg sig ha rätten
att upprätthålla eller avsluta sitt liv (Foley, Timonen & Hardiman, 2014b). Patienterna
menade att de hade rätt till assisterat självmord men att detta skulle vara förödande för resten
av familjen (Foley, Timonen & Hardiman, 2014a). Vissa patienter tyckte dock att assisterat
självmord inte var ett acceptabelt val. En av dem beskrev att sjukdomen tog bort all autonomi
och därför fanns inget val angående beslutet att använda en extern ventilator, vilken användes
konstant förutom de korta pauser som gjordes för att äta (Lemoignan & Ells, 2010).

Vikten av kunskap
Patienterna upplevde att oavsett om diagnosen gav smärta var det bättre att veta än att bära på
osäkerheten. Patienterna kände sig säkrare av att vara väl informerade så missförstånd kunde
undvikas. Endel uttryckte hopp om en ny behandling eller en annan diagnos, även om de
egentligen visste att detta var en orealistisk förhoppning (Ozanne & Graneheim, 2017).
Missförstånd om att dö genom kvävning fanns vilket var skrämmande. Information om att
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döden vanligtvis kommer i sömnen genom koldioxidretention gjorde situationen mer
lätthanterlig (Ozanne, Graneheim & Strang, 2013).
Endel patienter ville dock inte ha information innan det blev nödvändigt för att ta beslut då
informationen ofta var nedslående. Det fanns en brist på kunskap och anpassning hos
patienterna som upplevde sjukdomens fortskridande förlopp som oförutsägbar och ogrundad.
En patient beskrev att med ALS finns ingen måttstock där det går att mäta vart i sjukdomen
man befinner sig, det går inte att veta vad som är normalt och vad som är onormalt
(Lemoignan & Ells, 2010). Genom att träffa och umgås med andra som drabbats av ALS
kunde en medvetenhet om sjukdomens konsekvenser nås. Endel blev chockade och ångrade
dock sin medverkan då möten med andra patienter där sjukdomen haft ett hastigt förlopp
kunde leda till ett antagande om att drabbas på samma hårda sätt själv (Ozanne & Graneheim,
2017). Mötet kunde även påverka patienten på ett positivt sätt då de kunde dela sina
upplevelser med varandra vilket minskade känslan av ensamhet i den svåra situationen
(Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 2012).
DISKUSSION
Studiens metodik kommer vidare att diskuteras i metoddiskussion och dess resultat i
resultatdiskussionen. Studiens valda upplägg och metodik samt vilka konsekvenser detta har
fått för trovärdigheten i studien redogörs för nedan.

Metoddiskussion
Denna studie är en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Kristensson (2014) skriver
att litteraturstudien är ett bra sätt att sammanställa relevant kunskap som sedan kan omsättas i
praktiken. Henricson och Billhult (2012) menar att den kvalitativa metoden är lämplig att
använda när förståelse om innebörden eller upplevelsen av ett fenomen eftersträvas och att
induktion innebär att från resultatet kunna skapa en teori för klinisk implikation. Då det var
upplevelsen av att leva med ALS som skulle beskrivas samt att författarna vill kunna skapa en
klinisk implikation känns den valda metoden som lämplig att använda sig av.
En kvantitativ metod med enkätstudier kunde ha använts för att samla in kunskap om
upplevelsen av att leva med ALS och hade givit information om hur det är att leva med
sjukdomen. Billhult och Gunnarsson (2012) skriver att enkätstudier passar bra när mycket
information ska samlas in under kort tid. Det är dock viktigt att fundera över om syftet
verkligen går att mäta. Med en enkätstudie finns risk att det hade blivit svårt att beskriva
upplevelsen av sjukdomen. Detta utgör en begränsning för enkätstudien och därför är ändå en
litteraturstudie att föredra.
En intervjustudie kunde ha använts för att få fram upplevelsen av att leva med ALS och hade
kunnat ge ny information inom området. Danielsson (2012) skriver att intervjun som metod
kan användas när förståelse om en situation eftersöks. Metoden kan ge värdefull kunskap om
intervjun utförs bra. Viktigt att beakta vid en intervjustudie är att det kräver god intervjuteknik
samt att den är både tid och kostnadskrävande (ibid.). En litteraturstudie är ändå att föredra då
den kan redovisa en större mängd olika upplevelser än vad en intervjustudie kan göra.
Författarna har så noga som möjligt redovisat datainsamling, urval och analys. Henricson
(2012) menar att pålitlighet och reproducerbarhet nås genom att så noga som möjligt redovisa
urval, sökord, datainsamling och analys.
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Ett av inklusionskriterierna var artiklar som handlade om ALS och MND. Författarna har
varit medvetna om att det kan finnas en skillnad mellan de olika benämningarna i artiklarna.
Författarna menar också att MND är en vanligt förekommande benämning för ALS där
variationerna mellan de olika typerna är små och där ALS är den allra vanligaste typen.
Författarna var noga i sitt urval av artiklar och det uppfattades av författarna att MND i dessa
artiklar kunde jämställas med ALS och kom därför att inkluderades till resultatet.
Två olika sökningar gjordes, den egentliga sökningen och en testsökning som gjordes innan
studiens start. Enligt Wallengren och Henricson (2012) kan detta göras för att säkerställa att
det finns tillräckligt med material inom ämnet, samtidigt som det leder till att författarna
bekantar sig med ämnet och relevanta sökord. På detta sätt ökar studiens trovärdighet då
författarna fick ökad kunskap och erfarenhet (ibid.). Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl
och PubMed som har stor tillgång på omvårdnadsfokuserade artiklar. Enligt Henricson (2012)
ökar detta studiens trovärdighet då det ger en större tillgång till relevant material. Författarna i
denna studien anser därför att det stärker trovärdigheten att författarna lyckats få tag i det
material inom området som är relevant för syftet och resultatet. Även det faktum att
sökningarna i Cinahl och Pubmed genererade träfflistor som innehöll samma artiklar i båda
databaserna tyder på att relevanta sökord har använts och att studier, relevanta för syftet, har
fångats upp i sökningen.
Författarna har begränsad erfarenhet och kunskap om olika databaser, hur en sökning ska
genomföras och hur så relevanta sökord som möjligt kan hittas. Henricson (2012) skriver att
begränsad erfarenhet och kunskap kan påverka sökresultatet och därmed resultatets innehåll
och tillförlitlighet. För att minimera risken att detta kunde påverka studiens tillförlitlighet
bokade författarna in tid med bibliotekarie på Linnéuniversitetet vid två olika tillfällen för att
få hjälp med sökstrategier och tips på olika sökord relevanta för syftet. Resultatets innehåll
borde därför inte ha påverkats av författarnas begränsade erfarenhet. Författarna har haft
begränsat med tid till datainsamlingen. Henricson (2012) menar att tidsbrist kan vara en faktor
som kan påverka resultatets kvalité. Författarna i denna studien anser dock att tiden har räckt
till och borde därför inte vara en faktor som påverkat resultatets kvalité.
För att säkerställa kvalitén i arbetet har samtliga artiklar som ingått i resultatet
kvalitetsgranskats med hjälp av SBU:s granskningsmall för kvalitativ metod. Samtliga 10
artiklar har av författarna bedömts hålla hög kvalité och därför inkluderats i resultatet. SBU:s
kvalitetsgranskningsprotokoll valdes genom rekommendation från Rosén (2012). För att
minska risken för missbedömning granskades samtliga artiklar av båda författarna enskilt.
Därefter jämfördes granskningarna och författarna kom fram till att de bedömt artiklarna
likvärdigt. På så sätt anser författarna att trovärdigheten i studien stärkts. I denna studie var
samtliga 10 artiklar kvalitativa och baserades på intervjuer, dock hade de olika design.
Henricson (2012) menar att studier valda med samma design ökar studiens trovärdighet.
Anledningen till att artiklarna bygger på olika design är att författarna inte lyckats hitta 10
artiklar som bygger på samma design. Författarna anser dock inte att de valda artiklarnas
design har påverkat deras resultat och därför heller inte denna studies resultatdel.
Kvalitativ innehållsanalys är en bra metod att börja med för att lära sig hur text kan läsas,
struktureras och beskrivas (Danielsson, 2012). Därför anser författarna att det är en lämplig
metod att börja med som studerande. Samtliga artiklar analyserades både individuellt och
gemensamt av båda författarna. Henricson (2012) skriver att analysen kan kvalitetssäkras
genom att artiklar analyseras både individuellt och gemensamt. Författarna anser därmed att
kvalitén i studien stärkts. Författarna har innan analysens början reflekterat över sin
förförståelse och skrivit ner den. Enligt Henricson (2012) kan förförståelsens inverkan på
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resultatet begränsas genom att författarna tillsammans diskuterar och reflekterar över denna.
Genom detta anser författarna i denna studie att de minskat förförståelsens inverkan på
resultatet och att pålitligheten på så sätt ökat. Studiens resultat har stärkts med citat i samtliga
kategorier. Danielsson (2012) menar att kategorier bör illustreras med citat från analyserade
artiklar för att stärka resultatets trovärdighet. Genom att ha förstärkt resultatet med citat som
kom direkt från patienterna anser författarna att trovärdigheten för att originaltexten inte har
förvanskats ökat. Både handledare och kurskamrat har kontrollerat att resultatet i denna studie
verkar rimligt. Henricson (2012) menar att detta stärker trovärdigheten i studien och därför
anser författarna att studiens resultat är trovärdigt.
Länder som är inkluderade i resultatet är Sverige, Irland, Storbritannien och Kanada.
Henricson (2012) menar att studiens generaliserbarhet kan diskuteras utifrån likheter mellan
olika länders sjukvårdssystem. Resultatet borde därför kunna överföras till liknande länder
inom Europa då kultur och sjukvård inte skiljer sig nämnvärt åt och därför inte upplevelsen av
ALS heller.
Författarna valde ett brett syfte för att inte begränsa sig i studien. Dock blir syftet svårt att
besvara fullt ut med endast 10 artiklar. Detta kan ses som en begränsning med studien och
vidare forskning krävs för att fullt ut kunna belysa upplevelsen av att leva med ALS. Däremot
anser författarna att viktiga aspekter av upplevelsen av att leva med ALS ändå lyfts fram i
studien.

Resultatdiskussion
Denna kvalitativa litteraturstudie baseras på 10 kvalitativa artiklar som beskriver upplevelsen
av att leva med ALS. Analysen av artiklarna resulterade i 4 huvudkategorier med tillhörande
underkategorier. Huvudkategorierna var: sjukdomens prövningar, sjukdomens påverkan på
omgivningen, bearbetning av sjukdomen och vad som ger mening i livet. Ur dessa
huvudkategorier kommer 4 underkategorier lyftas fram och diskuteras nedan. Resultatet visar
att upplevelsen av ALS är komplex och innefattar många olika känslor och utmaningar.
Ständiga förluster i livet
En av de ständiga förluster som patienterna upplevde var kommunikationssvårigheter. Detta
påverkade och försämrade de sociala relationerna med vänner och familj. Veronese, Gall,
Valle, Cugna, Calo, Rivoiro och Oliver (2015) skriver att den förlust som påverkade
livskvalitén mest var att förlora förmågan att kommunicera då det begränsade de sociala
relationerna. Eftersom den levda kroppen är både fysisk och psykisk samt existentiell
(Dahlberg & Segesten, 2010), relaterar begreppet väldigt väl till upplevelsen av ALS då
sjukdomen påverkar alla dessa delar i livsvärlden. I denna studiens resultat ser vi att
patienterna upplevde sådan förlust i sjukdomen att de kände att de förlorade delar av sin
personlighet. De avstod från att kommunicera med människor för det tog för lång tid eller var
rädda för att bli missuppfattade. Birkler (2007) påpekar vikten av att se till patientens
subjektiva upplevelse av sjukdomen. Det är viktigt att sjuksköterskan är ett stöd för sina
patienter så att de kan bibehålla sin hälsa och hantera de hälsoproblem som sjukdomen
medför (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Att förlora fysiska förmågor som att gå
upplevdes också svårt att hantera. Detta ser vi även i Whitehead, O’Brien, Jack & Mitchell
(2012) som skriver att den ständiga förlusten av förmågor och den drastiska försämringen
gjorde det svårt att hantera sjukdomen. Omvårdnaden är sjuksköterskans specifika
ansvarsområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2017), därför är det viktigt att stötta och
bekräfta patienten så att de kan navigera sig igenom förändringar som sjukdomen medför
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(Vesey, 2017). Genom att sjuksköterskan får ta del av patientens livsvärld kan förståelse nås
om hur sjukdomen påverkar den levda kroppen och riktat stöd kan då ges för att begränsa
social isolering och att patienten upplever att personligheten förloras.
Vara en börda för familjen
Att ständigt vara en börda för personer i sin omgivning upplevs betungande för patienten.
Vikten av att ha familjens stöd framkommer tydligt men det ligger parallellt med att känna
skuld över att belasta sin familj. Hogden, Greenfield, Nugus och Kiernan (2012) skriver om
att patienterna önskade kunna avlägsna bördan för familjen men att beroendet av dem ökade.
Detta framkommer även i Geng et.al. (2017). Upplevelsen av att vara en börda relaterar till
begreppet lidande som beskrivs som en subjektiv upplevelse som kan vara psykisk, fysisk
eller existentiell och kan uppstå vid sjukdom (Arman, 2012). Vården har som mål att lindra
lidandet genom att lindra psykiska och emotionella problem som kan uppstå vid sjukdom
(Ribeiro et.al., 2017). I teorin ska sjuksköterskan på möjliga sätt hjälpa patienten att lindra sitt
lidande, detta kan dock vara svårt i praktiken. Arman (2015) skriver att när det inte går att
undvika lidandet måste det genomlevas och att sjuksköterskan bör då känna igen och se
lidandet. Sjuksköterskan måste främst våga möta lidandet, för lidandet är meningslöst i sig
men om det genomlevs kan det bli meningsbärande för patienten (Arman, 2012). Med
livsvärlden som grund kan sjuksköterskan stärka sin förmåga att kunna se patientens lidande.
Genom att bekräfta patientens upplevelse av att vara en börda kan detta underlätta patientens
förmåga att kunna genomleva det och på så sätt kan lidandet lindras.
En patient som upplever lidande behöver även sina anhöriga. Hur mycket stöd patienterna får
från anhöriga varierar och beror på hur relationen mellan patienten och dennes anhöriga ser
ut. När anhöriga inte kan eller borde ha hand om patientens omvårdnad är det viktigt att
vården finns för att stötta dem. Då kan patienten erbjudas avlastningsvård för att minska
belastningen på de anhöriga (Ushikubo & Suzuki, 2016). Då det kan vara svårt för patienten
att behöva lämna sitt hem eller sina anhöriga behöver sjuksköterskan erbjuda sitt stöd och sin
kunskap gällande patientens beslut om vård. Genom att sjuksköterskan stöttar patienten kan
lidandet lindras och till sist kan en ny synvinkel på livet nås vilket leder över till nästa
underkategori.
Sjukdomen gav ny synvinkel
I resultatet framkom att med sjukdomen ändrades även synvinkeln på livet. Att leva i nuet var
något som gav styrka och meningsfullhet. Rosengren, Gustafsson och Jarnevi (2015) kom
också fram till att meningsfullhet kommer från förmågan att leva i nuet. Dahlberg och
Segesten (2010) menar att sjukdomen förändrar tillgången till livet och därför ändras
sammanhanget. Meningsfullhet hänger ihop med huruvida individen upplever hälsa, lidande
och sjukdom (ibid.). Här blir sjuksköterskans roll viktig, att identifiera och att ge patienten det
stöd som behövs för att patienten ska kunna leva i nuet och därmed uppleva välbefinnande
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är viktigt att ge information om vad för stöd som
finns för patienten och vid existentiella frågor kan en präst, diakon eller liknande behöva
kontaktas. Det är även viktigt att sjuksköterskan kan se sina egna begränsningar och vet när
andra professioner bör kopplas in.
Finna mening trots sjukdom
Ett annat fynd var att finna mening i tillvaron, det upplevdes viktigt men samtidigt svårt då
patienterna kände att de förlorade sin självständighet. Det kan vara mycket svårt att finna en
mening i vardagen när allt känns hopplöst och livet inte blev som det var tänkt. Vissa
deltagare beskrev det som att de blivit straffade av Gud. Studien visade även att
meningsfullhet kom från att känna stöd från anhöriga och att vara nära familj och vänner.
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Hogden, Greenfield, Nugus och Kiernan (2012) menar också att familjestödet var viktigt för
välbefinnandet. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att det kan inte finnas något
välbefinnande utan mening och sammanhang. När patientens drabbas av sjukdom begränsas
åtkomsten till livsvärlden och sammanhanget ändras. I detta fall kan det sägas att upplevelsen
av sammanhang är starkast hos de närmast anhöriga som då blir meningsbärande för den som
drabbats av sjukdom. Trots att vården ska vara patientfokuserad och bygga på patientens
upplevelse av sjukdom får anhöriga inte glömmas bort, utan det kan vara värdefullt att
inkludera dem i vården då deras stöd upplevs viktigt för patienten (Dahlberg & Segesten,
2010). Det blir därför sjuksköterskans uppgift att inkludera dem då de är en stor del av
patientens upplevelse av att känna mening och sammanhang.
Teori för klinisk implikation
Eftersom omvårdnaden är sjuksköterskans specifika ansvarsområde är det därför dennes roll
att vara en stöttepelare och hjälpa patienten och anhöriga att hantera problemen som
sjukdomen för med sig. Det kan vara i form av information om sjukdomens förlopp eller
information om hjälpmedel som finns för att underlätta för patienten.
Sjuksköterskan har även ett ansvar att samarbeta med och ta hjälp av andra professioner eller
tillkalla en präst vid djupa existentiella frågor. Det är av stor vikt att inkludera anhöriga i
patientens vård, samt att informera om tillgänglig avlastningsvård om upplevelsen av börda
blir för tung. Då lidandet är en stor del av sjukdomen är det viktigt att sjuksköterskan kan
känna igen, se och bekräfta patientens lidande samt har mod att våga möta det. På så sätt kan
lidandet lindras.
Med livsvärlden som grund kan sjuksköterskan få en förståelse för sjukdomen och se vad som
är viktigt för patienten. Eftersom livsvärlden är unik och individuell är det viktigt att se till
varje enskild patients subjektiva upplevelse och vad dennes behov och önskemål är. Detta för
att patienten ska kunna navigera sig igenom förändringar, hantera sina hälsoproblem och
uppleva välbefinnande trots sjukdom. Eftersom sjukdomen är oförutsägbar och fortskridande
påverkar den och begränsar åtkomsten till livsvärlden drastiskt. Därför är det viktigt att
sjuksköterskan får ta del av den så att patienten kan få bästa möjliga vård.
Förslag till vidare forskning
Sjukvården och kulturen i de olika länderna som artiklarna i resultatdelen kommer ifrån
skiljer sig inte åt nämnvärt och därför borde inte upplevelsen av sjukdomen heller göra det.
Däremot kan internationella studier av upplevelsen av att leva med ALS vara av värde för att
se om upplevelserna kan skilja sig beroende på variabler som till exempel religion, kultur eller
hur kvalitén och tillgången på vården ser ut.
Forskning som undersöker anhörigas erfarenheter av vården är av vikt men också
vårdpersonalens erfarenheter, fördomar och upplevda kunskaper om sjukdomen kan också
vara av värde för att kunna identifiera befintlig kunskap men även brist på kunskap. Detta för
att kunna identifiera om och isåfall vart behov att förbättringsarbete finns. Denna studie
beskriver vissa delar av upplevelsen av att leva med ALS och skulle därför kunna bidra till att
utforma någon form av undervisning/inlärningsmaterial för personal och
sjuksköterskestudenter som ska vårda patienter med ALS.
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Upplevelserna av att leva med ALS är mångdimensionella och individuella men vissa är
återkommande. Upplevelsen av ständiga förluster framkommer tydligt såsom att förlora
förmågan att kommunicera eller förflytta sig. Detta kan leda till social isolering och att
patienten upplever att självbilden ändras. Upplevelsen av att vara en börda för familjen fanns
vilket orsakar patienten ett lidande då de inte vill men måste belasta anhöriga på grund av den
fortskridande sjukdomen. Det framkom även att sjukdomen gav patienten en ny synvinkel och
förmågan att leva i nuet upplevdes viktig. Patienter upplever det svårt att finna mening när
självständigheten förloras. Mening i livet kunde nås genom stöd från och närhet till anhöriga.
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