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Sammanfattning    

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig sjukdom som varje år drabbar cirka 200 

människor i Sverige. ALS angriper de motoriska neuronen i hjärnstammen, ryggmärgen 

och motoriska cortex och beroende på vilket område som drabbas först så skiljer sig 

förloppet och överlevnadstiden. Oavsett vilket område som drabbas först så kommer 

sjukdomen tillslut leda till en förlamning som omfattar hela kroppen men patientens 

syn, hörsel, och intellekt bevaras helt opåverkat. Detta betyder att patienten är vid fullt 

medvetande under hela sjukdomsförloppet. Diagnosen är mycket svår att ställa och 

grundas på symtom då det inte finns något prov som kan bekräfta sjukdomen. Den 

medicinska behandlingen går ut på att endast lindra symtom och möjligtvis bromsa 

sjukdomsförloppet något då det inte finns något läkemedel som kan bota. Genom att 

identifiera och beskriva ALS patienternas behov och upplevelser av sjukdomen kan man 

förbättra sjuksköterskans kunskap och på så sätt öka möjligheterna för en god 

omvårdnad. Syftet med denna studie är därför att identifiera och beskriva patientens 

upplevelse av att leva med ALS. Studien är en litteraturstudie där självbiografiernas 

syfte var att användas som empirisk data. Studiens resultat visar på känslor som lidande, 

ensamhet och skuld och skam gentemot nära och kära. Även en känsla av att förlora 

kontrollen och en del av sin identitet i takt med att kroppen slutar att fungera var mycket 

övergripande. Att bli beroende av andra var för de flesta mycket jobbigt men tack vare 



stöd från familj och vänner kunde de ändå finna ett välbefinnande i vardagen. Detta 

genom att fortsätta ha en aktiv vardag samt att få uträtta saker de fann mening i och på 

så sätt bli bekräftade som individer. För sjuksköterskan handlar det om att driva en 

individanpassad vård men samtidigt inkludera de närstående i vården för att på så sätt 

underlätta för patienten och minska lidandet och ensamheten. 
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INLEDNING 

”Jag känner en djup sorg över allt jag inte kommer att få uppleva. Jag är bedrövad för 

att jag snart kommer att lämna mina fyra barn.” (Lindquist, 2004, s. 7) 

 

I vården kan man möta patienter som på ett eller annat sätt fått förlika sig med att deras 

framtid inte längre är en självklarhet. Vissa sjukdomar gör att en kurativ behandling är 

utesluten. Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig förlamningssjukdom som 

innebär att patienten vanligtvis avlider inom två till fyra år efter insjuknandet. Denna 

sjukdom är en enorm påfrestning för patienten men även för dess närstående och all 

inblandad vårdpersonal. Det är av stor vikt att som sjuksköterska inge trygghet och stöd 

till patienten. Att se patienten som en helhet bestående av kropp, själ och ande och 

försöka tillfredsställa patientens önskningar och värderingar för att öka välbefinnandet i 

livets slutskede. Vi har valt att i detta arbete utgå ifrån patientens upplevelse av att leva 

med ALS.    

 

BAKGRUND 

Amyotrofisk Lateralskleros 

Amyotrofisk lateralskleros är ett samlingsnamn för en grupp motorneuronssjukdomar 

där nervceller som styr skelettmuskulaturen dör. A:et i beteckningen betyder att det är 

något som saknas och musklerna (myos) får inte längre några impulser från 

nervsystemet som leder till att de förtvinar (atrofi). Ryggmärgens yttre (laterala) del 

ersätts av bindväv (skleros) (Socialstyrelsen, 2010).  

 

ALS är en obotlig sjukdom som varje år drabbas cirka 200 människor i Sverige. De 

flesta som drabbas av sjukdomen är över 50 år men den kan även debutera hos personer 

i ung ålder. Det är fler män än kvinnor som drabbas. ALS angriper motoriska neuron i 

hjärnstam, ryggmärg och motoriska cortex. Beroende på vilket område som först 

drabbas så skiljer sig förloppet och överlevnadstiden av sjukdomen hos de drabbade 

personerna (Almås, Espeset, Johansen & Mastad, 2011, s.247) 
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Ansved och Solders, (2012, s.120) talar om att ALS kan delas in i olika undergrupper 

beroende på vilka delar av motorneuronen som först drabbas. Vid Klassisk ALS, som är 

den vanligaste formen, uppkommer centrala och perifera symtom från det spinala 

segmentet. Detta betyder att armar, ben och bål är de delar som påverkas i första skedet 

av sjukdomen. Progressiv spinal muskelartrofi drabbar främst spinala framhornsceller 

och ger samma symtom som vid klassisk ALS förutom att man inte drabbas av 

spasticitet eller reflexstegring. Vid Progressiv bulbärpares kommer symtomen från det 

nedre kranialnervsområdet. Detta ger förlamning av mun och/eller svalgmuskulatur. 

Detta är den form som ger patienten kortast överlevnadstid. Den ovanligaste formen av 

ALS kallas för Primär lateralskleros och ger enbart skador på de övre motorneuronen 

och har ett långsammare sjukdomsförlopp i jämförelse med de andra formerna. 

Patienterna som drabbas av denna form lever oftast längre än de som drabbas av de mer 

aggressiva formerna av sjukdomen (Ansved & Solders 2012, s. 120)  

 

Oavsett vart ALS debuterar så kommer förlamningen tillslut att omfatta hela kroppen. 

Eftersom sjukdomen endast angriper det motoriska nervssystemet påverkas varken syn- 

eller hörselförmågan, patientens känslor eller tankeförmåga. Vilket betyder att patienten 

är vid fullt medvetande under hela sjukdomsförloppet (Almås, Espeset, Johansen & 

Mastad, 2011, s.247). När förlamningen sedan når andningsmuskulaturen kommer 

kroppen inte längre klarar av att upprätthålla andningen med infektioner som följd, 

vilket gör att patienten successivt kvävs till döds (Fieber, 2013). 

 

Etiologi 

Orsaken till ALS uppkomst är till största delen fortfarande okänd. Det finns teorier om 

bland annat immunologiska och virologiska uppkomstmekanismer. Det diskuteras även 

om att omgivningsfaktorer skall ha en viss påverkan såsom rökning, intoxikation med 

tungmetaller samt långvarig högaktiv fysisk aktivitet. ALS tros ha påverkan av fria 

radikaler och oxidativ stress, felveckade proteiner i motorneuron, gliacellstörning, 

reformerad metabolism av RNA, mitokondriell dysfunktion samt toxisk effekt av 

glutamat. De talas även om en viss ärftlighet kring ALS. Det har påträffats en form av 

genetiskt betingning av sjukdomen som innefattar att cirka 10 % av de drabbade 
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människorna har släktingar som insjuknat. Sjukdomen kan ärvas både recessivt och 

dominant (Ansved & Solders, 2012, ss.120-121).  

 

Diagnostik 

Det är mycket svårt att ställa diagnosen, framförallt tidigt i sjukdomsförloppet, då det 

finns många andra sjukdomar som ger liknande symtom som muskelförsvagningar och 

muskelförtviningar och det finns ännu inget prov som bekräftar sjukdomen. 

(Socialstyrelsen, 2010 och Bolmsjö & Hermerén, 2003). Det kan ta upp till tre år innan 

patienten får sin rätta diagnos. Det är oftast inte heller någon nyhet för patienten när det 

får informationen om sin diagnos. De flesta har tagit reda på informationen innan via 

internet eller böcker. Dock är läkarens information nyttig och viktig för den sjukes 

närstående. (Bolmsjö & Hermerén, 2003). Vid utredning av en patient med misstanke 

om ALS så görs en klinisk neurologisk undersökning och elektromyografi (EMG), här 

undersöks nedre motorneurofunktionen. Vid en så kallad motor-evoked-potential (MEP) 

mäter de funktionen i de övre motorneuronen. Om undersökningarna visar att den 

elektriska aktiviteten är lägre än normalt och spontana urladdningar förekommer så 

tyder det på att patienten kan lida av ALS. För att utesluta andra sjukdomar gör man 

dessutom en muskelbiopsi (Almås, Espeset, Johansen & Mastad, 2011, s.247).    

 

Bromberg (2008) beskriver att patienter upplever hopplöshet i samband med när de får 

sin diagnos. De tappade förhoppningarna om en gedigen livskvalité och dem kände att 

den sista tiden inte var värt att leva. Patienterna upplevde att de hade förlorat sin 

värdighet och självständighet.  

 

Medicinsk behandling 

Enligt Socialstyrelsen (2010) finns det ett läkemedel på marknaden som har visat sig ha 

effekt och kunna bromsa sjukdomens utveckling något. Läkemedlet aktiva substans 

heter riluzol och har funnits i Sverige sedan 1996. Verkningsmekanismen är inte helt 

känd men studier visar att överlevnadstiden hos de flesta har ökat då de fått läkemedlet. 

Bäst effekt får de som börjar behandlas med medicinen tidigt i sjukdomsförloppet. Även 

ålder har visat sig ha en viss inverkan då yngre personer visar en tendens på bättre effekt 
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än äldre. Enligt Andersen (2013) förlängs överlevnadstiden med 10-21 månader för de 

som behandlas med riluzol från symtomdebut. 

 

ALS-patienter lider ofta av muskelspasmer och muskelkramper. För att lindra detta kan 

de få exempelvis bensodiazepiner, baklofen eller botulinumtoxin. Vid kraftiga 

muskelspasmer kan antiepileptiska läkemedel användas. Antiepileptika förlänger inte 

överlevnadstiden något men det har god påverkan på patientens välbefinnande då de 

lindrar muskelspasmerna.(Socialstyrelsen, 2010). 

 

ALS-team 

Socialstyrelsen (2010) beskriver vilka resurser det finns på riks- och regionsnivå där det 

bland annat ingår professionella ALS-team som finns på de flesta universitets- och 

länssjukhus. ALS-teamens uppgifter är att lindra de symtom och svårigheter som 

uppstår under sjukdomstiden. Det görs med läkemedel och olika hjälpmedel samt en 

god omvårdnad. Nationella variationer angående vilka som ingår i ett ALS-team 

förekommer men i grunden så ingår läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, 

logoped, tandläkare, psykolog och sjukgymnast. På många orter finns det dessutom 

avancerad hemsjukvård som samarbetar med ALS-teamet, primärvården och 

kommunens hemtjänst för att göra det möjligt för patienten att bo hemma så länge som 

möjligt (Socialstyrelsen, 2010)  

 

Almås, Espeset, Johansen och Mastad, (2011, s.248) menar att det är av stor vikt att 

ALS-teamet har en stor kunskap och hela tiden ligger steget för i sjukdomsutvecklingen 

då patientens behov ständigt förändras och hjälpmedlen måste hela tiden vara aktuella 

för att kunna underlätta för den sjuke. 

 

Omvårdnad vid ALS  

Eftersom att detta tillstånd leder till sammansatt och långvarigt lidande för patient och 

närstående är det essentiellt med en tvärdisciplinär omvårdnadstrategi. Det är alltså 

viktigt att olika kompetenser och strategier samarbetar för att bidra till en god och 

individsanpassad vård (Almås, Espeset, Johansen & Mastad, 2011, s.248). En människa 
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kan känna välbefinnande fastän hon eller han är sjuk, den viktigaste uppgiften är att 

främja välbefinnandet genom omvårdnaden. (Forchuk, Sieloff Evans & O´Connor, 

1994, s.104) 

 

Aktivitet  

Almås, Espeset, Johansen och Mastad (2011, s.249) framställer att patienten så länge 

som det är möjligt skall utföra sina dagliga rutiner på egen hand. På detta sätt 

upprätthålls rörligheten i lederna och kontrakturer motverkas som senare kan orsaka 

svåra smärtor. Wiklund (2003, s.49) beskriver att när en sjukdom gör att kroppen 

förändras, förändras även upplevelsen av sig själv och tillgången till livet och 

omgivningen.  Enligt Appel, Lai, Nelson, Trail och Van (2003) så upplever den sjuke 

patienten det största lidandet i att inte längre kunna medverka i fritidsaktiviteter eller 

kunna ha förmågan till att upprätthålla sociala kontakter.  

 

Aktivitet är viktigt eftersom att självständighet och minsta möjliga beroende av andra 

stärker och hjälper patienten att bevara självbilden. Alltså bör patienten vara så aktiv 

som möjligt men muskulaturen skall inte överbelastas.(Almås, Espeset, Johansen & 

Mastad, 2011, s.249). Dahlberg och Segesten (2010, s.65) beskriver att existensen 

präglas av rörelse och för att uppleva välbefinnande måste det finnas möjlighet för 

rörelse i livet, både i fysisk form och känslomässigt.  

 

Andning  

Det är viktigt att hela tiden understödja den lungkapacitet som finns kvar och att 

patienten befinner sig i en kroppsställning som underlättar andningen. Luftvägarna skall 

hållas fria i den mån det går, men med tiden kommer det ändå ansamlas slem i 

luftvägarna som leder till hypoxi. (Almås, Espeset, Johansen & Mastad, 2011, s.249). 

Ansved & Solders (2012, s.123) menar att vid begynnande andningssvikt ges 

omvårdnad med inriktning på slemmobilisering exempelvis: slemlösande medicin, 

slemsug och mekanisk hostmaskin. Patienten kan även erbjudas olika hjälpmedel för 

andningen, dessa hjälpmedelsapparater används till en början bara på kvällen men så 

småningom även används på dagtid.  
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Kommunikation  

Oberoende på vart sjukdomen debuterar så kommer patienten tillslut förlora sin förmåga 

att kommunicera verbalt med sin omgivning. Detta är en mycket traumatiskt del i 

sjukdomsförloppet. Ju fler muskler som blir förlamade desto mer begränsas patientens 

möjligheter att uttrycka sina önskemål (Almås, Espeset, Johansen & Mastad, 2011, 

s.249).  Wiklund (2003, s173) talar om vikten av uttryckandet och berättandet. Genom 

att tala och berätta kan man formulera problem och på så sätt få svar på frågor som; 

varför just jag eller varför just nu? Då man kan lägga grunden för en förståelse för 

varför lidandet uppstått. Detta menar författaren är en del av den process som krävs för 

att uppnå välbefinnande. 

 

Patienten tvingas leva med sina tankar, känslor och sina begränsningar av att inte kunna 

dela dem med andra. I slutet av sjukdomstiden kan inte ens ansiktsmimiken visa det 

som försiggår inombords. Det leder till att patienten hamnar i en stor ensamhet. (Almås, 

Espeset, Johansen & Mastad, 2011, s.249). Dahlberg och Segesten, (2010, s.91) menar 

att känslan av ensamhet kan vara djup och stark. Att inte vara delaktig i världen och 

känna sig ofrivilligt ensam, att inte höra samman med någon eller något är svårt. Almås, 

Espeset, Johansen och Mastad, (2011, s.249) talar om att sjuksköterskan måste ha 

förmågan att vara nära och att förutse patientens behov, eftersom att den sista tiden blir 

särskilt svår. Det är viktigt att redan tidigt börja planera för vilka 

kommunikationshjälpmedel som ska bli aktuella för att på så sätt kunna kommunicera 

med patienten längre in i sjukdomsförloppet.  

 

Enligt Bolmsjö och Hermerén (2003) så är de närstående i stort behov av att få samtala 

med någon under den tiden som deras familjemedlem är sjuk eftersom att det kan vara 

svårt för de närstående att tala med, och ha en djup dialog med patienten då den sjuke 

inte kan kommunicera.   
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Psykosocialt stöd 

 

Det är vid stor vikt att sjuksköterskan är medveten om att intellektet och 

sinnesförmågan inte påverkas av sjukdomen. Det kan vara lätt att underskatta patientens 

kapacitet då många andra funktioner sviktar. Sjuksköterskans ska alltid ha som mål att 

göra patientens sista tid så bra och meningsfull som möjligt. Det är därför betydelsefullt 

att bevara patientens identitetskänsla, känslan av att vara värdefull och bevara 

autonomin. (Almås, Espeset, Johansen & Mastad, 2011, ss.248-249). Wiklund (2003, s. 

101) beskriver att om patientens upplevelse av sig själv som en hel individ hotas, så 

lider personen.  Det är inte de nedsatta funktionerna i sig som gör att patienten lider utan 

det är förändringen i identiteten som ger ett lidande. Enligt Bromberg (2008) fanns det 

en känsla av förlorad kontroll bland kvinnorna när sjukdomen hade gått så pass långt att 

de inte kunde delta vid måltiderna tillsammans med familjerna. När sväljproblematiken 

uppkommit påverkade de livskvalitén.  Kvinnorna var i behov av att bli matade och det 

tog oftast lång tid att få i sig sin måltid, då de resulterade i att de ofta blev ensamma vid 

matbordet eftersom att de andra familjemedlemmarna redan ätit upp. Almås, Espeset, 

Johansen och Mastad (2011, s.248) menar att det svåraste med att få denna diagnos är 

att levnadstiden nu är begränsad, drömmar och planer för framtiden omkullkastas och 

livet är inte längre en självklarhet.  Sjuksköterskan ska kunna bekräfta patientens 

lidande men samtidigt ha en realistisk syn på patientens tillstånd och på så sätt bevara 

hoppet om att den sista tiden i livet kan vara meningsfull. Genom att försöka behålla 

vanor och rutiner samt behandla honom eller henne med respekt ökar man chansen för 

patienten att bevarar sin självkänsla.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Amyotrofisk lateralskleros har ett snabbt obotligt sjukdomsförlopp och angriper endast 

det motoriska nervsystemet medan intellektet lämnas opåverkat. Kroppen bryts konstant 

ned och gör att den drabbade blir helt beroende av hjälp från andra. Det hela försvåras 

ytterligare av att patienten förlorar sin förmåga att kommunicera. Detta innebär ett stort 

lidande för både patienten och dess närstående. För att lindra lidandet krävs det att 

sjuksköterskan har en stor kunskap om sjukdomen och patientens upplevelse av den. Då 

sjukdomen är mycket speciell och bryter ner kroppen och försvårar patientens förmåga 
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att uttrycka sig och kommunicera så skulle detta, utan rätt kunskap, kunna medföra att 

sjuksköterskan skulle kunna tro att även intellektet är påverkat. Även patienter som lider 

av ALS har rätt till en individanpassad vård och för möjliggöra detta måste 

sjuksköterskan ha en stor kunskap om sjukdomen. Genom att identifiera och beskriva 

patientens upplevelser kan man förbättra sjuksköterskans kunskap och på så sätt öka 

möjligheten för en god och individanpassad vård. 

 

SYFTE 

Syftet är att identifiera och beskriva patientens upplevelser av att leva med ALS.  

 

METOD 

Uppsatsen är en kvalitativ litteraturstudie. Självbiografier användes för att få största 

möjliga förståelse och uppfattning om patienternas upplevelser. Självbiografierna hade 

som syfte att fungera som empirisk data, där självbiografierna bearbetades som 

intervjumaterial för att besvara syftet med studien, för en översikt se Bilaga 1. Segesten 

(2006, s. 41) beskriver att skön- och upplevelselitterära böcker kan vara viktiga källor 

till kunskap. De förmedlar det som finns ”i huvudet på författaren” och som därför inte 

behöver ge krav på objektivitet eller andra mått på sanning.  

 

Datainsamling  

För att besvara studiens syfte söktes självbiografier genom Högskolan i Borås databas 

LIBRIS, sökorden som användes var; ALS, Amyotrofisk Lateralskleros och 

självbiografi. Där insamlades tre böcker. Därefter söktes med samma sökord på Varas 

bibliotek och på Mölnlyckes bibliotek. Det resulterade i ytterligare två böcker, en från 

vardera biblioteket. Sökorden resulterade i sammanlagt fem olika böcker som alla 

användes i resultatet. Böcker där de närstående var mer centrerade än den sjuke valdes 

bort eftersom att det då inte skulle besvara syftet.  
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Dataanalys  

Analysen utfördes i tre steg enligt Dahlborg Lyckhages (2006. s.145) modell. I första 

steget lästes böckerna en gång för att få en helhet i det författarna skrivit. Efter det 

gjordes en bedömning av kvaliteten av boken och dess innehåll. Dahlborg Lyckhage 

(2006, s.145) beskriver att förhållningssättet i denna fas ska utmärktas av öppenhet och 

omedelbarhet för att kunna försjunka i texten men också samtidigt kunna vara nyfiken. I 

detta steg fås en övergripande analys av helheten för att sedan i nästa fas kunna 

förflyttas mellan helhet och delar. I andra steget lästes böckerna ytterligare en gång och 

relevant text togs ut som skulle kunna besvara uppsatsens syfte. När denna identifiering 

var gjord markerades texterna för att sedan kunna delas in i olika kategorier eller teman. 

Temana valdes utifrån syftet i studien vad som gemensamt belystes av alla författarna. 

Dahlborg Lyckhage (2006, s. 145) menar att vid denna fas så avskiljs data från 

sammanhanget och delas upp i olika innehåll eller innebörder. Det innebär att 

meningsbärande teman urskiljs. I det tredje och sista steget behandlades texterna i de 

olika kategorierna återigen som en helhet för att på så vis kunna ge en ny helhet. 

Därefter sammanställdes och konkretiseras texterna i temana i ett nytt sammanhang än 

de ursprungliga (Dahlborg Lyckhage, 2006, s. 145). 
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RESULTAT 

Vid granskning av de självbiografiska böckerna har det tilldelats två stycken teman och 

fem stycken underteman (v.g. se figur 1). Dessa ger en beskrivning av resultatet som 

skildrar hur personerna lever och upplever sin vardag i relation till sin sjukdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren illustrerar de olika teman som används  i resultatet. 
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Lidande 

De drabbade personerna befinner sig mitt i livet när de får sin diagnos ALS, nu är livet 

inte längre en självklarhet och deras levnadstid är begränsad. Lidandet är ett faktum. 

Livet är numera en ständig kamp mot klockan då både kropp och själ ständigt 

försämras.  

 

”Jag har, ”mitt i livet”, invaderats av en ovanlig sjukdom, ”amyotrofisk 

lateralskleros”, ALS. Den har en snabb och aggressivt förlopp. Det finns bara en 

utgång: döden. Ingen bot. Ingen bättring. Vad händer med en människa då?” 

(Lindquist, 2004, s.7)  

 

Oro och rädsla inför en begränsad framtid 

De drabbade beskriver en oro och rädsla för framtiden. Känslan av att inte veta vad som 

väntar innan och efter döden gör sig ständigt påmind. Att inte veta hur sjukdomen skall 

fortskrida, om den skall ha ett långsamt eller snabbt förlopp, vilket symtom som 

kommer härnäst, när de inte längre kommer att kunna gå eller ännu värre tala. Frågorna 

inför framtiden är oräkneliga och detta skapar en oro och ångest hos de drabbade som 

lätt kan leda till en känsla av panik. Gemensamt för de drabbade är att rädslan inför 

döden i sig inte är så stor utan det är vägen och tiden fram till döden och vad den 

kommer innebära som är mest skrämmande. Men också hur deras död kommer att 

påverka familjen.  

”Är du så rädd för att dö? – Nej, jag är rädd för att bli ensam. Jag är rädd för att bli 

övergiven.” (Lindquist, 2004, s.136) 

Många har också en rädsla för att bli ensamma. Sjukdomen i sig, skapar ensamhet då de 

inte längre kan delta i aktiviteter med familjen men även känslan av att vara ensam om 

det de går igenom. Vänner och familj försöker stötta och hjälpa men i slutändan 

beskriver de drabbade ändå en känsla av ensamhet då de är själva om att veta precis vad 

de går igenom. Det är inget de närstående kan sätta sig in i eller förstå hur mycket de än 

försöker. Ensamheten skapar en känsla av oro och rädsla.      
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Förlorad kontroll i takt med att kroppen sviker 

Personerna uttrycker en stor förlust av den kontroll de tidigare hade. Numera kan de inte 

längre styra över sin kropp eller göra sig förstådda genom tal eller kroppsspråk. 

Förlusten innebär ett stort lidande för dem och kroppen ses som en börda. Istället för att 

använda kroppen till att göra sådant de älskar så är de nu på grund av sin sjukdom fast i 

sina egna kroppar. De sjuka beskriver hur kroppen numera hindrar dem från aktiviteter 

och möjligheten att ta hand om sig själva. Detta gör att de känner sig som fångar, både 

fysiskt och psykiskt.  

 

”Dagtid kan jag åtminstone be andra att klia mig, lägga ett eller annat till rätta, ge mig 

något att dricka eller bara att flytta på mina ben utan något särskilt skäl – eftersom 

påtvingad stillhet många timmar i sträck inte bara är fysiskt obekvämt utan psykiskt 

nära outhärdligt” (Judt, 2011, s.28).  

 

Den förlorade kontrollen gör sig ständigt påmind då saker som tidigare var en 

vardagsrutin numera har blivit en omöjlighet att utföra utan hjälp. Ilska och vrede 

uppstår när de sjuka inser sina nya begränsningar och att inte kunna göra något på egen 

hand. Dessutom behöver de utstå en ständig försämring, de blir aldrig bättre, deras 

tillstånd försämras endast. En av de sjuka kvinnorna utrycker hur hon upplever varje 

dag som en försämring, att varje gång hon vaknar är det något nytt hon inte längre 

klarar av. För varje ny sak som de inte längre kan klarar av betyder det dessutom att de 

förlorar en liten del av sin identitet och självständighet. Personerna beskriver en känsla 

av att ständigt förlora en liten del av sig själva i takt med att sjukdomen blir värre. 

 

”Min framtid är helt förlamad. Jag kan inte resa mig, inte klä på mig, inte ropa på 

hjälp, inte klia mig på kinden eller borsta tänderna, eller sätta på sockor, eller vända 

på huvet, eller vända mig i sängen som jag vill. Jag kan inte göra nånting…” 

(Abraham-Nilsson, 2003, s.111) 
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Skuld och skam inför familj och vänner 

Kvinnorna uttrycker skuld för sin sjukdom. De känner skuld för att de blivit sjuka både 

för sin egen del och för de närståendes del. Även om de dock ofta ställde sig frågan 

varför just de drabbats så var skulden för att de blivit sjuka inte den största utan skulden 

för att de var sjuka gentemot de närstående. Att de blir som en börda för resten av 

familjen och att de inte kan göra de saker som var självklara innan. De drabbade 

uttrycker en skuld över den smärta och sorg som de utsätter och kommer utsätta sin 

familj för.  

 

”Vibeke skriver ”DET ÄR ETT HELVETE”. Emma har sökt hjälp på PÖT (Psykiatriskt 

öppenvårdsteam) i Eslöv och får prata med en sjuksköterska på måndag. Elvira är i 

desperat behov av stödsamtal. Ole är så upptagen av sin egen sorg att han inte kan 

hjälpa dem.” (Holm, 2006, s.130)  

 

De känner skam över sina misslyckanden, att inte kunna medverka som tidigare och 

hela tiden känna sig som en belastning för familjen är något som är vanligt hos de sjuka. 

De uttrycker en känsla av otillräcklighet då de inte kan leva upp till den personen som 

de tidigare var. Att dessutom vara helt beroende av hjälp från familjen gjorde att de 

kände sig som en börda.  

 

”Hur ska jag kunna utsätta familjen för att ta hand om mig? Jag som är livrädd för 

beroende – jag kommer aldrig att klara att vara totalt utlämnad åt andra.” (Fant, 1994, 

s.45-46)  

 

Välbefinnande  

Livskvalitet trots sjukdom 

Att finna ett välbefinnande trots sjukdom uttrycks av individerna vara mycket svårt. Det 

tar lång tid att komma till den stund där de kan använda sitt lidande och se det som en 

styrka till livet.   
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”Jag 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.” (Lindquist, 2004, s.90) 

 

Individerna uttrycker mycket sorg och bedrövelse över sin sjukdom men ju mer tiden 

går så kommer de till ro med tanken att de är sjuka och kan se på sjukdomen på ett 

annat sätt. De gör sitt lidande till något positivt och finner på den vägen styrka och 

växer som människor. De väljer att skilja på kropp och själ för att på så sätt finna 

möjlighet att bevara den person de var innan sjukdomen. En del av dem skriver att det 

inte finns någon glänsande framtid för dem men att det finns ett glänsande nu 

tillsammans med familj och vänner och det är också där individerna finner styrka.  

Personerna uttrycker att när de fått ett välbefinnande trots lidandet så gör det att de kan 

göra sjukdomen till något som ger dem möjlighet att utvecklas på en ny nivå, en själslig 

nivå. Att sjukdomen gör att de hamnar i situationer som de aldrig skulle hamnat i 

tidigare och på så sätt växer de som människor på ett sätt som annars inte vore möjligt. 

En av dem beskriver att hon nu kan sluta söka efter vem hon är, då hon i och med 

sjukdomen äntligen hittat sig själv och funnit ro. 

 

”Å andra sidan; det som hänt och händer med min kropp innebär en jättechans att sent 

i livet få uppleva hur det är att hamna i totalt underläge, att bli mer beroende av andra 

människors hjälp än jag någonsin kunnat föreställa mig och att tvingas både bli 

tålmodig och ödmjuk. Det vore nog på tiden känner jag.” (Fant, 1994, s. 122) 

 

Då varje dag oftast betyder en kroppslig försämring lär sig personerna att ta vara på och 

leva i nuet. Att uppskatta det de har på ett helt annat sätt än de gjorde innan sjukdomen. 

De lär sig dessutom att leva med de kroppsliga begränsningarna som ALS innebär och 

ersätter kroppsliga aktiviteter med saker som exempelvis meditation och litteratur som 

oftast uttrycks ger en mening i livet.  

 

”Att ha något att göra, vilket i mitt fall helt handlar om tankar och ord, är en hälsosam 

förströelse” (Judt, 2011, s.32)  
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Närståendes betydelsefulla roll  

Ett behag och ett välbefinnande uttrycker kvinnorna att de får genom sina närstående.  

Många av dem menar att det är de som gör den sista tiden i livet värt att leva. Utan deras 

barn, män och vänner skulle dem ha gett upp för länge sedan. Dem vill tillbringa så 

mycket tid som möjligt med familjen och varenda sekund är värdefull tillsammans med 

dem. De närstående gav en trygghet och värme till individerna som gav ett 

välbefinnande för dem. De menar att de har någon att luta sig mot och finna livskraften 

i, någon som dem kan dela sorg med och som kan ge tröst. Även om det ofta var väldigt 

svårt för de närstående att möta den sjuke så yttrar ändå kvinnorna att det var lättare att 

ha familjen nära än att vara ifrån dem för att på så vis finna mening och sammanhang. 

Personerna uttrycker också att det var otroligt betydelsefullt att inkludera hela familjen i 

sjukdomen, även deras barn skulle, om dem ville, skulle vara delaktiga och bli 

informerade precis lika noga som deras mamma eller pappa. På så vis kunde familjen 

också dela sorgen och rädslan som också då resulterade i att den sjuke kände sig mindre 

ensam i sin sjukdom.     

”Jag är så lycklig över de här dagarna! Anna gjorde mig så glad, vi tänker och känner 

upp genom molnen och det är en trygghet när man lever så långt bort, när man ändå 

lever.” (Abraham-Nilsson, 2003, s.105)  

”Jag kommer aldrig att överge dig. Jag är med dig ända till slutet, och sedan tar jag 

hand om dina döttrar och dina söner. Det är exakt det jag behöver: beröring och tröst 

och känslan av tillit.” (Lindquist, 2004, s.110)  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Genom att göra en kvalitativ studie med hjälp av självbiografiska böcker besvarades 

uppsatsens syfte. Upplevelserna kring sjukdom, lidande och välbefinnande är högst 

individuella, varför denna typ av studieansats är en styrka. Genom att samla in data från 

självbiografiska böcker undviks eventuella etiska dilemman som empiriska 
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undersökningar kan medföra. Självbiografierna innebär att personerna själva har valt 

vad och hur de vill dela med sig av sin historia. En ytterligare styrka med analys av 

självbiografier medför att den fakta som individen själv anser vara av största vikt 

framförs. Dahlborg Lyckhage (2006, s.140) menar att en biografi är ett material som 

beskriver hur människor erfar världen eller delar av den. Dessa kan skrivas i ett 

upplysande eller underhållande syfte men innehåller dessutom ofta detaljer och 

beskrivningar av människans vardag och tankar och känslor i den. Detta gör den till ett 

intressant material även i vetenskapliga syften.  

 

En svaghet med denna typ av kvalitativ metod kan vara att detaljer i självbiografierna 

tolkas felaktigt då det kan vara svårt att lägga sin förförståelse helt åt sidan vidare tolkas 

data som författarna själva valt ut att delge läsaren och inte data utifrån forskarens 

intresse. En annan svaghet kan vara att alla förutom en författare var kvinnor och alla 

kom från Sverige vilket kan leda till en viss begränsning i resultatet. En tredje svaghet 

kan vara att en viss generalisering omedvetet sker eftersom generella teman valds ut 

utifrån böckerna även om författarnas uppleveser alltid är personliga och egenartade.      

   

Resultatdiskussion  

Det första temat som framkommer i analysen var Lidande med tre stycken underteman: 

Oro och rädsla inför en begränsad framtid, Förlorad kontroll i takt med att kroppen 

sviker och Skuld och skam inför familj och vänner.  Det andra temat som framkommer i 

analysen var Välbefinnande med två stycken underteman: Livskvalitet trots sjukdom och 

Närståendes betydelsefulla roll. Många av de drabbade befinner sig mitt i livet när de 

får sin diagnos och deras levnadstid blir begränsad. Resultatet i studien visar på att 

individerna upplever en stor oro och rädsla inför en begränsad framtid och kommande 

död. Lidande uttrycks utifrån den förändringen av kroppen som sjukdomen bär med sig 

eftersom att kroppen ständigt förändras och tillslut inte går att använda. De blir på ett 

eller annat sätt tillslut fångar i sina egna kroppar i väntan på döden. Det finns en stor 

skuld och en stor skam i sjukdomen och vad den innefattar. Trots detta uttrycks ett 

välbefinnande och en gedigen livskvalité. De närstående har en stor betydande roll för 

att möjliggöra ett välbefinnande.    
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Oro och rädsla inför en begränsad framtid 

Resultatet i studien visar att individerna uttrycker oro och rädsla för framtiden. En del 

uttrycker rädsla för döden medan andra inte känner rädsla för att dö utan för att bli 

ensamma och utelämnade. En gemensam rädsla och oro hade samtliga för framtiden, 

vad det var som väntade dem och hur de skulle kunna ta vara på den sista tiden. Ett 

resultat som bekräftas av Bryce, Hirano, Shimizu, Togari och Yamazaki (2005) som 

beskriver att patienterna har stor oro och rädsla för att mista sin aktivitet och bli inlåsta i 

sina egna kroppar. Granheim, Ozanne och Strang (2013) belyser att det inte är själva 

döden i sig som skapar en rädsla hos patienterna utan vägen dit och ovetskapen om hur 

de skall dö. Att inte veta ifall sjukdomen kommer ha ett snabbt eller långsamt förlopp 

eller vilka symtom som de kommer behöva utså skapar en känsla av otrygghet och 

ångest. Housman (2008) menar att det är av stor vikt att sjuksköterskan är väl förberedd 

på de olika symtomen som uppstår och att sjukdomsförloppet kan vara intensivt. Ena 

dagen kan patienten med hjälp förflytta sig till sängen men nästa dag har det blivit till 

en omöjlighet. Om sjuksköterskan är förberedd och vet hur hon eller han skall lindra 

symtomen med olika hjälpmedel så kan detta lindra oron och rädslan hos den sjuke.  

Det finns även andra sätt för sjuksköterskan att minska lidandet för patienten.  Där 

menar Stryhn (2007, s.76) att sjuksköterskan kan minska lidandet genom att försöka 

säkra patientens personliga handlingsfrihet vid etiska val som berör individen. 

Exempelvis genom att hjälpa patienten med att forma idéer och sätta upp mål för livet 

eller genom att ha ett informerat samtycke till medicinska behandlingar eller intag av 

födoämnen, och så vidare. Det kan bidra till att säkerställa patienten möjlighet till att 

utvecklas i sina förhoppningar och önskemål. 

 

 

Förlorad kontroll i takt med att kroppen sviker 

Resultatet uppvisar att ALS för många innebär att gå ifrån att vara en frisk och 

självgående individ med familj, barn och arbete, till att hamna i en situation där 

personen blir hjälplös och ständigt beroende av andra. Förlora kontrollen över sin kropp 

kan medföra ett lidande för patienten eftersom kroppen, själen och intellektet inte har 

samma samspel som tidigare, kroppen dör medan själen och dess intellekt bevaras. 

Wiklund (2003, s. 101) beskriver att om personen, på grund av skada eller sjukdom, inte 
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längre kan leva på det sätt som han eller hon tidigare varit van vid eller önskar, påverkas 

identiteten. Således blir det ett lidande i samband med att den sjukes kropp förändras 

och att han eller hon inte kan kontrollera den på samma sätt. Desto snabbare 

sjukdomsförloppet fortskrider desto mer förlorar patienten sin kontroll och han eller hon 

måste lära sig att släppa på sina egna gränser. Resultatet visar att de drabbade kände en 

stor sorg och saknad över vad de inte längre kan göra och att de blev så begränsade i 

sina liv. Granheim, Ozanne och Strang (2013) menar att de drabbade beskriver en 

känsla av att vara fångar i sin egen kropp och de kände en stor rädsla för att också 

förlora den psykiska kontrollen. De kände också en besvikelse över att vara beroende av 

andra vilket gjorde det svårt för många att släppa på sina gränser och ta emot hjälp 

innan de var absolut tvungna. 

 

Det är viktigt att som sjuksköterska försöka vidmakthålla patienten till att ha största 

möjliga kontroll över sin kropp för att minska lidandekänslan av att kroppen sviker. 

Wiklund (2003, ss.172-173) beskriver att om patienten försöker skapa en berättelse, inte 

en rekonstruktion av livet utan hur vi upplever det kan individen aktivt ordna de 

förflutna i relation till nusituationen. På så vis kan han eller hon konstruera sin historia 

som mynnar i ett nytt identitetskapande som också då återspeglar uppfattningar om hur 

livet bör levas. Dahlberg och Segesten (2010, s.200) skildrar det vårdande samtalet och 

hur det kan lindra ett lidande genom att stärka välbefinnandet. Sjuksköterskan ska ha ett 

öppet och följsamt förhållningssätt och stödja samtalet genom följdfrågor. Det kan på så 

vis återspegla patientens uppfattningar och ge utrymme för nya tankar och känslor. 

Vidare menar Dahlberg och Segesten (2010, s. 208) att när ett samtal är svårt att 

genomföra, som det kan vara i mötet med den ALS-sjuka patienten, ska sjuksköterskan 

pröva exempelvis skriftliga kommunikationsvägar. Det för att på så vis kunna 

möjliggöra det vårdande samtalet och för att kunna hjälpa patienten till att finna ny 

kontroll över sitt liv och sin kropp.   

 

 

Skuld och skam inför familj och vänner 

Skuld och skam var något som var gemensamt för individerna i självbiografierna. 

Resultatet uppvisar att personerna känner skuld för att de blivit sjuka, att de haft det för 
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bra och skam för att de är sjuka. Dels skam för dem själva och dels skam över vad de 

behöver utsätta sina familjer och vänner för. Bolmsjö, 2001 och Hirano et al., 2005 

beskriver att många patienter upplever oro för familjemedlemmarna. De vill inte belasta 

eller vara till besvär för dem eftersom att dem behöver så mycket hjälp. Granheim, 

Ozanne och Strang (2013) menar att det är mycket svårt för den sjuke att acceptera sitt 

hjälpbehov och upplever sig själva som en börda. De menar också att den sjuke ofta 

kände en skuld och skam för att de var orsaken till familjens lidande. Granheim, Ozanne 

och Strang (2013) menar att denna skuld kunde leda till att den sjuke till en början 

isolerade sig och undvek att berätta om sin sjukdom till fler än de närmsta närstående.  

Det är mycket svårt för den sjuke att acceptera sitt hjälpbehov och upplever sig själva 

som en börda. Dahlberg och Segesten (2010, s.252) beskriver att skam kan ses som en 

känsla av synd, nederlag och ovärderlighet. Det finns ingen annan känslostämning som 

är närmare det upplevda självet, inget är mer essentiellt för identitetskänslan. Skammen 

kan upplevas som en sjukdom i själen, en inre tortyr. Skam skiljer oss både från oss 

själva och från andra och den bidrar till hur människans själv formas. Samtidigt 

beskriver Wiklund (2003, s.112) att om vi aldrig känner någon skam så kan vi ha 

förlorat förbindelsen med den person som vi är. Om individen kan uppfatta skammens 

smärta kan detta bero på att individen fortfarande är tillräckligt frisk för att må illa över 

att vara något mindre än det han eller hon vill och borde vara. Vidare beskriver Wiklund 

(2003, s.116) att om en individ inte förnimmer bekräftelse på vem hon är och när 

hennes tankar och känslor inte tillgodogörs så blir resultatet att hennes inre och yttre 

världar inte längre stämmer överens. Det kan ge en känsla av att det hon är, tänker och 

känner inte stämmer. Det kan medföra i att individens upplevelse av värdighet hotas 

med skamkänslor som följd (Wiklund 2003, s.116). Därför anser vi att sjuksköterskan 

roll i detta anseende är otroligt viktig. Det är alltså oerhört betydelsefullt att patienten 

får bekräftelse på vem han eller hon är och att hans eller hennes känslor och tankar 

synliggörs.    

 

Livskvalitet trots sjukdom 

Resultatet av vår studie visar att livskvalité var något som de drabbade fortfarande 

kunde uppnå trots sin sjukdom. En förutsättning för detta var dock att de levde i nuet 

och inte tänkte på den ovissa framtiden. Granheim, Ozanne och Strang (2013) beskriver 
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att ovissheten om vad som väntade i framtiden skapade en ångest och oro hos den sjuke 

men när personen lärde sig att leva i nuet och inte längre fokusera på tankar och känslor 

inför framtiden så kunde de trots allt finna ett välbefinnande och en livskvalité. Att inte 

fokusera på tankar och känslor inför framtiden utan att leva i nuet gjorde det lättare att 

finna välbefinnande och livskvalité (Granheim, Ozanne & Strang, 2013). Förmågan att 

leva i nuet var dock något som tog tid att uppnå. De flesta lyckades med detta först 

senare i sjukdomstiden när de fått tid på sig att bearbeta sjukdomen och på ett eller 

annat sätt lärt sig att leva med den. 

 

Det är viktigt att betona möjligheten till att förhålla sig kreativt till sjukdomen och att på 

så vis finna mening och sammanhang. Livskraften kan öka genom det lidande som 

personen genomgår men för att detta skall vara möjligt måste det finnas en form av 

grundläggande trygghet och sammanhang i tillvaron (Dahlberg & Segesten, 2010, ss.82-

83). Wiklund (2003, s.100) menar vidare att när människan upplever helhet och ser ett 

sammanhang är det möjligt för individen att finna mening i sin tillvaro och på så vis 

också ett välbefinnande. 

 

Resultatet visar att många av de sjuka fann ett välbefinnande av att ha ett fortsatt aktivt 

liv. Enligt Granheim, Ozanne och Strang (2013) skapar en aktiv livsstil en känsla av 

frihet och de drabbade fann mening med livet när de kunde göra sådant de tyckte om. 

Att vistas i naturen var en av de saker som många av de sjuka ansåg gav lycka och 

frihet. Trots att jobbet oftast inte kändes lika betydelsefull efter att de mottagit sin 

diagnos så fann de flesta ändå även där en styrka och en mening med att fortsätta arbeta 

så länge som möjligt. När sjukdomen framskridit så pass att kroppsliga rörelser inte 

längre var en möjlighet så kunde de sjuka ändå finna ett inre lugn och slappna av tack 

vare meditation. Exempelvis så lyssnade de på musik, talböcker eller förgyllde tiden 

med att läsa. Vissa av dem sysslade även med meditation och kunde tack vare detta 

finna ett inre lugn och slappna av. Di Credico, Fabiani, Gatto, och Pagnini (2014) 

skriver att meditation har visat sig vara en av de mest lovande metoderna till att 

förbättra livskvalitén hos kroniskt sjuka eller palliativt vårdade patienter. Det har 

dessutom visat sig vara extra bra för patienter med ALS då sjukdomen tillslut innebär 



 21 

att minsta rörelse med kroppen inte längre är möjlig men intellektet bevaras. Med hjälp 

av meditation har det visat sig att den sjuke trots detta kan finna ett inre lugn.  

Trots sjukdom kan det även finnas en viss frihet, beroende på hur man förhåller sig till 

bestämdhet. Med hjälp av professionella vårdare oc6h deras metoder kan det vara 

möjligt att känna välbefinnande trots sjukdom (Dahlberg &  Segesten, 2010, s.80). En 

metod anser vi att Wiklund (2003, s.150) belyser genom ansande, lekande och lärande. 

Författaren beskriver att ansningen handlar om att rena och nära då han eller hon kan 

bevara eller upprätthålla en upplevelse av sig själv som levande helhet. Det kan likaväl 

innefatta att hjälpa patienten med hygienen som att frigöra svåra känslor av exempelvis 

skuld och skam. Lekande ger utrymme till att bemästra upplevelser, att prova olika 

handlingsalternativ och på så vis tillgodogöra sig nya erafarenheter. Ett exempel på 

detta är en händelse som Lindquist (2004, s. 76) beskriver i sin bok. Författaren skriver 

om sin upplevelse från ett tillfälle då en främmande man kommer från hemtjänsten och 

skall hjälpa henne att duscha. Istället för att se detta som något skrämmande så ser hon 

det som en chans att istället få testa sina egna gränser och på så sätt blir det till något 

positivt. Lekandet ger möjligheter till att vara kreativ i sjukdomen och kunna utrycka 

sig och sina önskningar. Leken kan ge möjlighet till lärande. Att lära handlar om att 

bilda sig en förståelse för något och att göra det till sitt eget. Lärandet sker i samspel 

med andra människor och vi lär oss av varandra. Därför är relationen mellan patient, 

sjuksköterska och närstående mycket betydelsefull för hur vi lär oss (Wiklund 2003, 

s.150).  

 

Närståendes betydelsefulla roll  

Många av de drabbade uttryckte i sina självbiografier att meningen med att fortsätta 

leva trots sjukdomen fann de tack vare sina närstående. Att de levde vidare just för att få 

dela så mycket tid som möjligt av den de hade kvar med familj och vänner. De menade 

att varje sekund med de närstående var värdefull, även om det ibland var jobbigt för de 

närstående att möta den sjuke så fann båda parter en stor vikt i detta. Dahlberg och 

Segesten (2010, s.121) menar att människor mer eller mindre är beroende av ett visst 

samspel med andra människor, att de närmsta personerna är de absolut viktigaste för de 

flesta. De närstående har en avgörande roll när det kommer till den sjuka personens 

förmåga och vilja återvinna sin hälsa och som i detta fall möjligheten för den sjuke att 
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uppleva välbefinnande trots sin sjukdom. Granheim, Ozanne & Strang (2013) beskriver 

att familjen och vänner gav den sjuke både mening och styrka genom deras stöd. De 

personer som bringade mest lycka och mening till den sjuke var oftast deras barn och 

barnbarn. Familjens band stärktes av sjukdomen och på så sätt gav detta den sjuke en 

anledning och mening att fortsätta kämpa. Genom stöd från vänner och familj kände den 

drabbade sig accepterad och bekräftad vilket i sin tur hjälpte dem att finna mening och 

kvalitet den sista tiden i livet. 

 

För sjuksköterskan handlar det om att ha ett patientfokuserat vårdande, detta menar 

Dahlberg och Segesten (2010, s.118) är vårdvetenskapens utgångspunkt. De betonar 

även vikten av att alltid sätta patientens syn på sin hälsa, livssituation och sitt vårdande i 

fokus. Detta inkluderar även de närståendes perspektiv då det är viktigt att 

sjuksköterskan inkluderar dem och låter dem vara delaktiga i patientens situation. 

Housman (2008) skriver om vikten att undervisa anhöriga så att de är förberedda på de 

symtom som sjukdomen bär med sig och att de är redo och vet hur de skall hantera 

situationerna som kommer att uppstå under sjukdomstiden. Författaren menar att om de 

anhöriga vet hur de skall hjälpa och underlätta situationen för den sjuke så innebär det 

även en viss trygghet och minskat lidande. Johansson (2011, s.23) skildrar att det är 

otroligt betydelsefullt att de närstående till patienten blir sedda. Att man som 

sjukvårdspersonal ser deras behövlighet och ger bekräftelse och stöd. Författaren menar 

att det även är väldigt väsentligt att synliggöra de närståendes situation och ge dem stöd, 

för att förbättra deras livskvalitet. 

 

Även Drevenholm (2010, s.61) beskriver vikten av en så kallad familjecentrerad vård 

där författaren beskriver att man ska se patient och närstående som en beståndsdel. Det 

är precis lika viktigt att informera och undervisa patienten som dennes närstående.  

Dahlberg och Segesten (2010, s.118) styrker det genom att belysa vikten av att 

inkludera de närstående så kan sjuksköterskan på så vis minska känslan av ensamhet 

hos den sjuke. 
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SLUTSATSER 

Att drabbas av amyotrofisk lateralskleros innebär ett stort lidande för patienten.  Studien 

har klarlagt att personernas upplevelser av sjukdomen inte bara består av kroppsliga 

förändringar utan även emotionella och psykologiska förändringar. Det är otroligt 

viktigt att bemöta dessa patienter med vetskapen om att sjukdomen endast påverkar det 

motoriska nervsystemet och att intellektet och det sensoriska systemet förblir oförändrat 

fram till den sjukes död. Genom bevara patientens personliga handlingsfrihet, att kunna 

tillgodose behov och önskningar genom vårdande samtal och genom att bekräfta 

patientens lidande kan det vara grundläggande beståndsdelar för att kunna ge en god 

omvårdnad. Det framkom i studien att det var viktigt med en individanpassad vård och 

att inkludera närstående eftersom att dem hade en så stor betydande roll i den sjukes 

sista tid. Välbefinnande och en god sista livskvalitet i livet grundades till stor del i 

kärleken till dem stunderna patienten hade med familj och vänner.  
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Bilaga 1.  

Redogörelse av analyserade självbiografier 

 

Författare: Kerstin Abraham Nilsson 

Titel: Lyckliga ni som lever: Om rätten till vår död.  

År: 2003 

Lyckliga ni som lever är en självbiografi skriven av konstnären Kerstin Abraham 

Nilsson som 1997, då hon är 66 år gammal, drabbas av amyotrofisk lateralskleros. Trots 

fortskridande försämringar i kroppsfunktionerna fortsatte hon att arbeta med hennes 

självbiografi och en kommande utställning. I hennes självbiografi beskriver hon 

sjukdomstiden genom dagboksnotiser och teckningar där läsaren följs med till Kerstins 

död. Boken är skriven tillsammans med hennes man Axel Valdemar Axelsson.   

 

Författare: Maj Fant 

Titel: Klockan saknar visare 

År: 1994 

Maj Fant, en socionom och före detta förbundsordförande vid RFSU, drabbas 64 år 

gammal av ALS. I hennes självbiografi beskriver hon personliga svåra upplevelser som 

sjukdomen bär med sig i samspel med den livskvalité och glädje över den sista tiden.  

Maj slutar skriva när hon förlorar funktionen helt i händerna och därför får man inte 

följa henne till livets slut.  

 

Författare: Anna Holm  

Titel: Att leva solvänd: En bok om Vibeke och ALS  

År: 2006 

Vibeke diagnostiseras med ALS när hon bara var 47 år gammal. Tillsammans med sin 

väninna Anna Holm har hon skildrat sin självbiografi. I boken får läsaren följa Vibeke 

genom upplevelser i livet med sjukdomen ända fram till hennes död. Boken är skriven 

av Anna Holm utifrån intervjuer, samtal och dagboksanteckningar med Vibeke. Syftet 

med självbiografin är att besvara frågan om vad det innebär att få ett livsförkortande 

handikapp och hur detta påverkar familj, vänner och vårdpersonal.      
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Författare: Tony Judt 

Titel: Minneshärbärget  

År: 2011  

Tony Judt får sin sjukdom diagnostiserad när han är 60 år gammal. Tony uttrycker att 

nätterna var värst då han försöker i sin ensamhet istället bläddra igenom sitt liv, tankar 

och fantasier. Läsaren får följa Tony i hans tidigare liv och det liv han lever nu med 

sjukdomen. Hans tankar och berättelser beskrivs som en hjälp för att kunna leda undan 

hjärnans uppmärksamhet från den kropp där den var instängd i.   

 

Författare: Ulla-Carin Lindqvist 

Titel: Ro utan åror 

År: 2004 

Ro utan åror handlar om Tv-journalisten Ulla-Carin Lindqvist som på sin 50 års dag får 

sin diagnos amyotrofisk lateralskleros. Boken skildrar Ulla-Carins upplevelser i 

sjukdomen när hon ställs ansikte mot ansikte med döden samtidigt som det också 

skildrar stunder av glädje, välbefinnande och djup förbundenhet med allt levande. 

Läsaren får följa Ulla-Carin ända fram till hennes död.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


