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Sammanfattning  
 
Bakgrund: I Sverige lever cirka 600–700 personer med Amyotrofisk lateralskleros, ALS och 
ungefär 200 personer får diagnosen varje år. När en anhörig får en obotlig sjukdom är det 
oftast en närstående som blir den närmsta vårdaren. Hela familjen påverkas och det krävs en 
omorganisation samt ett nytt sätt att se på livet. Familjen är till stor hjälp genom att stödja den 
anhöriga både fysiskt och psykiskt. När diagnosen ALS är fastställd lever personen cirka två 
till tre år och ett fåtal lever längre än fem år.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser av den anhöriges 
sjukdomsförlopp vid Amyotrofisk lateralskleros. 
Metod: En kvalitativ studie baserad på tre patografier gjordes. En kvalitativ innehållsanalys 
av Graneheim och Lundmans tolkning användes för att analysera patografierna. 
Resultat: Analysen av patografierna resulterade i tre kategorier med tio underkategorier. 
Huvudkategorierna är: Att vara vårdare på det personlig planet, Att följa sjukdomsprocessen 
och Att hantera döden. 
Slutsats: De närståendes upplevelse av livet med en anhörig som får diagnosen ALS 
uppvisar en mängd problem men samtidigt en självklarhet att ställa upp som vårdare när detta 
behövdes. 
 
Nyckelord: ALS, amyotrofisk lateralskleros, anhörig, närstående, upplevelse. 
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Inledning 

Att drabbas av Amyotrofisk lateralskleros ALS innebär stora psykiska och fysiska 

påfrestningar där känslomässiga och sociala problem kan visa sig. Frågor som gäller 

existentiella funderingar är vanliga under sjukdomsförloppet (Ågren Bolmsjö, 2002). I 

Sverige får nästan 200 personer diagnosen varje år och cirka 600–700 personer lever med 

ALS (Socialstyrelsen, 2014). Enligt Mockford, Jenkinson och Fitzpatricks (2006) studie blir 

ofta en närstående den närmsta vårdaren vid en obotlig sjukdom som har en dödlig utgång. 

Mitchell och Chaboyer (2010) menar i sin studie att en viktig källa till att en person med 

sjukdom mår bra både kroppsligt och mentalt är just familjen. En närstående till en person 

med ALS befinner sig ofta i en situation som innebär en stor påfrestning eftersom de lever 

med sin anhörige och ser den bli sämre och till slut avlida. Det är av vikt att sjuksköterskan 

även uppmärksammar de närstående och har förmåga att ge information, stöd, omtanke och 

omsorg under hela omsorgsförloppet (Espeset, Mastad, Rafaelsen, Johansen & Almås, 2011). 

 

Forskning baserad på personer med ALS och deras upplevelser finns sedan tidigare 

(Jeppesen, Rahbek, Gredal, & Hansen, 2015; Rosengren, Gustavsson & Jarnevi, 2015) men 

det finns få studier som är beskrivna ur den närståendes perspektiv (Bolmsjö & Hermerén, 

2003; Olsson Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 2011). En sammanställning av 

patografier som är skrivna av en närstående till någon med ALS, kan skapa en förståelse för 

närståendes upplevelser av en anhörigs sjukdomsförlopp och användas som underlag vid 

utvecklingsarbete av sjuksköterskans stöd till de närstående.   

Bakgrund 

Amyotrofisk lateralskleros 

ALS drabbar cirka två till fyra personer per 100 000 invånare. Sjukdomen är vanligare bland 

män än bland kvinnor. I Sverige lever cirka 600–700 personer med sjukdomen och det 

drabbar nästan 200 personer varje år (Socialstyrelsen, 2014). Enligt Rothstein (2009) så är 

fortfarande inte orsaken till ALS uppenbar men de genetiska och metaboliska faktorerna 

tillsammans med miljö och livsstil antas vara inblandade i utvecklingen av sjukdomen.  
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Cirka fem till tio procent av fallen med ALS som har en orsak där ärftlighet är involverad 

(Bellomo & Chicminski, 2015). 

Patofysiologi 

Dawson och Kristjanson (2003) hävdar att ALS är en motorneuronsjukdom som har en snabb 

och plötsligt framåtskridande utveckling med flertalet funktionsnedsättningar som resulterar i 

en dödlig utgång. Sjukdomsförloppet karakteriseras av en omfattande nedbrytning av 

motoriska nervbanor i ryggmärgen (Borasio & Voltz, 1997). De motoriska neuronen är de 

nervceller som leder impulser från det centrala nervsystemet ut i musklerna (Chaudry, 2014) 

Borasio och Voltz (1997) menar också att nedbrytningen resulterar i förlust av de viljestyrda 

rörelserna inklusive de muskler som kroppen använder för att tala, svälja och andas. 

Sjukdomen är progressiv och påverkar både de övre och nedre motorneuronen. Skadorna som 

uppstår på neuronen medför att de musklerna som neuronen leder till inte stimuleras 

tillräckligt och ger en förtvining av muskelmassan (ibid.). Enligt Davis och Lou (2011) är den 

vanligaste dödsorsaken att en ALS- patient får andningssvikt i samband med försvagningar i 

andningsmuskulaturen. Palmieri (2005) skriver att oavsett vilka symtom som är dominerande 

i sjukdomsförloppet är det ofta andningsinsufficiensens inträde tillsammans med 

andningskomplikationer som är den slutliga dödsorsaken. Palmieri (2005) hävdar att om 

andningsmuskulaturen påverkas tidigt i sjukdomsförloppet går processen oftast fortare. Aoun 

et al. (2011) menar att kognitiva-, sensoriska- och minnesfunktioner inte påverkas under 

sjukdomens förlopp.  

Symtom 

Dawson och Kristjanson (2003) påvisar att de symtom som vanligtvis är inledande i 

sjukdomen är svaghet i händer eller fötter, sväljningssvårigheter eller sluddrigt tal, 

muskelryckningar och/ eller kramper. Sjukdomen leder till muskelförlamning av bålen, 

extremiteterna och oförmåga att prata eller svälja. ALS utvecklas snabbt och grad av 

funktionshinder förändras under dagar och månader, snarare än år (ibid.). För personen som 

drabbats ger det psykosociala konsekvenser i och med att sjukdomen har en snabb utveckling 

och att förmågan att inte kunna röra sig tilltar (Mockford, Jenkinson & Fitzpatrick, 2006). 

Personen kan få svårt att anpassa sig och därför är det en stor utmaning för de olika 

professionerna i sjukvården att möta dessa patienters olika vårdbehov som även kan ge en 

ökad börda för den vårdande familjen som lever med sjukdomen (Aoun et al., 2011).  
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Eftersom det saknas botemedel blir symtombehandlingar förstahandsprioriteringen (Andersen 

et al. 2012). De symtom som är vanligast att behandla är dregling, spända och stela muskler, 

depression, omotiverade samt tvångsmässiga gråt- och skrattattacker, fatigue samt 

sömnlöshet (ibid.). 

Diagnos 

Andersen et al. (2012) menar att det är viktigt att en person med symtom på ALS så fort som 

möjligt träffar en neurolog för att i ett så tidigt skede som möjligt fastställa en diagnos. 

Socialstyrelsen (2014) beskriver att ALS är svårt att diagnostisera eftersom att det är många 

sjukdomar där muskelförtviningar och muskelförsvagningar är inledande symtom. Andersen 

et al. (2012) framhäver att det är en lång procedur att fastställa en ALS- diagnos och kan ta 

upp till 18 månader från första symtom. Johansson (2009) skriver att det genom en DNA- 

analys går att fastställa en ALS- diagnos om det handlar om en ärftlig form av ALS, annars 

finns inget prov som bekräftar diagnosen. Olsson (2010) beskriver att personer som utreds för 

ALS behöver genomgå en rad undersökningar och prover för att utesluta andra liknande 

sjukdomar innan det till slut återstår sjukdomen ALS. I genomsnitt från när diagnosen är 

fastställd så lever en människa i cirka två till tre år, med få människor som lever längre än 

fem år (Dawson och Kristjanson (2003). 

Familjefokuserad omvårdnad 

Saveman (2010) påstår att det krävs att familjen tar ett stort ansvar genom att ta hand om en 

familjemedlem när den blir sjuk. Det har skapats större möjlighet för patienten och familjen 

att delta i beslut gällande behandling och vård vid sjukhusvistelse. Familjen har ett stort 

inflytande på hur sjukdomen upplevs och hanteras av personen som diagnostiserats med en 

sjukdom. Saveman (2010) menar även att när en anhörig får besked om en allvarlig sjukdom 

så faller hela världen samman för hela familjen. Det krävs omorganisationer och ett nytt sätt 

att se på livet. När familjen upplever kaos, trötthet och förlust av kontroll kan det utlösa 

nervösa sammanbrott (ibid.) Genom att visa en positiv inställning, ge hopp, visa fysiskt och 

psykiskt känslomässigt stöd samt att prata om existentiella frågor skapas det ett sätt att 

komma varandra nära i familjen och hitta en ny mening med livet (Saveman, 2010). Familjer 

som går döden till mötes koncentrerar sig på att leva här och nu (ibid). Öhman och Söderberg 

(2004) skriver att när någon lever nära personer med allvarlig sjukdom krävs mycket tid, 

energi och kan ibland kännas övermäktigt samt ge en känsla av maktlöshet.  
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Mockford, Jenkinson och Fitzpatrick (2006) tydliggör att vid en obotlig sjukdom är det ofta 

en närstående som blir den närmsta vårdaren. Birks (2008) framhäver att det innebär bland 

annat att vara ett känslomässigt stöd, ansvara för att tillgodose de grundläggande behoven 

som till exempel mat och vätska, lära sig nya strategier för kommunikation när talet 

försämras, att kunna assistera vid förflyttningar och hantera medicinsk utrustning (ibid.). 

Enligt Coyne, O’Neill, Murphy, Costello och O’Shea (2011) ska ett holistiskt synsätt finnas i 

den familjefokuserade omvårdnaden. Berg och Sarvimäki (2003) menar att det holistiska 

synsättet ser människan som en varelse med känslor, värderingar och möjligheter unika för 

var och en. Vidare hävdar Berg och Sarvimäki (2003) att ett holistiskt synsätt tar fasta på hur 

patienten beskriver sin existens och vad som skapar mening samt främjar autonomi. Coyne et 

al. (2011) skriver att sjuksköterskan och familjen jobbar tillsammans med syfte att få familjen 

involverad i vården. Familjefokuserad omvårdnad bygger på att relationen mellan 

sjuksköterskan och familjens samspel fungerar (ibid). Mitchell och Chaboyers (2010) studie 

visar att kommunikation är viktig mellan sjuksköterska och familj. Vidare visar Mitchell och 

Chaboyers (2010) studie även att familjen besitter den viktigaste källan till att en person med 

sjukdom mår bra både fysiskt och psykiskt.  

 

Att drabbas av ALS beskrivs i Cipoletta och Amuciccis (2015) artikel som en dödsdom, en 

sjukdom utan botemedel som lämnar den sjuke och närstående helt utan hopp om överlevnad 

till skillnad från exempelvis cancer som i många fall kan botas. Vidare menar Cipoletta och 

Amucicci (2015) att ALS tenderar att antingen få familjen att komma ihop eller att splittras.  

Sjuksköterskans roll  

Bellomo och Cichminski (2015) anser att som sjuksköterska är det viktigt med 

omvårdnadsåtgärder genom att vara ett känslomässigt och fysiskt stöd och att tillhandahålla 

utbildningsmaterial. Bellomo och Chichminski (2015) poängterar också att det är viktigt att 

informera patienten och närstående om tillgängliga resurser i samhället som kan ge stöd till 

den utmaning som ALS medför. Almås, Espeset, Mastad och Johansen (2011) visar att för 

både patient och närstående är det angeläget att en sjuksköterska kan sjukdomsförloppet för 

att veta när patienten kan behöva olika hjälpmedel. Almås et al. (2011) menar vidare att 

närstående behöver mycket stöd i form av omtanke och information vad gäller hur sjukdomen 

startar och fortlöper genom hela sjukdomstiden. Sjuksköterskan har en viktig roll i sin 

profession att få patienter och närstående att känna meningsfullhet den tid som finns kvar att 

leva (ibid.).  
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Begrepp 

Anhörig 

Enligt Socialstyrelsens termbank (2004) beskrivs anhörig som en person inom familjen eller 

nära släkting. 

Närstående 

Enligt Carlsson och Wennman-Larsen (2014) beskrivs närstående som någon som lever nära 

och vårdar en person med sjukdom eller funktionshinder. Begreppet närstående avser i första 

hand avser familjen eller andra nära personer så som make och maka, barn, sambo, syskon, 

mor- och farföräldrar, nära vän eller god man (Socialstyrelsen, 2011).  

Upplevelse 

Eriksson (1987) menar att grunden för människans upplevelsevärld är självmedvetande och 

medvetande. Det varje individ upplever är egna upplevelser och kan inte tolkas eller förstås 

av andra. Sand och Strang (2013) hävdar att upplevelser är det vi får, både av andra och av 

världen. Upplevelser är individuella och är det som upplevs i det vardagliga livet. Birkler 

(2008) skriver att människans erfarenheter har påverkan vad det gäller upplevelsen av hälsa 

och ohälsa. Egidius (2008) menar att en upplevelse syftar på att vara med om något, inte bara 

uppfatta det eller höra talas om det. Vidare i studien kommer begreppet upplevelse definieras 

som känslor och tankar utifrån personers levda erfarenheter (ibid.). 

Livsvärldsteorin 

Som teoretisk referensram valdes livsvärldsteorin som belyser personers upplevelser och 

erfarenheter vilket ses som passande för en studie baserad på patografier. Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver livsvärlden som den vardagsvärld och 

dagliga tillvaro där vi människor är. Livsvärlden delas med andra men är samtidigt personlig 

och unik för varje människa. Livsvärlden ses som den levda världen och det är genom 

livsvärlden som människan älskar, hatar, leker, tycker och tänker. Det är i livsvärlden 

människan söker ett livsinnehåll och en mening. Dahlberg et al. (2003) menar att för en frisk 

människa är livsvärlden självklar och poängterar samtidigt att när en person drabbas av 

sjukdom blir den inte lika självklar. Istället försöker personen som insjuknat i en sjukdom att 

ta vara på viktiga stunder och relationer. Människors upplevelser och erfarenheter betonas 

genom livsvärldsteorin (Ibid.).  
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De här erfarenheterna kan gälla allt från frågor och handlingars betydelse till de allra djupaste 

existentiella frågorna. Livsvärldsteorin omfattar alltså det som människan känner och 

upplever i sitt dagliga liv, det vill säga den upplevda verkligheten (Dahlberg et al, 2003). 

Birkler (2008) menar att människans livsvärld många gånger är den värld vi tar för given. 

Livsvärlden ses som en värld som upplevs ur ett första persons-perspektiv, den värld som 

innehåller fenomen som inte direkt kan delas med en annan människa (ibid.). 

Rationale 

Sammanfattningsvis beskrivs sjukdomen ALS i litteraturen som en nedbrytande process som 

leder till döden men där personens kognitiva förmåga kvarstår opåverkad samt att det i 

nuläget inte finns något botemedel. Eftersom familjen visat sig ha en betydelse för 

möjligheten att finna styrka för den sjuka (Bolmsjö, 2001), är det av vikt att närstående får 

stöd i en ofta svår livssituation. För att kunna utveckla stöd till de närstående behövs mer 

kunskap och förståelse om den närståendes upplevelser kring sjukdomsförloppet vid ALS.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser av den anhöriges 

sjukdomsförlopp vid Amyotrofisk lateralskleros. 

Metod 

Design 

Studien gjordes med en kvalitativ metod baserad på patografier. Kristensson (2014) anser att 

kvalitativa studier fokuserar på hur individer förstår sina erfarenheter och den värld de lever i. 

Det handlar om att förstå, beskriva och tolka sociala fenomen som uppfattas av olika 

individer, grupper och kulturer. Vidare menar Kristensson (2014) att ett kvalitativt 

tillvägagångssätt används för att förstå känslor, beteenden och erfarenheter hos människor 

och det centrala i deras liv. Olsson och Sörensen (2011) beskriver en litteraturstudie som den 

vanligaste metoden för examensuppsatser och att litteraturen är informationskällan, så kallad 

data och kan exempelvis bestå av patografier eller vetenskapliga artiklar 
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Urval 

Studien baseras på tre patografier. Denna form av data har valts för att kunna beskriva och få 

en djupare förståelse för den närståendes upplevelse av sjukdomsförloppet vid ALS.  

Häggblom och Mattsson (2007) beskriver patografier som böcker där personen själv belyser 

sina erfarenheter av sjukdom och sjukvård, eller som en bok där liknande erfarenheter 

beskrivs av en närstående om en persons sjukdom. Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan en 

personberättelse skrivas i olika former av litteratur, exempelvis patografi, och dagboks-

anteckningar samt att en personberättelse kan återge en hel livsberättelse från en händelse i 

livet eller erfarenhet (ibid.). 

 

Databasen Libris användes för att få fram relevanta patografier där en närstående skriver om 

sin upplevelse av att leva nära en person med ALS. Inklusionskriterier för studien var att 

patografierna ska varit skrivna ur en närståendes perspektiv till en person med diagnostiserad 

ALS och att böckerna var skrivna av svenska författare med svenska som originalspråk för att 

undvika felaktiga översättningar. 

 

Utifrån inklusionskriterier gjordes sökningar i Libris med sökorden: Amyotrofisk 

lateralskleros och patografi vilket gav 8 träffar. Samma 8 träffar kom fram med sökorden 

ALS och patografi och efter urvalskriterier återstod 1 bok som valdes ut för vidare 

granskning. Ytterligare sökning på Libris gjordes med sökord Amyotrofisk lateralskleros och 

närstående vilket gav två träffar och genom urvalskriterier valdes båda böckerna ut för vidare 

granskning. Samma resultat gavs vid sökning på ALS och närstående. Böckerna som valdes 

ut lästes och valdes senare ut för att ingå i studien. Böckerna som ingår i studien är: Min Maj: 

att vårda den du älskar skriven av Edmark (1996), Ett långsamt farväl – om C och kärleken i 

skuggan av ALS skriven av Dahlbäck (2014) samt Livet som anhörig – i skuggan av Cancer, 

Alzheimers och ALS skriven av Natt och dag (2011).    

Beskrivning av utvalda patografier  

Boktitel: Min Maj: Att vårda den du älskar 

Författare: Ove Edmark 

Sidor: 168 

År och förlag: 1996 Ordupplaget 

Sammanfattning: Ove Edmark berättar om sin kärlek till Maj som drabbas av sjukdomen 

ALS. Maj och Ove fick 11 år tillsammans innan Maj gick bort i sviter av ALS. I boken tar 
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han upp känslor och tankar som han upplevt under deras gemensamma år men även om 

svårigheter som dyker upp efter döden.  

 

Boktitel: Ett långsamt farväl – om C och kärleken i skuggan av ALS 

Författare: Carl Dahlbäck 

Sidor: 188 

År och förlag: 2014 Libris Förlag 

Sammanfattning: Ett långsamt farväl är Carl Dahlbäcks berättelse om Carinas sista tid. Boken 

är skriven under några intensiva veckor efter hennes begravning. Carl berättar om hur 

sjukdomen förändrat deras gemensamma liv, om allt som fanns innan sjukdomen dök upp 

och om alla känslor som växt sig starkare fast Carinas kropp blev svagare. 

 

Boktitel: Livet som anhörig – i skuggan av Cancer, Alzheimers och ALS. 

Ur denna bok analyserades enbart kapitlet: Edward och Agneta. S.118–139. 

Författare: Sara Natt och Dag 

Sidor: 191 

År och förlag: 2011 Gothia Förlag 

Sammanfattning: I livet som anhörig beskriver 6 personer om sitt sätt att hantera livet med en 

sjuk anhörig; hur de gjort för att klara vardagen, slitningen mellan den egna tillvaron och 

omsorgen av den sjuke. Författaren har följt dessa personer under drygt ett år och boken tar 

upp sjukdomar som Cancer, Alzheimers och ALS. 

Dataanalys 

Analys av data som har gjorts med hjälp av kvalitativ innehållsanalys som beskrivs av Olsson 

och Sörensen (2011) som en skildring av ett valt fenomen. En innehållsanalys används för att 

vetenskapligt granska och analysera dokument (ibid.). Innehållsanalysen som använts är 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys. De valda böckerna lästes 

först enskilt två gånger och därefter sorterades delar av texten från valda patografier ner till 

mindre textstycken som enligt Graneheim och Lundman (2004) bildar en meningsbärande 

enhet. En meningsbärande enhet beskrivs vidare av Graneheim och Lundman (2004) som 

meningar eller fraser som svarar på det syfte som studien bygger på. Därefter diskuterades de 

utvalda 110 meningsenheterna tillsammans för att se om de motsvarade syftet och fördes 

därefter in i ett word-dokument sorterade efter bok och sidnummer för att enkelt kunna gå 

tillbaka och hitta just den meningsenheten i boken. Meningsenheterna kondenserades därefter 
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tillsammans. Graneheim och Lundman (2004) menar att en kondensering är när en 

meningsenhet förkortas utan att förlora sin kärna eller innehåll.  

Meningsenheterna kodades sedan gemensamt av båda författarna, vilket enligt Graneheim 

och Lundman (2004) innebär en förkortad mening eller ord som beskriver meningsenheten i 

korthet och jämfördes därefter för att identifiera likheter och skillnader, även detta gjordes 

gemensamt. Det gjordes genom att de kodade meningsenheterna skrevs ut och klipptes isär 

och sorterades i högar för att hitta likheter och olikheter. Slutligen bildades tre kategorier och 

tio underkategorier som svarar mot syftet i studien. Studien gjordes med en manifest ansats 

som enligt Graneheim och Lundman (2004) visar på det uppenbara i en text fritt från 

tolkningar.  

Etik 

Vid arbetet med en litteraturstudie är det viktigt att göra etiska överväganden (Forsberg och 

Wengström, 2008). Forskning ska redovisas sanningsenligt och ohederlighet får inte 

förekomma vad det gäller vetenskapligt material och resultat (CODEX, 2015). Böckerna som 

studien baserats på har lästs på ett respektfullt sätt mot de närstående samt återgivits i 

studiens resultat på ett värdigt och sanningsenligt sätt, för att minimera risk för kränkning. 

Resultat 

Resultatet av studien beskriver upplevelser av att vara närstående till någon som 

diagnostiseras ALS och analysen gav 3 kategorier (Se figur 1). Kategorierna är: att vara 

vårdare på det personliga planet med underkategorierna; självklarhet att vårda, att bli en 

vårdare, psykiska påfrestningar, stöd utifrån samt familjen växer starkare. Kategorin att följa 

sjukdomsprocessen med underkategorierna se förändringar och förneka allvaret samt den 

sjukes styrka. Kategorin att hantera döden med underkategorierna; innan döden och efter 

döden. 
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Figur 1. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Att vara vårdare på det personliga planet 

Denna kategori fokuserar på upplevelsen ur den närståendes perspektiv som vårdare. 

Kategorin representeras av underkategorierna ” Självklarhet att vårda”, ”Att bli en vårdare”, 

”Psykiska påfrestningar”, ”Stöd utifrån” samt ”Familjen växer starkare”. 

Självklarhet att vårda 

När den anhöriga blev sjuk i ALS beskrevs det som en självklarhet för den närstående att bli 

vårdare (Edmark, 1996; Dahlbäck, 2014; Natt och Dag, 2011) och ett löfte till sig själv gavs 

också om att inte svika under sjukdomsprocessen oavsett hur lång den blir (Dahlbäck, 2014). 

Den närstående valde i inledningen av sjukdomen att arbeta mindre eller hemifrån vilket 

framkom som en bra lösning för att få vardagen att gå ihop (Edmark, 1996; Dahlbäck, 2014). 

När Maj blev sjuk var det för mig självklart rätt att ta hand om henne. Om 

jag hade arbetat samtidigt hade jag övergivit henne, det insåg jag. Därför 

sa jag åt mig själv att slänga allt annat åt sidan och bara hjälpa henne. 

Jag upplevde det aldrig som en uppoffring. Jag kände att jag inte kunde 

betala någon annan för att sköta henne. Det hade inte blivit samma sak. 

Vi skulle ha kommit ifrån varandra. Jag skötte henne i nästan två år och 

jag vet inte hur hon skulle klarat det utan mig (Edmark, 1996, s.60). 
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Att bli en vårdare 

Den närstående uttryckte att det var mycket krävande och tog lång tid att vara den som sköter 

vårdkontakter, bokar besök, kommer ihåg datum till olika möten och ju längre sjukdomen 

fortskred desto mer ansträngande blev det. Vidare beskrev den närstående att det var 

tidskrävande med uppgifter som planering och packning av nödvändiga hjälpmedel inför 

besök med sjukvården samt noggrann planering kring medicinintag, toalettbesök och 

sondmatning (Dahlbäck, 2014). De närstående upplevde att en viktig erfarenhet som åren 

med sjukdomen givit är att det vid en sjukdom krävs någon som för den sjukes talan 

(Edmark, 1996). Under tidigt förlopp av sjukdomen innebar det för den närstående att vara 

behjälplig med toalett och vändning i sängen (Dahlbäck, 2014) samt att hjälpa till med 

matningar och stickhjälp vid medicinering (Edmark, 1996). Efterhand som sjukdomen 

fortskred upplevdes det som allt mer ansträngande att vara vårdare då den sjuke tappat 

förmågan att äta, tvätta sig eller gå på toaletten. Även upplevelsen av att behöva vara 

närvarande hela tiden även när assistenterna var där infann sig hos de närstående (Edmark, 

1996). Att finnas som stöd beskrevs som att stanna upp i vardagen och bara finnas nära, eller 

att hjälpa den sjuke under nattetid att komma upp i sin stol för att minska oro. Förmågan att 

lära sig känna igen olika andningsljud och veta vad dessa betyder för att kunna hjälpa 

upplevdes som ett sätt att finnas som stöd. Även funderingar och tankar om huruvida det som 

närstående går att stötta tankar och känslor hos den sjuke som fått en diagnos med en 

sjukdom som har dödlig utgång beskrevs. Genom att ställa frågor som var omöjliga att 

besvara när talförmågan nästan försvunnit eller att gissa sig till vilket behov som ska 

tillfredsällas upplevs av närstående som en svårighet i kommunikationen (Dahlbäck, 2014). 

Under den svåra sjukdomstiden när C satt och försökte hålla ordning på 

tankarna och känslorna medan jag stressade runt i lägenheten, stannade 

jag ibland upp en stund i hennes närhet. Jag försökte känna hennes kind 

mot min, vilket inte var så lätt eftersom masken alltid var i vägen. Jag tog 

hennes händer och kysste dom stilla. Behovet av tröst var outsinligt och vi 

skulle vara det för C (Dahlbäck, 2014, s.123).  

Att som närstående få tillgång till hjälpmedel framkommer också som viktigt och 

underlättande, som exempel beskrevs det att det krävdes att den sjuke blev buren upp och ner 

för de sista trappstegen några månader innan den handikappanpassade hissen installerades. 

Den samlade synen av alla hjälpmedel och redskap som hjälpt till att ge livskvalité och 
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uppehålla livet hos den sjuke upplevdes som en absurd men samtidigt en fängslande syn 

(Dahlbäck, 2014). Kraven på ett bra samarbete vid omvårdnaden av sin sjuke framkommer 

också och upplevdes av den närstående som ett samarbete med mål att skapa så lite onödigt 

lidande för den sjuke som möjligt (Dahlbäck, 2014). Att resa, se nya och gamla platser, 

skingra tankarna kring sjukdomen upplevdes som omöjligt då sjukdomen ständigt var 

närvarande, framför allt på grund av behandlingen (Edmark, 1996). 

Att resa var ett sätt att skingra tankarna från sjukdomen, se nya platser 

eller komma tillbaka till gamla och minnas de gånger vi varit där 

tidigare. Men sjukdomen var ständigt närvarande, i synnerhet på grund 

av behandlingen. Det var krångligt att hitta en plats där vi kunde hänga 

upp flaskan med medicinen så vi utvecklade många tekniska lösningar på 

olika hotellrum (Edmark, 1996, s.128–129). 

Det upplevdes som en trygghet för både den sjuke och den närstående att under en 

sjukhusvistelse ha möjlighet att få sova tillsammans (Dahlbäck, 2014). Viljan hos den 

närstående att vara med vid sjukdomsbesked men att inte få det för den sjuke tog bort känslan 

av att vara delaktig (Edmark, 1996). Att känna sig behövd som närstående hos sin sjuke 

anhörige var andra upplevelser som beskrevs som viktiga (Natt och Dag, 2011).  

Psykiska påfrestningar 

Trötthet och att inte få tillräckligt med sömn trots att behovet fanns hos den närstående, 

upplevdes som jobbigt och påfrestande (Dahlbäck, 2014). Trots den krävande situationen 

upplevde de närstående oanade krafter att orka med mycket mer än vad som antogs vara 

möjligt (Dahlbäck, 2014; Edmark, 1996). Behovet av att få komma ifrån hemmet för att 

koppla bort sjukdomen uttrycktes (Dahlbäck, 2014; Edmark, 1996; Natt och Dag; 2011). Den 

psykiska påfrestningen av att se den sjuke brytas ner och lida upplevdes som det värsta och 

långt mycket värre än den fysiska påfrestningen som gick att sova bort (Dahlbäck, 2014; 

Edmark, 1996). Även tvivel på att som närstående orka finnas vid sidan av den sjuke hela 

vägen uttrycktes (Dahlbäck, 2014) eftersom närstående kände att sjukdomen tog slut på deras 

krafter.  Den närstående jämförde detta med ett ekonomiskt bakslag som upplevdes lättare att 

hantera än själva sjukdomen (Edmark, 1996). Att inte bli irriterad under vården av sin 

anhöriga upplevdes som omöjligt. Vidare beskrevs upplevelsen av att bli avbruten i sina 

sysslor som ett stort irritationsmoment, särskilt när den sjuke kändes överdriva behovet av 

hjälp eller var uppmärksamhetssökande (Edmark, 1996).  
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Jag tror inte den människa är skapt som kan undgå att bli irriterad när 

han vårdar sin svårt sjuka käraste. Jag kunde det inte (Edmark, 1996, 

s.141). 

De närstående upplevde också skuldkänslor och frågor om varför saker gjorts på ett visst sätt 

när det gäller omvårdnad och olika situationer i vardagen (Dahlbäck, 2014).  

Varför satt jag i arbetsrummet och åt frukost i lugn och ro istället för i tv-

rummet med C när dagassistenten hade kommit på morgonen? Varför 

reste jag mig inte upp och påpekade det respektlösa bemötandet mot C 

vid besöket hos den första neurologen i ALS-teamet? Varför tänkte jag 

emellanåt att det är bättre att hon dör nu än behöva genomgå detta 

lidande? Varför köpte jag inte varma uteskor förrän det var för sent, så 

hon hade sluppit använda mina stora vinterkängor när vi rörde oss 

utomhus? Varför, Varför, Varför? (Dahlbäck, 2014, s.145).  

Dåligt samvete hos den närstående beskrevs vid ett flertal tillfällen och upplevdes hos 

samtliga av de närstående i studien (Edmark, 1996; Natt och Dag 2011; Dahlbäck, 2014). Att 

inte orka stå emot behovet av att få ut sin irritation skapade dåligt samvete även om det 

kändes som enda alternativet för att orka. Även att behöva göra de vardagliga sysslorna 

istället för att bara sitta vid den sjukes sida beskrevs ge dåligt samvete. Den närstående kunde 

också uppleva dåligt samvete över att ha spenderat tid på egen hand utanför hemmet en kväll 

(Edmark, 1996; Dahlbäck, 2014). 

Stöd utifrån 

Känslan när någon utomstående dröjer sig kvar hos den sjuke för att visa sitt medlidande och 

dela smärtan tillsammans upplevs ha gjort stor skillnad för den närstående. Att det finns 

människor som hela tiden stöttar gör att de närstående klarar av påfrestningen att vara vårdare 

genom hela sjukdomsförloppet samt upplevdes som stärkande och uppmuntrande. Att få hjälp 

med vården av någon utomstående upplevdes stärkande (Dahlbäck, 2014). Bekräftelse från 

andra för det arbete som den närstående gör för den sjuke ger både glädje och en känsla av att 

bli sedd. Det framkommer också att när den närstående har gråtit över sjukdom ALS 

tillsammans med någon som inte tillhör familjen så upplever den närstående det som 

stödjande (Edmark, 1996; Dahlbäck, 2014).  
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Familjen växer starkare 

Den närstående upplever att familjen kommer närmare varandra genom att vårda den sjuke. 

Att utföra sysslor tillsammans upplevdes minska lidandet och gav en känsla av samarbete och 

styrka inom familjen. Kärleken upplevdes bli starkare under sjukdomsperioden genom att 

familjen delade både smärta och kärlek med varandra (Dahlbäck, 2014). Den intima delen i 

förhållandet förändrades med sjukdomen och ersattes med att visa kärlek genom omsorg. För 

vissa av de närstående upplevdes kärleken ha blivit större, att relationer blivit fyllda av värme 

och ömhet just på grund av sjukdomen (Edmark, 1996). 

Att följa sjukdomsprocessen  

Denna kategori fokuserar på upplevelsen av att se och följa sjukdomsprocessen. Kategorin 

representeras av underkategorierna ” se förändringar”, ”förneka allvaret” samt ”den sjukes 

styrka”. 

Se förändringar 

Livet som närstående gav en insikt i sjukdomsprocessen. Det beskrev som tydligt att det för 

varje dag blev svårare att röra sig, hur talet påverkades, hur sjukdomen bröt ner den sjuke mer 

och mer samt att de var i en process som inte gick att hejda (Edmark, 1996). Att som 

närstående se varje försämring och se hur funktion efter funktion försvinner upplevdes vara 

smärtsamt (Dahlbäck, 2014) och att stå maktlös utan att kunna förhindra processen upplevdes 

som hemskt (Edmark, 1996). Varje liten försämring och varje del som försvann sörjdes av 

den närstående (Edmark, 1996). Det upplevdes som en absurd situation att se den långsamma 

nedbrytningen (Natt och Dag, 2011). Förändringar så som förlust av att kunna prata, röka och 

dricka hos den sjuke beskrevs också ha lett till att vänner alltmer sällan kom på besök eller 

hörde av sig (Natt och Dag, 2011). 

Om en person som står dig nära får en obotlig sjukdom så ser du hur hon 

långsamt bryts ner utan att du kan förhindra det. Du kan naturligtvis göra 

livet lättare för henne men processen pågår i alla fall. Du är maktlös. Det 

var en hemsk upplevelse att se hur Maj, som hade en sån livsgnista, 

successivt slogs ut (Edmark, 1996, s.136). 

Förneka allvaret 

Misstanke om en obotlig sjukdom vid tidiga symtom fanns inte i tanken hos den närstående 

och när den sjuke berättade om diagnosen ALS så upplevdes det svårt att förstå hur allvarligt 
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det var (Edmark, 1996). Tidiga symtom så som att fingrar inte gick att räta ut eller att det 

gjorde ont i hela armen beskrevs som en misstanke om någon annan tillfällig skada, som en 

sträckning eller nerv i kläm. Tankar på att det kunde vara en allvarlig sjukdom uppstod först 

när en större synlig fysisk förändring skedde, som att se en grop stor som en knuten näve 

ovanför vänster skulderblad (Edmark, 1996). Tankar på att det kunde vara en allvarlig 

sjukdom uppstod först när en större synlig fysisk förändring skedde, som att se en grop stor 

som en knuten näve ovanför vänster skulderblad (Edmark, 1996). Att det rörde sig om en 

allvarlig sjukdom förstods också när vanliga undersökningar inte kunde ge svar utan att det 

krävdes vidare undersökningar hos neurolog (Dahlbäck, 2014). Det tog tid för den närstående 

att förstå sjukdomens snabba förlopp och det beskrevs också att det kom som en chock när 

den sjuke anhöriga dog även om sjukdomen funnits sedan länge (Natt och Dag, 2011).   

Den sjukes styrka 

Den närstående beskrev hur imponerade de kunde bli av styrkan och viljan hos den sjuke men 

samtidigt uppleva sig frågande till hur en så sjuk person samtidigt kan visa sig stark. Även 

upplevelsen av hur sällan den sjuke beklagade sig över sin sjukdom framkom (Dahlbäck, 

2014; Edmark, 1996). 

”Samtidigt tänker jag så ofta på det sätt som C mötte sin sjukdom på, hur 

tapper hon var och att hon aldrig nånsin beklagade sig. Hon grät och vi 

grät men hon klagade aldrig.” (Dahlbäck, 2014, s.41) 

Att hantera döden 

Denna kategori beskriver upplevelsen av att hantera tankar om en framtid utan sin anhöriga 

samt förlusten av sin sjuke anhöriga. Kategorin representeras av underkategorierna ” innan 

döden” och ”efter döden”. 

Innan döden 

Upplevelsen hos den närstående av att det inte finns något hopp om ett liv med sjukdomen, 

att framtiden inte längre fanns, beskrevs tydligt. Diagnosen ALS upplevdes som det värsta 

sjukdomsbeskedet (Edmark, 1996; Dahlbäck, 2014). Det beskrevs också att när neurologen 

gav sitt besked om en obotlig sjukdom så innebar det att de tvingades leva tillsammans med 

vetskapen om att sjukdomen leder till döden. Under den tiden hann de även ta avsked flera 

gånger (Dahlbäck, 2014). 
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Jag sitter till höger om C och hör varje ord han säger. Den första 

meningen om den motorneurona sjukdomen, lät inte så farligt, det finns ju 

många sorter, tänkte jag och hinner börja förbereda mig för 

fortsättningen. Men där någonstans förvann allt som fortfarande kunde 

vara ett litet halmstrå. I samma stund som det tre bokstäverna radades 

upp efter varandra, ALS, var allt färdigt och klart. Inga nya 

undersökningar. Ödet hade nu bestämt hur detta skulle sluta (Dahlbäck, 

2014, s. 25- 26).  

Synen av att se den sjuke vara angripen av sjukdomen ALS och uppleva försämringar samt 

att läsa material om sjukdomen gav den närstående känslan av att veta hur sjukdomen slutar. 

Den synen upplevdes också ge en känsla av att saker som görs tillsammans kan vara för sista 

gången (Edmark, 1996). Känslor av hopplöshet, tröstlöshet och en känsla av maktlöshet av att 

inte kunna påverka sjukdomsprocessen gjorde att det uppstod tankar på döden som en 

befriare (Dahlbäck, 2014). Den tid som fanns från diagnos till död för att ta farväl upplevdes 

ge en känsla av att vara beredd på döden, vilket visade sig vara en felaktig känsla (Edmark, 

1996). 

Efter döden 

Flera av de närstående beskriver upplevelser av att leva efter den anhöriges död. För några 

innebar bokskrivandet ett sätt att hantera sorgen för den närstående (Edmark, 1996; 

Dahlbäck, 2014) men även ett sätt att minnas kärleken till sin anhöriga. Känslan av att känna 

sig befriad när döden inträffade ändrades ganska snabbt till den ständiga frågan om varför 

den sjukes liv blev så kort (Dahlbäck, 2014). För att klara av saknaden satte de närstående 

upp delmål att klara av, som att exempelvis se varje årstid som ett delmål att klara av att 

passera. Känslan att behöva be om ursäkt för sina tårar upplevdes som att be om ursäkt för sin 

sorg. Att känna stark närvaro av sin döda anhöriga i form av ljud som inte funnits tidigare 

eller genom en påtaglig känsla av att hon är i rummet skapade känslan av att bli galen i sin 

sorg (Edmark, 1996). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Till studien användes en kvalitativ metod baserad på tre patografier. Häggblom och Mattsson 

(2007) beskriver patografier som böcker där personen själv berättar om sina erfarenheter av 

sjukdom och sjukvård eller som en bok där liknande erfarenheter beskrivs av en närstående 

om en persons sjukdom. Enligt Olsson och Sörensen (2011) ger en kvalitativ metod 

information från människans eget nedskrivna eller talade ord. Kristensson (2014) framhäver 

att kännetecken för en kvalitativ metod är att den baseras på information från människors 

upplevelser (ibid.). Den kvantitativa metoden valdes bort eftersom den enligt Billhult och 

Gunnarsson (2012) används vid strukturerade mätningar för att besvara forskningsfrågor som 

exempelvis beskriva/kartlägga något, se samband mellan olika saker/variabler och 

presenteras oftast med siffror i olika former (ibid.). Enligt Olsson och Sörensen (2011) 

använder sig den kvantitativa metoden ofta av siffror och många deltagare och den 

kvantitativa metoden medför ofta svårigheter att spegla personliga upplevelser (ibid.). 

Eftersom syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser när en anhörig 

diagnostiseras med ALS ansågs en kvalitativ design vara den metod som var mest passande 

att använda för att besvara syftet samt för att skapa en djupare insikt i vad de anhöriga har 

varit med om och upplevt. Olsson och Sörensen (2011) menar att en skriven berättelse kan 

användas för att återge en hel livsberättelse eller delar och händelser ur en persons liv.  

 

Enligt Mertens (2012) ska en kvalitativ studie vara tillförlitlig, vara överförbar, ha giltighet, 

vara verifierbar och ha äkthet. Tillförlitlighet skapas genom att forskaren skaffar sig 

tillräcklig information, ett djup och undersöker ämnet under tillräckligt lång tid för att kunna 

skapa sig tillräcklig kunskap för att förstå och göra en korrekt skildring (Mertens, 2012). 

Kristensson (2014) hävdar att tillförlitlighet skapas genom att synliggöra analysprocessen 

noggrant samt att presentera resultatet grundat ur det insamlade materialet och inte 

förutfattade meningar och fantasier. Tillförlitligheten i denna studie underbyggs av en utförlig 

beskrivning av datainsamling och dataanalys. Mertens (2012) menar vidare att överförbarhet 

syftar på i vilken utsträckning som resultatet av studien kan vara giltiga i andra sammanhang 

än de som presenteras i studien. Resultatet av denna studie anses kunna vara överförbart och 

användbart till de närståendes upplevelser vid andra typer av svåra eller dödliga sjukdomar 

exempelvis Parkinsons sjukdom och Multipel skleros, (MS).  
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Överförbarhet uppnås genom att exempelvis ge läsaren en noggrann beskrivning av 

deltagarna och studiekontexten (Mertens, 2012). Denna studie ger en beskrivning av de 

patografier som använts samt att de är skrivna av närstående till en person som 

diagnostiserats ALS.  

 

Mertens (2012) anser att studiens giltighet har paralleller med tillförlitligheten och kräver att 

forskarna genomför en pålitlig granskning där exempelvis förändringar som inträffat under 

studiens gång redovisas. Kristensson (2014) säger att giltighet handlar om det insamlade 

materialets stabilitet över tid och på så vis också om resultatets stabilitet (ibid.). Denna studie 

bygger på redan skrivna patografier vilket gör att risken för oväntade förändringar kan anses 

liten. Mertens (2012) hävdar att verifierbarhet går hand i hand med objektivitet, som relaterar 

till frånvaron av personliga åsikter. Vidare påstår Mertens (2012) att verifierbarhet bygger på 

att redovisa en kedja av bevis så att läsaren kan se källan till uppgifterna och belysande 

exempel från de data som stöder studiens slutsatser. Denna studie kan anses uppfylla kraven 

för verifierbarhet då strävan varit att studien ska var fri från egna tolkningar och följer helt 

det som framkommer ur patografierna. Det resultat som redovisas underbyggs med citat ur 

valda patografier och understöds med tidigare forskning. Studiens äkthet avser att ge en 

balanserad och rättvisande bild av alla perspektiv (Mertens, 2012). Denna studie föregås av 

en etisk diskussion där behandling av insamlat material diskuteras.  

 

Studien baseras på patografier och Dahlberg (1997) menar att skrivna berättelser är ett 

utmärkt material för analyser med syfte att beskriva hur människor upplever världen. Vidare 

skriver Dahlberg (1997) att även om böckerna från början var skrivna i ett upplysande eller 

underhållande syfte, innehåller böckerna oftast så detaljerade och noga beskrivna uppgifter 

att de blir intressanta och relevanta att använda i en vetenskaplig studie. En nackdel med att 

använda patografier kan enligt Dahlberg (1997) vara att eftersom materialet redan är 

nedskrivet och därför inte lämnar någon möjlighet att ställa följdfrågor eller reda ut 

eventuella oklarheter i texten. Det skulle också behöva tas i beaktning att eventuell 

information kan ha tagits bort från bokens ursprungsmaterial innan tryckning av författare, 

redaktör eller bokförlag. Enligt Dahlberg (1997) kan en annan nackdel vara att patografier 

innehåller annan information än vad som är relevant för att besvara studiens syfte. Det fanns 

tre böcker som var relevanta för syftet och till de kriterier som använts. En av de utvalda 

böckerna är en bok som berör livet som anhörig vad det gäller flera sjukdomar och där berör 

ett kapitel ALS, denna bok valdes ändå ut för att ge en vidare och kompletterande syn på den 
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anhöriges upplevelser. Att ur tre böcker ha hittat cirka 110 meningsenheter kan också 

diskuteras som en svaghet och ha haft påverkan på resultatet på så vis att variationerna av 

upplevelser kanske blivit flera. Då alla patografierna är skrivna ur mäns perspektiv kan också 

haft en viss påverkan på resultatet. Av tre valda böcker är två skrivna av makar till den sjuke 

och en är beskriven ur en sons perspektiv och att ha med en bok ur någon som inte är make 

kan anses ge ett djup i studien eftersom det blir ur en synvinkel till.  

 

Ett alternativ för att besvara syftet i studien hade kunnat vara empiriska studier i form av 

intervjuer som tvärtom hade kunnat ge utrymme för följdfrågor och ännu mer djupgående 

analyser. En empirisk studie med intervjuer valdes dock bort eftersom det ansågs medföra 

stora svårigheter att få tillgång till anhöriga samt av etiska skäl då ämnet kan vara känsligt 

och skapa obehag för de anhöriga som intervjuas. Studien kunde också genomförts som en 

litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar, men då underlaget jämfört med kriterierna 

visade sig vara undermåligt ansågs patografier som bästa alternativet. De valda patografierna 

ansågs vara lämpliga och tillräckliga då de alla beskriver den närståendes egna upplevelser på 

ett detaljerat sätt. I patografierna har anhöriga fått möjlighet att själva skriva om sina 

upplevelser av sjukdomen på det sätt de själva valt. Detta bekräftar Dahlberg (1997) som 

menar att i skrivna berättelser är det personens erfarenheter, upplevelser eller uppfattning av 

något som ligger i fokus. 

 

Libris ansågs som en fullvärdig och relevant databas för att hitta patografier till studien. 

Libris är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek. De olika 

sökorden som användes ansågs vara relevanta och tillräckliga för att få fram patografier som 

passade till studiens syfte. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) framhäver att det är av stor 

betydelse att kombinera olika sökord för att få med så mycket litteratur som möjligt (ibid.). 

Studien baseras på böcker som har svenska som originalspråk och skrivna av anhöriga 

boende i Sverige. Det ger ett resultat där alla anhöriga lever under samma sjukvårdssystem 

och tillgång till samma rättigheter i vården vilket i andra länder kan se annorlunda ut vad 

gäller förutsättningar för närståendevård och kulturella förhållanden. En bok skrivet på ett 

annat språk hade kunnat ge ett rikare urval men bidragit till ett mindre överförbart resultat till 

svenska förhållanden.  

 

Analysen gjordes enligt Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ 

innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) beskriver sin tolkning som en lämplig 
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metod när en stor mängd data ska analyseras. Analysen genomfördes med stegen; uttagning 

av meningsenheter, kondensering, kodning och kategorisering med både kategorier 

underkategorier. Graneheim och Lundman (2004) nämner också tema som ett steg i sin 

tolkning, det är något som inte använts i analysen då det inte anses vara relevant för studien 

gentemot syftet. Böckerna lästes enskilt och även meningsenheterna valdes ut enskilt för att 

på så sätt ge studien en hög tillförlitlighet samt att inte påverka varandra i val av 

meningsenheter. Fördelen med att välja ut meningsenheter var för sig anses leda till att inga 

meningsenheter relevanta för syftet föll bort samt att få två personers perspektiv på urval av 

meningsenheter. Meningsenheterna jämfördes därefter och det visade sig vara många som var 

lika, vilket anses vara en styrka för studien då båda författarna haft samma typ av fokus när 

meningsenheter valdes ut. De meningsenheter som inte var lika diskuterades med 

utgångspunkter i hur det tänktes när den valdes ut samt om den svarade på syftet och därefter 

inkluderades eller exkluderades meningsenheten i samtycke. Att skriva ner meningsenheter 

och föra diskussioner kring vilka meningsenheter som svarade på syftet var tidskrävande men 

gav oss ändå en bra känsla och grund att stå på inför kategoriseringen. För att kunna sortera 

meningsenheterna och få en bra överblick skrevs de kodade meningsenheterna ut och klipptes 

isär för att sedan delas in i kategorier och underkategorier, något som underlättade arbetet då 

det lättare gick att se varje meningsenhet och på ett enklare sätt flytta runt dem för att få fram 

ett tillförlitligt resultat. Samtliga steg bortsett från urval av meningsenheter gjordes 

tillsammans vilket anses ha gett stora fördelar för att komma fram till rätt typ av 

kondensering, kod och kategori.  

 

Böckerna som studien baserats på har lästs på ett respektfullt sätt mot de närstående samt 

återgivits i studiens resultat på ett värdigt och sanningsenligt sätt. Eftersom författarna till 

böckerna som studien baseras på har skrivits och publicerats på begäran från dem själva anses 

det som ett godkännande att använda deras ord och texter som grund för en studie baserad på 

anhörigas upplevelse. 

 

Resultatdiskussion 

I diskussionen kommer följande underkategorier att diskuteras; att bli en vårdare, psykiska 

påfrestningar, se förändringar samt innan döden. 
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I resultatet framkom det att den närstående är den som blir vårdaren och det framkommer 

också att det upplevs som en självklarhet att stå vid sin anhöriges sida. Mockford, Jenkinson 

och Fitzpatrick (2006) samt Linderholm och Friedrichsen (2010) styrker det resultatet när de 

hävdar att det ofta är den närstående som blir den närmsta vårdaren när en anhörig drabbas av 

en svår eller dödlig sjukdom. Även Saveman (2010) anser att det är familjen som tar ett stort 

ansvar när en familjemedlem blir sjuk. Det framkommer i resultatet att det är den närstående 

som tar mycket ansvar kring vårdkontakter, läkarbesök samt håller ordning på datum till olika 

möten. Det framkommer också att den närstående är den som sköter stora delar av vården till 

sin anhöriga i form av hjälp till toalett, vändningar i sängen, medicinintag och sondmatning. 

Det beskrivs i resultatet att detta upplevs som tidskrävande samt mycket ansträngande och 

ökar i intensitet ju längre sjukdomen fortskrider. Detta styrker Birks (2008) då de menar att 

den närstående ofta ansvarar för att tillgodose de grundläggande behoven, att göra 

förflyttningar och hantera medicinsk utrustning. Även Öhman och Söderberg (2004) stödjer 

det resultatet när de skriver att det som närstående till någon med allvarlig sjukdom kräver 

mycket tid och energi. Situationen för den närstående är komplex med många 

ansvarsområden och roller. Som sjuksköterska blir det viktigt att involvera den närstående 

vid de tillfällen som ges möjlighet, för att stödja och ge den närstående möjlighet att klara av 

alla moment i vardagen som uppstått. Det blir även viktigt för sjuksköterskan att visa och 

bekräfta att den närstående duger till att vårda sin anhöriga. Att svara på frågor som den 

närstående har blir en viktig del för sjuksköterskan som får ta användning av hela vårdteamet 

för att möta den närstående. Vid vissa möten kan sjuksköterskans roll också bli att ta steget 

fram och vara vårdare för att ge den närstående den avlastning som den närstående behöver. 

Kide (2000) belyser att den närstående alltid är en viktig del i vården av patienten. Det är 

viktigt att som sjuksköterska visa intresse och ge omsorg till patientens närstående och ibland 

kan de närstående kräva mer tid av vårdpersonal än patienten. Kide (2000) poängterar också 

vikten av att sjuksköterskan prioriterar tiden och stödet som de närstående är i behov av. 

Ternestedt (1998) har identifierat åtta behov som närstående till svårt sjuka och döende har. 

De åtta behoven är: att finnas vid patientens sida, att kunna hjälpa och stödja patienten, att få 

en försäkran att patienten får en bra vård, att bli informerad om patientens tillstånd, att bli 

förberedd på att patienten kommer att dö, att ventilera känslor samt att få stöd från bland 

annat sjuksköterskan. 
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Resultatet visar att närstående anser det viktigt att någon för den sjukes talan i en rad 

sammanhang i vården. Saveman (2010) berör detta ämne och hävdar att det skapats större 

möjligheter för patient och familj att delta i beslut som gäller behandling och vård. 

Den närståendes upplevelse av ökat ansvar och börda kan också förstås genom Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerbergs (2003) livsvärldsteori som menar att livsvärlden 

är den vardagliga värld människor lever i och tar som självklar tills den dag då en person eller 

anhörig insjuknar i sjukdom. Livsvärldsteorin omfattar alltså det människan känner och 

upplever i sitt vardagliga liv (Dahlberg et al., 2003). I resultatet framkom det att den 

närstående blir ett känslomässigt stöd för den sjuka genom att bara finnas nära eller dämpa 

oro- och ångestattacker och detta stödjer Birks (2008) som menar att det som vårdande 

närstående innebär bland annat att vara ett känslomässigt stöd och även Mitchel och 

Chaboyer (2010) stödjer det resultatet då de menar att familjen är den viktigaste källan till att 

en person mår bra både psykiskt och fysiskt. Resultatet visar att när talet hos den sjuka 

började begränsas på grund av sjukdomen så var det fortfarande så att den närstående ställde 

frågor som var svåra för den sjuka att besvara. Det resultatet stödjer Birks (2008) som skriver 

att det för den närstående handlar om att lära sig nya strategier för kommunikation när talet 

försämras.  

 

Resultatet pekar på att tankar om hur man som närstående ska kunna stötta och hantera 

känslor hos någon som fått sitt liv utmätt förekommer. Att leva som närstående kan upplevas 

övermäktigt och ge en känsla av maktlöshet vilket stödjer vårt resultat (Öhman & Söderberg, 

2004). I resultatet framkommer det att en närstående ville vara delaktig vid delgivning av 

diagnos men inte fick det för den sjuka. Nolan et al. (2008) påstår att närstående önskar få 

veta framtidsutsikt, få veta när döden närmar sig och ett behov av närhet till sin sjuka 

anhörig. Även Bolmsjö (2013) menar att information om olika beslut i vården till patienten är 

nog så viktig till de närstående, men att patienten även kan motsätta sig detta (ibid). I 

resultatet framkommer det att synen av de samlade hjälpmedel som krävts för att ge kvalité 

och uppehålla livet hos den anhöriga var grotesk men ändå fascinerande. Resultatet visar att 

den närstående upplever att behovet av hjälpmedel ökar ju längre sjukdomen fortskrider då 

den närstående till en början får bära sin sjuke anhöriga innan den handikappanpassade hissen 

installerades. Davis och Lou (2011) stärker det resultatet då de skriver att i takt med 

sjukdomens framskridande sker olika typer av förluster som ökar den sjukes beroende av 

andra människor och av medicintekniska hjälpmedel och poängterar också att det är en viktig 

del av vård och omsorg att tillgodose den sjukes behov av hjälpmedel (ibid.).  
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I resultatet framkommer också att trötthet samt att som närstående inte få tillräckligt med 

sömn trots att behovet finns upplevs som mycket påfrestande. Rabkin, Wagner och Del Bene 

(2000) skriver att de närstående har ett oerhört stort vårdansvar som sträcker sig över dygnets 

alla timmar vilket leder till att den närstående kan känna både psykisk och fysisk utmattning 

(ibid.). I studien framkommer att den psykiska påfrestningen att se den sjuke brytas ner och 

lida upplevdes som den värsta och långt mycket värre än den fysiska påfrestningen som gick 

att sova bort. För de flesta närstående som vårdar sina anhöriga med kronisk sjukdom 

uppfattas inte den fysiska delen av vårdansvaret som det mest krävande utan istället beskrivs 

den psykiska påfrestningen som jobbigast (Öhman & Söderberg, 2004). Bolmsjö (2001) 

belyser att det är en känslomässig utmaning att ta hand om den sjuka. I en studie av Olsson 

Ozanne, Strang och Persson (2010) framkommer det att de anhöriga har högre grad av ångest 

och depression än vad den svenska befolkningen har i övrigt. Trots den krävande situationen 

upplevde den närstående krafter att orka med mycket mer än vad som troddes skulle vara 

möjligt. Att de närstående upplever och beskriver sig som starka framkommer i ett flertal 

andra studier (Cipoletta & Amucicci 2015; Weisser, Bristowe & Jackson. 2015). I Cipoletta 

och Amuciccis (2015) studie beskrivs det att styrka uppnås genom att komma på strategier 

som bibehåller en positiv attityd och på så vis undvika nedbrytande tankar. Att finna mer 

styrka än vad som tros är möjligt kan förstås genom livsvärldsteorin där Dahlberg et al. 

(2003) belyser att i personers livsvärld är det möjligt att uppnå välbefinnande trots lidande.  

 

I resultatet uttryckte den närstående behovet av att få komma ifrån hemmet för att koppla bort 

sjukdomen men samtidigt upplevs också dåligt samvete över att behöva lämna hemmet eller 

göra vardagliga sysslor istället för att sitta med den sjuke anhöriga. Öhman och Söderberg 

(2004) skriver att när någon drabbas av en allvarlig sjukdom, har det en direkt påverkan på 

livet hos de närstående. De närstående kan uppleva det som att deras liv krymper, att den 

glädje som de tidigare känt över relationer med vänner och genom olika aktiviteter inte längre 

finns där eftersom den närståendes personliga frihet att leva och vara som de gjorde innan 

sjukdomen inte längre existerar (ibid.). I resultatet upplever den närstående tvivel på att orka 

finnas vid sidan av den sjuke hela vägen. Många gånger kan den närstående som lever med 

en allvarligt sjuk känna att de behöver vara starkare än vad de egentligen är och att ansvar 

kombinerat med synen av hur sjukdomen bryter ner den sjuke ofta upplevs som 

överväldigande för den närstående (Öhman & Söderberg, 2004).  
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Resultatet visar att det som närstående är omöjligt att inte bli irriterad under vården av sin 

anhöriga och exempelvis upplevelsen av att varje gång bli avbruten i sina sysslor beskrevs 

skapa stor irritation. Resultatet visar också på att det skapar dåligt samvete hos den 

närstående av att inte orka stå emot behovet av att vädra sin irritation, även om det känns som 

enda alternativet för att orka. Spichiger (2009) skriver att när någon i ens närhet lider och att 

hela tiden finnas där för den döende sjuke, ibland under en lång period, upplevs utmattande 

och oerhört tufft för den närstående. I resultatet framkom att skuldkänslor, dåligt samvete och 

ständiga ställningstaganden kring frågor vad det gäller omvårdnad och olika situationer i 

vardagen var vanliga. Öhman och Söderberg (2004) bekräftar det då de hävdar att det ofta 

uppstår skuldkänslor hos närstående, många gånger på grund av outtalade krav på att finnas 

närvarande för den sjuke. I Weisser, Bristowe & Jacksons (2015) studie framkom det att 

skuldkänslor uppkommer när omvårdnaden lämnas över till personer som är ovana och även 

när den närstående ville göra något själv för att få egen tid så kände den närstående skuld 

(ibid.). Den närståendes upplevelse av olika känslor så som irritation och skuld kan förstås 

genom livsvärldsteorin. Dahlberg et. al (2003) menar att personers upplevelser av olika 

händelser kan ge uttryck på många olika sätt.   

 

Resultatet visar också att de förändringar som den närstående såg hos sin sjuka anhörig och 

som föreliggande resultat visar var att det för varje dag blev svårare för den sjuka att röra sig, 

vilket stärks av Dawson och Kristjanson (2003) som menar att ALS utvecklas snabbt och 

funktionshinder utvecklas under dagar och månader istället för under år. Resultatet visade att 

den närståendes upplevde att talet påverkades genom att den sjuke fick svårare och svårare att 

prata och att se sin anhöriga brytas ned av sjukdomen utan att kunna göra något för att stoppa 

sjukdomsprocessen gav en upplevelse av maktlöshet. Det bekräftas av Borasio och Voltz 

(1997) som skriver att det är det är de viljestyrda rörelserna som slutar fungera och de 

muskler som kroppen använder för att kunna tillexempel tala och Öhman och Söderberg 

(2004) bekräftar att det skapar maktlöshet hos den närstående när en anhörig drabbas av en 

allvarlig sjukdom. Resultatet visar på upplevelsen av att förändringar är oerhört smärtsamma 

för den närstående att se. Brajtman (2005) bekräftar att en sjukdom med dödlig utgång ger 

emotionellt lidande och upplevs oerhört tufft för den närstående. 

 

Resultatet visar även att tankar och förtvivlan om framtiden är något som den närstående 

lever med under hela sjukdomsförloppet. Detta styrker Ågren Bolmsjö (2002) då hon skriver 

att existentiella funderingar är vanliga under sjukdomsförloppet. Resultatet visar att den 
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närstående upplevde beskedet om sjukdomen ALS som det värsta beskedet som kunde ges. 

Det påvisar även Cipoletta och Amucicci (2015) i sin studie och pekar på att ALS ses som en 

dödsdom, en sjukdom utan botemedel som lämnar både den sjuka och de närstående helt utan 

hopp om överlevnad. I resultatet framkommer det tankar om hur den närstående upplevde att 

framtiden tillsammans inte längre fanns samt hur sjukdomens nedbrytande process gör att 

inom en snar framtid skulle den sjuka vara död. Det kan jämföras med studien av Eriksson 

och Svedlund (2006) där närstående beskriver att planer för framtiden försvinner och deras 

gemensamma ambitioner i livet har försvunnit på grund av deras partners kroniska sjukdom. 

Resultatet visar att tankar hos den närstående finns om att sjukdomsprocessen kan ta olika 

lång tid och att varje sak som görs kan vara sista gången de gör det tillsammans. Det 

framkommer att från diagnosens fastställande har den närstående och den sjuka levt under en 

längre tid med vetskapen om döden. I en studie av Öhman och Söderberg (2004) beskrivs 

framtiden något som skrämmer de närstående. De lever för dagen och försöker förverkliga 

några av de önskemål de har som gör livet lättare att leva (ibid.)  

 

Resultatet visar att känslor av hopplöshet, tröstlöshet och en känsla av maktlöshet över att 

inte kunna påverka sjukdomsprocessen förekommer hos den närstående och i de stunderna 

upplevs den anhörigas död som en befriare. Cullberg (2006) skriver att livet till stor del 

handlar om att klara av och bearbeta okontrollerbara händelser till exempel sjukdom och död 

och när tidigare erfarenheter inte räcker till för att hantera en händelse så hamnar personen i 

kris (ibid.). En kris kan enligt Sprangers et al. (2002) påverka den normala balansen i livet 

och påverka hur en person uppfattar och hanterar en situation. Att den närstående i resultatet 

beskriver döden som befriare kan förklaras genom det som Olsson Ozanne et al. (2011) 

hävdar att närstående genomgick en fas av förnekelse där de ignorerade tankar, rädslor, olika 

känslor som ångest, frustration och sorg. När de accepterade att de inte kunde kontrollera 

situationen blev livet lättare att leva (ibid.). Vidare beskriver Olsson Ozanne et al (2011) att 

en persons lidande kan minska om situationen accepteras. I resultatet framkommer det att 

synen av att se den sjuke brytas ner av sjukdomen ALS samt att läsa material om sjukdomen 

ger känslan av att veta att en framtid inte fanns med ALS. Aoun et al., 2011; Cipolletta och 

Amucicci, 2015; Ray och Street, (2007) beskriver att närstående upplever det både 

skrämmande och hemskt att se sin partner försvagas i sjukdomens fortskridande process. Lo 

Coco et al. (2005) visar att de närstående känner sig handfallna då det inte finns något de kan 

göra. Att som sjuksköterska ha en förståelse för den närståendes upplevelse av den faktiska 

krissituation som de hamnat i ger möjligheten till att på ett bättre sätt stödja och hjälpa den 
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närstående att hitta nya strategier av klara av sin vardag. Cullberg (2003) påvisar att 

närstående ofta upplever sin existens, sin identitet och livsmål hotade på grund av vetskapen 

att en anhörig kommer att dö. Bemötandet av närstående som befinner sig i den situationen är 

ofta avgörande för hur krisen genomarbetas och om de efteråt kan se tillbaka på den tiden 

med skräck eller med upplevelse av att kunna försonas med det som skett (Cullberg, 2003) 

Därav är vetskapen hur närståendes upplevelser under sjukdomsprocessen vid amyotrofisk 

lateralskleros av stor vikt för sjuksköterskan. 

 

Slutsats 

Resultatet visar hur närstående upplever livet med en anhörig som får diagnosen ALS. När 

den anhöriga får diagnosen blir det en självklarhet att den närstående blir den närmsta 

vårdaren, vilket även innebär att finnas där som känslomässigt stöd för den sjuke. Det 

framkommer många existentiella funderingar under hela sjukdomsprocessen hos den 

närstående. Vardagen blir omorganiserad och att vårda en sjuk anhörig med ALS kräver 

många olika hjälpmedel som den närstående både ska lära sig och även planera för att ha med 

vid olika resor. Det är den psykiska påfrestningen att se sin sjuke anhörig brytas ned som 

upplevs som värst av den närstående. Resultatet visar även på maktlöshet när det inte går att 

stoppa sjukdomens process när försämringarna sker och visar sig. 

Resultatet av denna studie skulle kunna överföras till andra allvarliga och livshotande 

sjukdomar än vid ALS och vara till nytta för sjuksköterskor i omvårdanden genom att få en 

bättre förståelse för de närstående. Framtida forskning skulle kunna fokusera på hur livet går 

vidare för de närstående, hur livet påverkas och vilka konsekvenser de anhörigas liv får efter 

en sådan sjukdom som ALS. Även en empirisk studie som fullständigt inriktar sig på de 

närstående och dess upplevelser skulle vara av stort intresse i framtiden. 

Självständighet 

Sökningen på Libris gjordes både gemensamt och enskilt. De utvalda patografierna lästes 

enskilt två gånger och därefter togs meningsenheter ut enskilt. Meningsenheterna jämfördes 

och diskuterades sedan tillsammans. Meningsenheterna skrevs ned i ett word-dokument där 

Malin läste och Joakim skrev på datorn. Utklippning och kategoriseringen gjordes 

tillsammans för att på bästa sätt kunna diskutera fram var varje meningsenhet passar bäst. 

Inledning, bakgrund och metod har skrivits till stora delar tillsammans där vi bestämt att idag 
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ska vi skriva om ALS i bakgrunden och har vi sökt och båda bidragit till slutprodukten. 

Några enskilda skrivtillfällen har aldrig förekommit utan enbart när båda varit närvarande, 

däremot så har vi sökt information och artiklar på egen hand och tagit med till våra träffar. 

Samarbetet har flutit mycket bra under hela processen till ett färdigt examensarbete.  
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Bilaga 1 Exempel på analysförförande  

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Men för henne var det naturligtvis viktigt och nu 
efteråt, när jag tänker tillbaka på att jag fräste av 
henne, gör det ont. Jag kunde häva ur mig: ”är 
det inte möjligt att passera det här rummet utan 
att du måste ropa på mig?” Eller: ”nu får du väl 
ge dig!” Jag klarade inte av att ständigt 
kontrollera mig. Jag var tvungen att vädra min 
irritation och säga saker jag borde hållit inne 
med för att orka fortsätta. Jag ångrar än idag att 
jag inte höll käften och jag har ofantligt dåligt 
samvete för det. Då är det ingen hjälp för mig att 
veta att jag ställde upp mer än många andra 
skulle ha gjort. Det är i alla fall mitt eget 
beteende jag har att ta ställning till och stå för. 
Det får jag leva med. 

Att vädra min irritation och 
säga saker jag borde hållit 
inne med krävdes för att orka 
fortsätta men gav mig 
samtidigt ofantligt dåligt 
samvete som jag lever med än 
idag. 

Dåligt samvete Psykiska 
påfrestningar 

Att vara vårdare på 
det personliga 
planet 
 

För mig är det obegripligt att någon orkar stå ut 
med det, på det sättet Maj gjorde. 

Att maj stod ut med 
sjukdomen var för mig 
obegripligt 

Otillbörlig 
styrka 

 
 
Den sjukes styrka 

Att följa 
sjukdomsprocessen 

För henne måste det varit en djävulsk 
upplevelse, och ändå klarade hon den. När jag 
tänker tillbaka på de sista åren är det för mig 
obegripligt att hon kunde vara så sjuk och ändå 
så stark. Jag tror inte att jag skulle klara det. 

Det är för mig obegripligt att 
hon kunde vara så sjuk men 
ändå så stark. 

Obegriplig 
styrka 
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Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Men jag minns att jag de veckorna tvivlade på 
att C skulle komma hem igen. Jag tog tjejerna 
avsides för att prata en stund med dem. Jag ville 
förbereda dem på att det nog var ganska illa 
ställt med mamma och att vi kanske inte skulle 
få fira jul tillsammans eller att det kanske skulle 
gå ännu fortare än så. 
 

Jag minns att jag tvivlade på 
att C skulle komma hem igen, 
kanske skulle vi inte få fira 
jul tillsammans eller kanske 
skulle det gå fortare än så. 

Oviss framtid  
 
 
 
 
 
Innan döden 

 
 
 
 

Men när Maj visade mig material om sjukdomen 
var det inte svårt att förstå hur det skulle sluta. 
Det gavs inget hopp och fanns ingen väg ut; 
utom en och det var att Maj skulle vara borta om 
några år. Det kunde ta olika tid men det fanns 
inget botemedel. 

Jag förstod hur det skulle 
sluta när Maj visade material 
om sjukdomen. Det gavs 
inget hopp och fanns ingen 
väg ut förutom döden. 

Förstår att det 
slutar med 
döden 

  
 
 
 
Att hantera döden 

På våren kom alla minnen av den friska maj 
fram och de kom i stora sjok. Det har varit 
mycket jobbigt, som värst har det känts som om 
jag skulle kvävas. De olika årstiderna har satt sin 
speciella prägel på sorgen. Jag har känt det som 
om jag först var tvungen att klara av den första 
våren utan henne, sedan den första sommaren 
och så den första hösten. 

Minnena av Maj har kommit i 
sjok och som värst har det 
känts som att jag ska kvävas. 

Hantera sorgen  
 
 
 
 
Efter döden 

 

Jag tillbringar dagarna med att skriva dessa 
betraktelser och det blir en bra bearbetning för 
mig. Med ordens och formens hjälp blir också 
minnesbilderna tydligare för mig. 

Att skriva dessa betraktelser 
blir en bra bearbetning för 
mig och samtidig minnas C. 

Hantera sorgen   

 


