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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig sjukdom som leder till förlamning 

genom att de nervceller som styr skelettmuskulaturen bryts ned. De som insjuknar i ALS gör 

det någon gång mellan 45 och 75 års ålder, majoriteten av dessa går bort inom fem år men vid 

stor påverkan på andningsmuskulaturen kan döden inträffa tidigare. Eftersom sjukdomen är 

obotlig ligger fokus på så god omvårdnad som möjligt för dessa personer. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med amyotrofisk 

lateralskleros.  

Metod: Till litteraturstudien har en kvalitativ ansats valts. Studien är baserad på fem 

patografier som har analyserats enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet formade fyra kategorier som beskriver personers upplevelser av att leva 

med ALS. Kategorierna är: att leva i nuet och vara närvarande, att förlora autonomi och bli 

beroende och att vänta på döden. 

Slutsats: Sjukdomen ALS leder till att livet omvärderas och nya prioriteringar skapas. Trots 

att personerna upplevde att sjukdomen förde med sig känslor som påverkade livet negativt 

kunde de hitta lycka, glädje och hopp i livet. De som insjuknar i ALS blir ofrivilligt fråntagna 

sin kropp vilket leder till existentiella svårigheter samtidigt som stora förändringar sker i livet. 
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Inledning 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en progressiv neurologisk sjukdom som inte går att bota. 

Vid insjuknandet bryts det motoriska nervsystemet ned och musklerna försvagas en efter en. I 

Sverige är det ungefär 200 personer som får diagnosen ALS varje år och i hela landet finns 

det mellan 600 och 700 personer som lever med denna sjukdom. Under de senaste 30 åren har 

det skett en ökning av diagnostiserade fall i världen. Eftersom det inte finns något botemedel 

ligger fokus inom sjukvården på så god omvårdnad som möjligt för dessa patienter 

(Socialstyrelsen, 2014).  

I en tidigare kvantitativ studie av Tramonti, Bongioanni, Di Bernardo, Davatti och Rossi 

(2012) framkom att personer som lever med ALS har sämre livskvalitet än resterande 

population (a.a.). En annan studie som O’Doherty, Hickey och Hardiman (2010) har gjort 

visar att de fysiska faktorerna inte uppfattas lika viktiga som det psykiska välbefinnandet, för 

att upprätthålla livskvalitet för personer med ALS. Olika kvalitativa studier har belyst 

situationen för personer med ALS. En studie har visat att när en person får en sjukdom som 

det inte finns botemedel för är det vanligt att existentiella frågor lyfts, dessa frågor och väntan 

på vad som ska hända i kroppen framöver försvårar vägen till att hitta meningen med livet 

(Ozanne, Graneheim & Strang 2013). Personer med ALS har också visat sig uppleva 

osäkerhet kring hur framtiden kommer se ut och vilken funktion de kommer förlora i och med 

att kroppen försämras varje dag (King, Duke & O’connor, 2009). I en studie av Foley, 

Timonen och Hardiman (2014) framkommer det att osäkerhet, ångest och rädsla växer allt 

större när personen förlorar kontroll över sin kropp i den senare perioden av sjukdomen. 

Under denna period uttrycker många personer med ALS en stark vilja att få bestämma och 

delta i deras egen vård (a.a).  

Många med ALS upplever svårigheter att klara av det dagliga livet på grund av 

muskelförtvining och är i behov av ett stort stöd både fysiskt och psykologiskt. Därför är det 

viktigt och behövligt med omvårdnad för dessa personer (Conradi, 2002). Enligt 

Socialstyrelsen (2014) är svensk forskning inom ALS-området främst inriktat på att utveckla 

nya metoder för bättre och snabbare diagnostik. Genom att sammanställa patografier kan ett 

underlag för kunskap kring hur personerna själva upplever sin situation skapas. Eftersom god 
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omvårdnad är den största åtgärden för personer med ALS är det viktigt att få kunskap om hur 

det upplevs att leva med denna sjukdom.  

Bakgrund 

Amyotrofisk lateralskleros 

Amyotrofisk lateralskleros med förkortningen (ALS) är en sjukdom som leder till 

förlamningar på grund av att de nervceller som styr skelettmuskulaturen bryts ned. Orsaken 

till ALS är ännu okänd men det finns teorier om att vissa personer kan vara bärare av 

specifika genförändringar som tillsammans med andra faktorer skulle kunna ge upphov till 

sjukdomen. De flesta som drabbas av ALS insjuknar någon gång mellan 45 och 75 års ålder 

(Socialstyrelsen, 2014).  Schön och Svensson (2013) skriver att majoriteten av de som 

drabbas av sjukdomen avlider inom fem år, vid tidig påverkan på andningsmuskulaturen 

inträffar döden oftast tidigare, redan efter ett till två år (a.a.). Symtomen utgörs av en 

kontinuerlig försvagning av muskulaturen i kroppen och till slut drabbas muskulaturen som 

styr andningen. Det gör att koldioxidhalten i kroppen stiger då andningen inte fungerar som 

den ska. Det i sin tur gör att medvetandegraden sänks och kallas för koldioxidnarkos och är 

vanligtvis det som orsakar döden. ALS går alltså inte att bota och vanligtvis avlider patienten 

inom några få år efter att sjukdomen debuterat. De flesta avlider genom att somna in stillsamt 

(Socialstyrelsen, 2014). 

Några vanliga symtom under sjukdomsförloppet är smärta, insomningssvårigheter, ångest, 

depression, dyspné (andnöd), förstoppning och progredierande (fortskridande) förlamning. 

När musklerna förtvinar och kraften upphör ökar risken för kontrakturer vilket innebär att de 

muskler som inte används förkortas och rörligheten i lederna avtar. När detta händer och 

kroppen utsätts för fysisk träning orsakar det smärta. Svagheten som uppstår med tiden ökar 

behovet av hjälp vid förflyttning. De muskler som inte drabbas av försvagning är muskler som 

kontrollerar tömningen av urinblåsa och ändtarm (Conradi, 2002). 

Sjuksköterskans roll  

En av sjuksköterskans många roller är att kunna uppmärksamma och tillmötesgå patienten i 

dennes upplevelse av sjukdom och lidande och på bästa sätt försöka lindra detta med lämpliga 
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åtgärder (Socialstyrelsen, 2005). Eftersom ALS inte går att bota och inom några få år leder till 

döden för den drabbade så medför sjukdomen svåra påfrestningar både fysiskt och psykiskt. 

Som sjuksköterska är det därför viktigt att kunna förmedla kunskap, trygghet och realism 

samtidigt som hopp och en del optimism behövs för att patienten ska kunna se en viss mening 

med livet trots sjukdomen. Personer med ALS har flera omvårdnadsbehov eftersom 

sjukdomen angriper hela kroppen (Ericson & Ericson, 2012). Grunden för omvårdnad enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) är att den ska ske på personnivå. För att det ska kunna 

ske på personnivå måste sjuksköterskan se människan för vad den är och hon måste kunna 

utgå från ett helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet innebär att sjuksköterskan tar hänsyn till 

människans existens, upplevelser och dennes egen livsmening (a.a.). Ekman et al. (2011) 

skriver att sjuksköterskan i den personcentrerade vården ska vara fokuserad på personen 

bakom sjukdomen och beakta dennes känslor, vilja och behov. Detta för att ge patienten en 

större möjlighet att vara delaktig i sin omvårdnad (a.a.). Wilkes, Cioffi, Warne, Harrisson och 

Vonu-Boriceanu (2008) skriver att det är viktigt att sjuksköterskan inte bara ser personens 

fysiska behov utan att hon också involverar de närstående i omvårdnadsarbetet. Vidare menar 

Wilkes et al. (2008) att sjuksköterskan har en betydande roll i omvårdnaden och måste därför 

ha en bra och effektiv kommunikation med personen. Det är också av vikt att personer med 

ALS blir vårdade av ett och samma vårdlag för att skapa kontinuitet och för att personen ska 

kunna infinna trygghet (a.a.).  

Upplevelser 

Eriksson (1991) beskriver upplevelse som en del av människosynen där livet är något som 

kan begäras, upplevas och skapas. En upplevelse är en persons egen upplevelse och den kan 

inte helt förstås eller tolkas av en annan människa eftersom varje människa är unik. När 

personen blir sjuk och går igenom ett lidande kan dennes upplevelse på mest rättvist sätt 

endast beskrivas av honom eller henne. I människors livsberättelser finns det kunskap som är 

värd att studera då kunskapen kan leda till fördjupad förståelse för andras upplevelser (a.a.). 

Även Bruner och Turner (1986) menar att en upplevelse är något personligt som styrs av 

medvetandet och personens egna reflektioner kring ett inträffande eller vid en handling.  

Brown och Addington-Hall (2008) skriver att personer som lever med ALS lever i ett tyst 

lidande som sjukdomen skapat. Personen tvingas gå igenom en svår situation där det är 

vanligt att känslor av maktlöshet uppkommer, maktlösheten kan visa sig genom att personen 
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inte klarar av att hantera och kontrollera sin situation. Andra vanliga känslor som personer 

med ALS kan uppleva är rädsla, rädsla över framtiden och ångest över att förlora kontrollen 

över sin kropp och sitt liv (a.a.). Personer med ALS kan hamna i svåra situationer där de blir 

beroende av andra och är i stort behov av att bli förstådda i sina upplevelser (Eriksson, 1991). 

Teoretisk referensram 

Livsvärldsteorin 

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

levda världen, direkt given i erfarenhet och handling. I livsvärldsteorin läggs tonvikten på 

människors upplevelser och erfarenheter, den utgår från allt det som människan kan erfara 

och känna i sitt vardagliga liv. I ett livsvärldsperspektiv uppmärksammas människors 

vardagsvärld samt tillvaron. För att ta del av andras livsvärld krävs det att se, förstå, beskriva 

och analysera livsvärlden så som människan själv upplever den. När förändringar sker i 

kroppen då förändras även tillgången till världen och livet. Förändringarna blir mer tydliga 

om en människa drabbas av obotlig sjukdom eller andra sjukdomar och skador. Kroppen 

består inte endast av det fysiska, den är fylld av erfarenhet, minnen, upplevelser och visdom. 

Kroppsdelar kan inte lämnas som andra ting och därför är människan sin kropp som består av 

både fysiska, psykiska, existentiella och andliga delar (Dahlberg et al., 2003). Dahlberg 

(2014) skriver att vi upplever hälsa eller ohälsa via den levda kroppen och det är den som styr 

hur vårdandet ska läggas upp för att hälsan ska stödjas och stärkas, samt för att vi ska känna 

välbefinnande. Kroppen har ett existentiellt värde och allt kretsar kring den. Genom den levda 

kroppen samlas erfarenheter in och bearbetas, som sedan avgör hur existensen är för individen 

och hans eller hennes tillgång till en värld och ett liv. När förändringar sker i kroppen 

förändras också tillgången till världen och livet. Förändringar som att drabbas av en svår och 

obotlig sjukdom påverkar inte endast våra kroppsdelar eller organ utan det påverkar hela 

existensen. Människan är sin kropp och med hjälp av teorin om den levda och den subjektiva 

kroppen kan detta förstås som något olikt att förlora i jämförelse med materiella ting (a.a.).  

Enligt Dahlberg et al. (2003) förekommer lidande naturligt i människans liv i form av 

livslidande, sjukdomslidande eller vårdlidande. Livslidande är förknippat med livet och med 

människans livssituation. Sjukdomslidande däremot uppstår när en människa drabbas av en 

sjukdom eller ohälsa. Sjukdomslidande kan exempelvis föra med sig känslor av hopplöshet, 

skuld, saknad eller ensamhet. Vårdlidandet är det lidande som patienten upplever på grund av 
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vårdande eller brist på vårdande. Vårdlidande kan innebära att människan blir förnekad som 

en lidande människa och blir fråntagen sin rätt till att delta i sin vård. Detta kan leda till att 

människan kan uppleva sig själv som ej hörd och maktlös. Människan kan vara i ett lidande 

samtidigt som denne upplever välbefinnande, därav är inte dessa två begrepp varandras 

motsatser. Ozanne et al. (2013) skriver att ALS är en obotlig sjukdom och många personer 

upplever sjukdomsförloppet som leder till döden som mer skrämmande än döden själv. Trots 

sjukdomen kunde personerna finna meningen med livet och ett välbefinnande infann sig med 

hjälp av närstående och vårdpersonal. Välbefinnande infann sig också genom att de fick 

behålla sitt privatliv. Enligt en studie som Van Groenestijn, Kruitwagen-van Reenen, Visser-

Meily, van den Berg och Schröder (2016)  har gjort visar resultatet att förhöjda nivåer av 

bland annat ångest och depression är relaterat till sämre livskvalitet hos personer med ALS 

(a.a.). För att förbättra livskvaliteten för dessa personer är god omvårdnad och kunskap om 

sjukdomen och hur den upplevs viktig att ta del av.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelser av att leva med amyotrofisk 

lateralskleros.  

Metod 

Design 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ design. Med kvalitativ design menas att 

människor med levd erfarenhet studeras (Henricson & Billhult, 2012). Studien utgick från 

patografier. Enligt Häggblom och Mattsson (2007) beskrivs patografier som två begrepp, pato 

betyder sjukdom och grafi betyder skriva. Patografier är personliga berättelser som ger en 

beskrivning av hur det kan upplevas att leva med en sjukdom, skrivna antingen av personen 

själv eller närstående (a.a.). Vidare valdes en kvalitativ innehållsanalys av patografier som 

enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär att kunskapen som fås fram sammanställs och ger 

svar på ett specifikt syfte. Analysen av ett fenomen som beskrivs i patografier kan skapa en 

större förståelse och ökad kunskap kring fenomenet.  
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Urval 

Inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara skrivna av personer som har diagnosen 

amyotrofisk lateralskleros eller innehålla större dagboksföring som de själva har skrivit. 

Böckerna skulle vara utgivna efter år 2000. Exklusionskriteriet är böcker skrivna på andra 

språk än svenska som originalspråk. 

Datainsamling  

Datainsamlingen skedde via Libris som är en nationell bibliotekskatalog i Sverige som 

innehåller stora delar av den svenska litteraturen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  I 

Libris har sökningar med olika begrepp gjorts för att få fram relevanta böcker vars innehåll 

kan besvara syftet. Begrepp som användes är Amyotrofisk lateralskleros, ALS, upplevelser, 

erfarenheter och patografi. Eftersom begreppet patografi gav få träffar valdes synonymer till 

begreppet som självbiografi och biografi för att utöka sökningen. Därefter kombinerades 

begreppen med hjälp av booleska sökoperatorer som enligt Willman et al. (2011) består av 

´AND´ och ´OR´ och dessa skrevs mellan begreppen för att försnäva eller utvidga sökfältet. 

För att hitta relevanta patografier användes inklusionskriterier och exklusionskriterier. 

Sökkombinationen ALS and patografi gav åtta träffar varav två böcker exkluderades då de 

genomgående var skrivna utifrån ett närstående och anhörigperspektiv. Ytterligare en bok 

valdes bort för att den var skriven innan år 2000. De kvarstående böckerna uppfyller alla 

inklusionskriterier. Amyotrofisk lateralskleros and självbiografi gav tre träffar varav en bok 

valdes bort eftersom att den var skriven innan år 2000, resterande två böcker innehöll alla 

inklusionskriterier men exkluderades då dessa var dubbletter till två av föregående fem valda 

patografier. ALS and biografi gav 713 träffar och med hjälp av inklusionskriterierna kunde 

sökningen avgränsas och det resulterade i 20 träffar. Av dessa 20 böcker valdes sex böcker 

bort för att de inte handlade om personers upplevelse av amyotrofisk lateralskleros. Det 

återstod 14 böcker och 5 av dessa var utifrån anhörig eller utomståendeperspektiv och 

resterande 9 bestod av en bok som var översatt till svenska vilket exkluderas. En bok fanns i 

tre exemplar varav en behölls och resterande sex böcker innehöll alla inklusionskriterier.   

Amyotrofisk lateralskleros or ALS and erfarenheter and patografi resulterade i 90 träffar 

vilket minskade till 27 träffar genom avgränsning med hjälp av svenska som originalspråk, 
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böcker utgivna efter år 2000 och böcker. 11 böcker valdes bort eftersom de var skrivna utifrån 

ett anhörig- eller utomståendeperspektiv eller för att de inte handlade om upplevelser av att 

leva med amyotrofisk lateralskleros.  En bok exkluderades på grund av att den var översatt 

och av resterande 15 böcker togs sex bort då dessa var antingen faktablad eller e-böcker som 

behandlade omvårdnad vid ALS. Av kvarstående 9 böcker fanns en bok i fyra likadana 

exemplar varav endast en behölls. Totalt uppfyllde sex böcker alla inklusionskriterierna. Fler 

sökningar gjordes med flera kombinationer (se bilaga 1) av tidigare nämnda begrepp och de 

sex böckerna som uppfyllde alla inklusionskriterierna var återkommande. De sex 

patografierna som återkom var Ro utan åror – en bok om livet och döden, Om det bara var 

jag, Ett år med ALS- en smygande sjukdom, Lyckliga ni som lever: om rätten till vår död, Att 

leva solvänd: en bok om Vibeke och ALS och Diagnos: pastor med ALS. Alla sex 

patografierna lästes av båda parter varav Diagnos: pastor med ALS valdes bort efter läsningen 

då boken mestadels handlade om pastorns tro och mindre om upplevelsen av att leva med 

ALS. De återstående fem böckerna valdes till studien. 

Beskrivning av valda patografier 

Titel: Ro utan åror 

Årtal: 2004 

Författare: Ulla-Carin Lindquist 

Handling: Tv-journalisten Ulla-Carin Lindquist som var programledare för Rapport i SVT 

under många år fick diagnosen ALS på sin femtioårsdag. I boken skildrar hon sina 

upplevelser av att leva med sjukdomen som snabbt leder till döden. En stark och gripande bok 

om den sista tiden i livet. Ulla-Carin avled 2004. 

Titel: Om det bara var jag 

Årtal: 2011 

Författare: Tina Jansson 

Handling: NO-läraren och hobbysaxofonisten Tina drabbades av ALS sommaren 2006. I 

boken berättar hon hur det är att leva med ALS och att inte längre kunna göra de saker hon 

tidigare kunde, som exempelvis att krama om sina barn. Hon beskriver sorgen och oron som 

sjukdomen för med sig, men boken innehåller även mycket värme och humor.  

Titel: Ett år med ALS - en smygande sjukdom 
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Årtal: 2005 

Författare: Ingrid-Ninni Sandgren 

Handling: När Författaren och akvarellkonstnären Ingrid Sandberg drabbas av sjukdomen och 

får sin diagnos beslutar hon sig för att skriva dagboksanteckningar, detta blir hennes berättelse 

om personliga mötet med ALS. Boken skildrar vardagliga livet med familj, vänner, kollegor, 

kulturen och naturen. I boken skriver hon om livet och dess sorger samt glädjeämnen. Ingrid-

Ninni Sandgren avled i maj 2004. 

Titel: Att leva solvänd 

Årtal: 2006 

Författare: Anna Holm 

Handling: Vibeke dog i ALS 2002. De sista tre åren av hennes liv träffade hon sin vän 

regelbundet och tanken väcktes att hon ville skriva en bok. En bok om vad det innebär att få 

ALS och hur den drabbade påverkas, men även hur familjen och den vårdande personalen 

drabbas. Boken innehåller både samtal, dagboksanteckningar och intervjuer som följer 

sjukdomsförloppet från början till slut.  

Titel: Lyckliga ni som lever: om rätten till vår död 

Årtal: 2003 

Författare: Kerstin Abram-Nilsson 

Handling: År 1997 drabbades konstnären och grafikern Kerstin Abram-Nilsson av 

förlamningssjukdomen ALS. Hon fick svårigheter att tala och äta och ibland upplevde hon 

kväljningsattacker. Kraften sviktade men hon fortsatte att arbeta för en kommande utställning 

och förde dagboksnotiser samt anteckningar under tiden. På grund av oron för döden och den 

sista tiden sökte hon efter möjligheter att själv få bestämma sin död. Kerstin avled 1998.  

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes genom en manifest innehållsanalys. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär manifest analys att texten beskriver det uppenbara. Analysen består 

enligt Graneheim och Lundman (2004) av fem steg, dessa är meningsenhet, kondensering, 

kod, underkategori och kategori. Första steget var att läsa patografierna var för sig minst två 

gånger, första gången för att få en helhet och andra gången för att välja ut meningsenheter. 

Nästa steg i dataanalysen var att plocka ut bärande meningsenheter som svarade på syftet, 
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detta steg gjordes också individuellt. Sammanlagt blev det 200 meningsenheter varav 15 togs 

bort då de inte besvarade studiens syfte. De meningsenheter som återstod färgmarkerades 

efter vilken bok de tillhörde för att få en överblick. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

det viktigt att meningsenheterna kortas ner utan att innehållet i meningen förloras. Därefter 

kondenserades meningsenheterna som enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att 

meningsenheterna förkortas men att den huvudsakliga innebörden behålls. Kondenseringen 

skedde enskilt och ord som inte var av betydelse plockades bort. De kondenserade 

meningsenheterna har sedan kodats vilket innebär märkning av meningsenheter som svarar på 

det mest betydelsefulla och det görs enligt Graneheim och Lundman (2004) för att beskriva 

innehållet av meningsenheten kortfattat. Kodningen gjordes först enskilt och sedan 

diskuterades dessa gemensamt. Vidare skriver Graneheim och Lundman (2004) att koderna 

ska delas in i underkategorier efter vad de handlar om. De slutliga koderna delades utifrån sitt 

innehåll in i underkategorier vilket gjordes gemensamt. Efter diskussion framkom det att det 

fanns likheter mellan underkategorierna som sedan ledde fram till fyra kategorier.  

Etiskt övervägande  

Patografierna som valdes till studien är skrivna av personerna själva och finns tillgängliga för 

allmänheten på bibliotek. Detta innebär enligt upphovsrätten (SFS 1980:729) att författarna 

har gett samtycke till att offentliggöra deras verk. Vidare ska ett verk inte förvrängas eller 

tolkas så att författarna till verken kränks (a.a.). Förhållningssättet var att varsamt hantera 

innehållet i texten och inte tolka så att författarna till patografierna inte kan stå för det som 

skrivs i studien. När omvårdnadsforskning som handlar om människor sker behöver 

förfarandet utvecklas för att se till att studien följer etiska principer som visar på att 

människorna inte ska komma till skada (Polit & Beck, 2008). 

Resultat 

De valda patografiernas innehåll har resulterat i fyra kategorier som beskriver upplevelser av 

att leva med ALS. Kategorierna var att förlora sig själv till sjukdomen, att leva i nuet och 

vara närvarande, att förlora autonomi och bli beroende och att vänta på döden (se figur 1).  
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Figur 1: Översikt av kategorier.    

Att förlora sig själv till sjukdomen 

Kategorin att förlora sig själv till sjukdomen grundar sig i att kvinnorna upplevde sorg och 

nedstämdhet inför det som sjukdomen skulle föra med sig. De upplevde det ledsamt att lämna 

sin familj och sina anhöriga i förtid. Det fanns även sorg över saker de inte skulle komma att 

uppleva på grund av sjukdomen (Jansson, 2011; Lindquist 2004). En kvinna ställdes inför ett 

val som var av stor betydelse för hennes överlevnad, detta var att hon skulle få en Perkutan 

Endoskopisk Gastrostomi (PEG). Hon upplevde mycket sorg över detta då hon visste att hon 

inte skulle få njuta av maten, trots att hon var en matälskare. Detta medförde en tveksamhet 

över om det var det rätta att göra. PEG-insättningen skulle också kräva att hon missade sin 

sons födelsedagskalas (Lindquist, 2004). Funderingarna kring att barnen skulle växa upp utan 

en mamma och om de omkring henne enbart skulle komma ihåg henne som sjuk eller som 

den friska mamman, hustrun och väninnan gjorde henne sorgsen (Lindquist, 2004). 

Kvinnorna upplevde sorg för att de inte längre kunde ta hand om sig själva och det blev mer 

påtagligt ju sjukare de blev. Förlorad kontroll över livet, att inte kunna göra sig förstådd på 

grund av att talförmågan försämrats, att inte kunna äta, röra sig samt att vara med familjen 

som de tidigare kunnat upplevdes som sorg (Abram-Nilsson, 2003;Holm, 2006;Jansson, 

2011; Lindquist, 2004; Sandgren, 2005).  

 

“Jag är deppig, känner det som om verkligheten har kommit ikapp mig, att jag har 

börjat inse vad som väntar mig.” (Sandgren, 2005 s.115).  

Rädslan infann sig i en av kvinnorna då hon hade vetskapen om att hon skulle svika sina barn 

genom att gå bort (Holm, 2006). Ovetandet om hur de skulle må framöver och hur 

försämringarna skulle yttra sig upplevdes vara plågsamt och det ingav rädsla hos kvinnorna. 

Hostattackerna blev allt mer obehagliga vilket ledde till rädsla för kvävning (Abram-Nilsson, 

2003; Sandgren, 2005). En kvinna upplevde mer rädsla inför att bli ensam och övergiven än 

för att dö (Lindquist, 2004). Det fanns också rädsla i att bli tappad när assistenterna skulle 

hjälpa till vid förflyttningar då kvinnan inte längre kunde förflytta sig själv utan hjälp (Holm, 

Att  förlora sig 
själv till sjukdomen

Att leva i nuet och 
vara närvarande

Att förlora 
autonomi och bli 

beroende
Att vänta på döden
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2006).  

“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). 

Kvinnorna upplevde oro på grund av ovisshet inför framtiden, sjukdomsförloppet och hälsan. 

De upplevde oro för försämringarna och symtomen som uppträder plötsligt. Det fanns en 

ständig oro över att inte kunna svälja och att de skulle kvävas till döds. Sjukdomen ledde till 

förändrade vanor och detta skapade otrygghet och oro hos flera kvinnor. De förändrade 

vanorna innebar ständig hjälp från assistenterna och dagarna var planerade från morgon till 

kväll vilket var påfrestande och det stressade kvinnorna som i sin tur ledde till oro inför 

kommande dag. Tankar om de skulle hinna utföra sina behov utan stress skapade oro (Holm, 

2006; Sandgren, 2005). 

För att få hjälp att förflytta sig krävdes det två assistenter och en lift. Kvinnan upplevde 

behovet av hjälpmedel som kränkande då hon uppfattade sig själv som svår att hantera. 

(Holm, 2006). Medlidandet upplevdes som nedlåtande och kränkande när människor runt 

omkring försökte visa medkänsla genom att klappa på kinden eller huvudet (Lindquist, 2004). 

Vid flera tillfällen upplevde kvinnorna att de kände sig kränkta på grund av exempelvis att 

assistenterna tog över för mycket, även det som kvinnorna själva fortfarande kunde göra. 

Vidare upplevde de att människor omkring dem talade över deras huvuden, detta upplevde de 

som väldigt kränkande för att de trots sjukdomen fortfarande kunde förstå allt men inte 

uttrycka sig (Holm, 2006;Lindquist, 2004;Sandgren, 2005).  

 

“Jag må vara dödssjuk och oförmögen att uttrycka mig begripligt, men att förstå har 

jag inga problem med. Det är mig doktorn ska informera. Inte en assistent. “ 

(Lindquist, 2004 s.159). 

Att leva i nuet och vara närvarande 

Kategorin om att leva i nuet och vara närvarande formades genom att kvinnorna upplevde att 

sjukdomen förde dem närmare livet. En kvinna upplevde att hon var mer närvarande i livet 

och tog det längre inte för givet.  Hon ville inte vara utan den tiden i livet då hon var sjuk då 

sjukdomen förde henne närmare livet (Holm, 2006;Lindquist, 2004). Trots att sjukdomen 

medförde stor trötthet för att orka vardagen upplevde en kvinna mycket glädje (Jansson, 
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2011).  Känslor av lycka upplevde en del kvinnor som hade barn och barnbarn, de var 

lyckliga över att få spendera tid med dem och det ingav mycket glädje under sjukdomstiden, 

de fick annat att tänka på vilket gjorde att de kunde glömma situationen de befann sig i. 

Familjens närvaro vid tunga stunder ingav känslor av glädje då kvinnorna kände att de inte 

var ensamma i sin situation, familjen bidrog med mycket kärlek (Abram-nilsson, 2003;Holm, 

2006;Jansson, 2011;Lindquist, 2004).  

 

“Jag vill faktiskt inte vara utan den här delen av mitt liv! Jag har en ytterst begränsad 

tid kvar här. Men det är först nu jag känner mig närvarande. Döden för mig närmare 

livet.” (Lindquist, 2004, s.199). 

 

Kvinnorna upplevde lycka trots att sjukdomen förändrade deras kroppsfunktioner. De lärde 

sig att uppskatta de få saker som de fortfarande kunde utföra med sin kropp vilket ledde till 

lycka. För kvinnorna var vetskapen om att de kommer räcka till genom att fortfarande kunna 

finnas för sin familj och ge kärlek genom pussar och kramar en bidragande faktor som ingav 

lyckokänslor (Holm, 2006; Jansson, 2011).  

När personerna blev införstådda i att sjukdomen hade en dödlig utväg väcktes tankar och 

hopp om att forskningen skulle utvecklas och att ett botemedel skulle hittas under deras 

resterande tid som de hade kvar att leva (Jansson, 2011; Lindquist, 2004). Hoppet visade sig 

även i att en av kvinnorna erbjöd sig själv till forskning för att komma fram till varför vissa 

personer får ALS och hitta ett botemedel (Lindquist, 2004). Något som ingav hopp för en av 

kvinnorna var att vända sig till gud och att tänka kring att botemedel skulle hittas medan hon 

levde och att hon därmed skulle bli den första som besegrade ALS (Jansson, 2011). 

“Efter en stund kommer ändå tanken att tänk om, tänk om jag genom ett antal 

injektioner i hjärnans hålrum skulle få nya nerver att växa fram till de övergivna 

musklerna, som skulle få kraft igen och börja växa.” (Jansson, 2011 s. 184). 

Att förlora autonomi och bli beroende 

Kvinnorna upplevde att autonomin blev förlorad då de blev försvagade och beroende av andra 

personer med tiden. Musklerna förtvinade, kraften avtog och det blev allt svårare att hantera 

det vardagliga livet (Lindquist, 2004; Sandberg, 2005; Jansson, 2011; Holm, 2006). En 
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kvinna upplevde sin kropp som värdelös allt eftersom de kroppsliga funktionerna förlorades 

(Jansson, 2011). En annan kvinna upplevde sin framtid som förlamad då hon varken kunde 

resa sig, klä på sig eller kalla på hjälp, detta framkallade frustration att inte längre kunna då 

kroppen förändrades och förlorade sin förmåga allt mer (Abram-Nilsson, 2003).  

Vidare upplevde kvinnorna sig som fångar i sina kroppar och att de inte längre var ett med sin 

kropp då den lade av medan de fortfarande kände sig friska på insidan (Holm, 2006;Lindquist, 

2004). En av kvinnorna upplevde att hon verkade mycket mer handikappad än hon kände sig 

på grund av att det yttre inte längre speglade den inre sidan av henne.  En kamp mot 

kroppsbegränsningarna upplevdes också då hon hade viljan att göra det som hon förr kunde 

men kroppen hade lagt av, det blev en kamp mellan att vilja och att kunna (Holm, 2006).  

“Min fysiska kropp är obrukbar, men JAG är något mer än kroppen’’ (Holm, 2006 s. 

25). 

Förlorad autonomi ledde till att kvinnorna upplevde att de förlorade sin roll i tillvaron. Detta 

yttrade sig bland annat genom att barnen vände sig till någon annan som kunde till exempel 

hjälpa, hålla om, ge begripliga svar och läsa högt. Detta upplevde de som smärtsamt, likaså 

hade de svårt att acceptera att bli hjälpta och att de inte längre kunde ta hand om andra som de 

tidigare kunde (Jansson, 2011; Holm, 2006). Ibland kunde beroendet av andra upplevas som 

att bli behandlad som ett litet barn. Förlorad roll visade sig även genom att en av kvinnorna 

upplevde sig själv som oduglig då hon inte längre kunde ta hand om hemmet och alla 

vardagliga sysslor som hon tidigare kunnat. Likaså upplevde kvinnan att hon förlorat sin 

tidigare roll i äktenskapet då hon inte längre kunde tillgodose makens behov (Lindquist, 

2004). 

“Yngste sonen överger mig. Han kryper inte upp i knäet på den som inte kan hålla om 

honom. Han frågar inte den som inte kan ge ett begripligt svar. Han ber inte den läsa 

en bok som inte kan läsa högt. Det finns en annan nära som kan hålla om, läsa högt, 

förklara och berätta, ringa, fixa, följa med och hjälpa till.” (Jansson; 2011 s. 98). 

Sjukdomen leder till att kroppens kraft och funktion försämras vilket i sin tur leder till att 

personerna blir allt mer beroende av andra. Flera av kvinnorna upplevde det som väldigt 

jobbigt att bli beroende av andra men också att inte kunna få vara ifred utan att ständigt ha 
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personer runt sig. Dock uppskattades hjälpen och de lärde sig att acceptera situationen med 

hjälp av livets nya förutsättningar (Lindquist, 2004;Jansson, 2011;Sandgren, 2005; Holm, 

2006). Trots att hjälpen uppskattades upplevdes frustration vid matintag med hjälp av 

assistenten då maten rann ner för hakan (Jansson, 2011). En annan kvinna upplevde att hon 

var en belastning för andra då hennes make och assistent framförde att de var trötta och slitna 

på grund av sömnbrist (Lindquist, 2004). 

“Det blir inte bättre av att både Mimmi och Olle berättar hur trötta och slitna de är. 

Att de inte får sova en hel natt. Jag börjar bli en belastning.” (Lindquist, 2004 s.160). 

 

Att vänta på döden 

Kvinnorna upplevde både positiva och negativa känslor inför döden. En del kvinnor kände sig 

straffade för att de insjuknade i denna sjukdom. Dock valde några att acceptera sitt öde och 

tyckte att det blev mer jobbigt när omgivningen tyckte synd om dem och uttryckte sorg över 

situationen. Det framkom även att en del kvinnor hade tankar på att ta sitt liv om situationen 

blev för påfrestande för dem. Dessa tankar grundade sig i hur svårt det kommer att bli med 

andningen framöver och hur ovetandet kring vad som kommer att ske härnäst ter sig. 

Kroppens ständiga sviktningar skapade oroskänslor som ledde till tankar om att ta sitt liv och 

obehagskänslor uppkom i väntan på döden (Holm, 2006;Abram-Nilsson, 2003;Sandgren; 

2005; Lindquist, 2004). För en av kvinnorna gick tankarna längre och hon valde att avböja 

mat- och vätskeintag för att hon visste att det inte krävdes många dagar för att få ett slut 

(Abram-Nilsson, 2003).  

“Måste jag leva en vecka till, jag har inte ätit på 7 dar, varför har jag inte dött? Det 

här är hemskt, skräck varje andetag.” (Abram-Nilsson, 2003 s. 124).  

En kvinna upplevde att den ökade medvetenheten om sjukdomen och att hela tiden ligga 

steget före gjorde det lättare att hantera försämringarna som sjukdomen förde med sig. Hon 

valde att förbereda sig inför döden genom att planera sin begravning medan hon kunde. 

Döden oroade henne inte. Hon hade tillräckligt med bekymmer kring att få i sig mat, klara av 

toalettbesök, andningen och förberedelser inför döden vilket gjorde att hon upplevde det 

lugnande och befriande att veta att nästa uppehåll var döden (Holm, 2006). Ovisshet inför 

framtiden gjorde att hon förberedde sig på döden och familjen var involverad i 
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förberedelserna. Hon berättade hur hon ville ha det när hon har gått bort, att de skulle klä 

henne i pyjamas med händerna korsade över bröstet och linda huvudet med en elastisk binda 

för att hålla munnen stängd. Hennes önskan var att barnen skulle få hjälpa till vid hennes 

bortgång vilket assistenten höll med om vilket ingav trygghet och ett lugn inför det som skulle 

komma (Lindquist, 2004).  

Diskussion 

Metoddiskussion  

Till studien har en kvalitativ design använts för att beskriva personers upplevelser av att leva 

med ALS. Kvalitativ design är en metod som lyfter fram personers upplevelser av ett fenomen 

och ger djupare kunskap och förståelse (Henricson & Billhult, 2012; Holme & Solvang, 

1997). Till skillnad från kvantitativ design som har i syfte att jämföra och studera olika 

mätningar samt kartlägga dessa, ger kvalitativ design en mer beskrivande data (Olsson & 

Sörensen, 2011). Patografier är skrivna livsberättelser som består av personliga upplevelser av 

hälsa eller sjukdom, lidande och vård (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Nackdelen med att 

använda patografier i vetenskapligt syfte är att eventuella otydligheter i texten inte kan 

tydliggöras som det däremot kan göras vid en intervjustudie (Olsson & Sörensen, 2011). I 

patografierna förekommer det text som inte svarar på syftet och därmed inte kan användas 

som data. Därav skulle intervjuer som insamlingsmetod kunnat belysa personers upplevelser 

ytterligare. Holme och Solvang (1997) menar dock att en studie baserad på intervjuer är en 

tidskrävande och invecklad process (a.a.). En nackdel med att göra en intervjustudie är att 

frågorna som ställs kan vara styrda vilket kan påverka resultatet.  Då det är få personer som 

insjuknar i ALS i Sverige kan det vara tidskrävande och svårt att hitta lämpliga 

intervjupersoner vars sjukdomsförlopp kan följas från början till slut. Dessutom försämras 

talförmågan hos dessa personer vilket hade försvårat förmågan till att delta i en intervju. Trots 

att patografierna delvis innehåller text som inte svarar på syftet och därmed inte kan användas 

i studien, ansågs de patografier som valdes tillräckliga då de bestod av tydliga beskrivningar 

av upplevelser av att leva med ALS och innehöll hela sjukdomsförloppet.  

De ord som användes till sökningarna var Amyotrofisk lateralskleros, ALS, upplevelser, 

erfarenheter, patografi, biografi samt självbiografi. Anledningen till att sökorden biografi och 
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självbiografi behövde användas, som är synonymer till ordet patografi, var för att ordet 

patografi gav väldigt få eller inga träffar alls. Sökningarna gjordes i Libris på grund av att 

Libris innehåller en stor mängd av den svenska litteraturen enligt Willman et al. (2011). En av 

nackdelarna med Libris var att det framkom väldigt många dubbletter som inte kunde väljas 

bort i sökningen. Patografierna skulle vara skrivna efter år 2000. Detta för att upplevelserna 

av att leva med sjukdomen kan ha förändrats med tiden på grund av att vården hela tiden 

utvecklas och nya mediciner och hjälpmedel förbättras. Nackdelen med Libris som 

komplicerade denna sökning var att det inte gick att avgränsa sökningen från år 2000 och 

framåt. Om sökningen avgränsades till år 2000 framkom endast böcker från just det årtalet, 

dock gick det att sortera efter böcker som var äldst och därefter räknades dessa bort.  

Ett inklusionskriterie var att böckerna skulle vara skrivna av personer som har ALS och inte 

av en anhörig eller en familjemedlem. Detta för att öka trovärdigheten och minska risken för 

att upplevelserna tolkas av en annan person innan de skrivs ner. Patografin Lyckliga ni som 

lever är skriven av Axel Valdemar Axelsson men innehåller stora delar dagboksföring skriven 

av Kerstin Abram-Nilsson, endast hennes dagboksföring har använts i studien. Boken Att leva 

solvänd är skriven och redigerad av Anna Holm som är en vän till Vibeke. I boken förekom 

samtal och dagboksanteckningar från Vibekes närstående. Det framkom tydligt vilka kapitel i 

patografin som innehöll de närståendes ord och dessa exkluderades. Ett exklusionskriterie var 

böcker som inte var skrivna på svenska som originalspråk. Trots att denna begränsning 

användes kom det upp böcker på andra språk vilket är en nackdel men dessa valdes bort efter 

titelöversikten. Denna begränsning gjordes för att minska risken för feltolkningar vid 

översättning. Willman et al. (2011) menar att språket i den mån det går bör begränsas till 

modersmålet hos författarna, detta för att undvika att feltolkningar görs. En nackdel med att 

använda sig av denna begränsning var att resultatet endast speglar hur personer i Sverige 

upplever sjukdomen. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om patografier från andra delar av 

världen hade valts på grund av att sjukdomen troligen upplevs annorlunda i andra länder då 

vården och kulturen kan skilja sig från hur det är i Sverige.  

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys användes till dataanalysen. 

Denna innehållsanalys valdes för att den är anpassad till kvalitativ forskning och lämplig vid 

analysering av stor mängd data (a.a.). Dataanalysen var baserad på en manifest ansats som 

består av fem steg och det första steget var att välja meningsenheter. Detta steg gjordes 

individuellt för att kunna bilda en egen uppfattning utan att påverka varandra och för att öka 
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tillförlitligheten. Det fanns många meningsenheter som stämde överens vilket kan ses som en 

styrka för resultatet. De meningsenheterna där det förelåg skiljaktigheter diskuterades emellan 

tills parterna var överens. Även valet av meningsenheterna krävde diskussion då det fanns 

mycket text mellan raderna och allt passade inte in på studiens syfte.  Andra steget var att 

kondensera meningsenheterna, det var tidskrävande och det krävdes flera diskussioner för att 

tillsammans komma överens om rätt kod utan att tolka för mycket. Då det var många koder 

och stor mängd data lades två steg till i processen. Ett steg var att skriva ner och klippa ut 

varje kod för sig för att sedan i nästa steg dela in dessa i olika högar som skulle bilda 

underkategorier och därefter kategorier. Graneheim och Lundman (2004) menar det kan 

uppstå svårigheter vid kategoriseringen av meningsenheterna då dessa kan flyta in i varandra 

vilket kan leda till otydliga kategorier (a.a.).  De två stegen som lades till för att underlätta 

arbetet ansågs vara till fördel då det skapade en lättare översikt över materialet och ändringar 

kunde lättare genomföras. Alla steg förutom att välja meningsenheter genomfördes 

tillsammans vilket skapade tillfälle för diskussion och gemensamt beslutsfattande kring mest 

lämpligt material för att besvara studiens syfte. Det förekom många ändringar under 

processens gång och det kan bero på oerfarenhet av att arbeta med denna typ av analys. 

Fördelen med att välja meningsenheter enskilt är att det kan skilja sig på vad varje individ 

uppmärksammar i texten vilket har lett till minimalt bortfall av relevanta meningsenheter. 

Resultatet presenteras med endast kategorier och författarna valde att inte skriva ut 

underkategorier då dessa blev korta stycken i texten. Dock behölls rubrikerna från 

underkategorierna hela vägen fram tills texten var färdig för att fynd från resultatet inte skulle 

missas. Varje kategori följs av ett eller flera citat från patografierna för att skapa högre 

tillförlitlighet. 

Resultatet baserades på kvinnors upplevelser av att leva med ALS. Delar av resultatet kan 

vara överförbart även på män men det som kan skilja på upplevelser av att leva med ALS 

mellan könen är att kvinnor troligen upplever det som en större förlust att inte kunna ta hand 

om hemmet och familjen. Författarna till föreliggande studie tror däremot att medvetenheten 

om att de i förtid kommer få lämna sina familjer och barn upplevs liknande av båda könen.  

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie kunde vi se att diagnosen ALS ställde kvinnorna inför existentiella 

tankar och känslor som hade stor inverkan på livet. Ovetandes kring vad som skulle ske efter 
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bekräftad diagnos skapade oro, rädsla och sorg. Även King et al. (2009) poängterar att de som 

lever med ALS upplever ovisshet inför framtiden och hur den kommer att se ut samt vilken 

kroppsfunktion som kommer att gå förlorad härnäst (a.a.). Detta anses vara vanligt efter att en 

person insjuknat i en obotlig sjukdom och det blir därmed allt svårare att finna meningen med 

livet (Ozanne et al. 2013). Sjuksköterskan har i uppgift att förmedla trygghet och kunskap för 

att patienten ska kunna se en viss mening med livet trots sjukdomen (Ericson & Ericson, 

2012). I föreliggande studie beskriver en kvinna sin sorg över att hon inte längre skulle kunna 

äta sin mat och dricka det som hon tyckte om. Besöket för insättning av PEG blev 

tidigarelagt, detta medförde oro, rädsla och sorg men också en tveksamhet på om det var det 

rätta att göra. Sorgen blev större då kvinnan blev tvungen att välja mellan PEG-insättning på 

sjukhuset eller sin sons inplanerade födelsedagskalas sedan tidigare. Situationen blev svår för 

henne men hon insåg att det var nödvändigt att få i sig näring för att överleva. Vuolo (2013) 

menar att malnutrition är en konsekvens av sväljsvårigheter och kan förkorta livet ytterligare 

för personer med ALS genom att den respiratoriska funktionen försämras av detta. Vidare 

framkommer det att patienter som får PEG också får bättre livskvalitet, viktstabilisering och 

en betydande fördel för överlevnad. I föreliggande studie framkom det att tidpunkten för när 

personen planeras för PEG-insättning är av stor betydelse då det är påfrestande både psykiskt 

och fysiskt, det krävs förberedelse inför ett så stort val då de redan har fullt upp med att klara 

av den tuffa vardagen. 

Osäkerheten kring framtiden, när de skulle dö och hur, förde kvinnorna närmare livet och 

familjen. Detta kan förstås utifrån Dahlberg et als. (2003) livsvärldsteori som menar att de 

som drabbas av en sjukdom inte längre ser livet som självklart för att existensen avgörs 

genom den levda kroppen. Om kroppen blir drabbad av en sjukdom förloras tillgången till 

världen (a.a.). Trots att kvinnorna upplevde sina kroppar som obrukbara hittade de andra sätt 

att ta för sig av världen och livet. Kvinnornas familjer blev tidigt i sjukdomsförloppet 

informerade om hur sjukdomen skulle komma att utvecklas samt hur de skulle kunna stötta 

och fortsätta leva ett så normalt liv som möjligt tillsammans. Genom att de som stod dem 

närmast var medvetna om vad som väntade kunde de tillsammans förbereda sig för hur 

kvinnorna önskade att deras sista tid i livet skulle bli. Detta upplevde kvinnorna som 

betryggande då de med tiden inte längre kunde förmedla sina önskemål (Holm, 2006; Jansson, 

2011; Lindquist, 2004). Detta bekräftar Wilkes et al. (2008) är viktigt och att sjuksköterskan 

har en betydande roll där hon gällande kommunikationen med personen och dess närstående 



23 

 

måste vara effektiv. I föreliggande studie framkom det att personerna uppskattade tiden som 

de hade kvar och tog tillvara på tiden med familj och vänner. Familjens närvaro ingav mycket 

kärlek och de upplevde att ensamheten blev mindre, därför hade familjen stor betydelse för 

kvinnorna. Detta poängterar också Ozanne et al. (2013) och Brown och Addingtong-Hall 

(2007) i deras studier, för personer med ALS blir familjen en viktig faktor dels för att kunna 

hitta motivation för att hantera sin sjukdom och situation men också för att kunna uppleva ett 

välbefinnande i vardagen. Sheilds et al. (2015) bekräftar detta och menar att familjen och 

goda relationer är det viktigaste för personer med ALS. 

I studiens resultat framkom det att kvinnorna upplevde sorg på grund av den förlorade 

autonomin. Förlorad autonomi ledde i sin tur till att de upplevde sig som fånge i sin kropp och 

de blev beroende av andra. Enligt Dahlberg et als. (2003) livsvärldsteori beskrivs det att 

människan har tillgång till världen genom kroppen. När det uppstår förändringar i kroppen, 

till exempel vid ett insjuknande i en obotlig sjukdom, förändras tillgången till livet och 

världen. I föreliggande studie blev det tydligt att existensen förändrades för kvinnorna i 

patografierna, de kunde inte längre leva ett normalt liv. Erfarenheter och upplevelser som 

enligt Dahlberg et al. (2003) samlas in genom kroppen blev påverkade genom att kvinnorna 

inte längre kunde styra sin kropp och välja hur de skulle vilja leva sitt liv. 

Även förlusten av att kunna kommunicera försvårade deras tillgång till att komma till tals 

vilket skapade frustration. Foley et al. (2014) skriver att även sorg kan upplevas när 

personerna börjar förstå att talet och de funktioner som gått förlorade inte kommer att komma 

tillbaka (a.a.). De ständiga försvagningarna som försvårade för kvinnorna att självständigt 

kunna äta, gå på toaletten och utföra andra behov upplevdes som tunga och det blev allt 

svårare att leva ett normalt liv med dessa begränsningar. Enligt Brown et al. (2008) studie 

framkommer det att sjukdomen begränsar dessa personer i det dagliga livet. I föreliggande 

studie hade familjen och assistenterna en viktig roll men det var tungt att behöva ta emot 

hjälpen. Dock insåg de att det var nödvändigt för att de skulle kunna leva ett så gott liv som 

möjligt utifrån sjukdomens förutsättningar. Alankaya och Karadakovan (2015) påtalar utifrån 

sin studie att många personer med ALS vårdas och tas om hand av sin partner vilket skapade 

ett bättre fysiskt och psykiskt mående för dessa personer. I föreliggande studie framgick det 

att kvinnorna delvis mådde bra av att få vård hemma av närstående men i ett senare skede i 

sjukdomsförloppet framkom ett behov av att få professionell hjälp både för sin egen och sina 
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närståendes skull. Enligt Dahlberg et als. (2003) livsvärldsteori uppstår sjukdomslidande vid 

exempelvis sjukdom vilket kan medföra känslor av skuld, hopplöshet och sorg (a.a.). Skulden 

visade sig i att kvinnorna upplevde sjukdomen som en bestraffning och tänkte tillbaka på vad 

de hade gjort för fel som ledde till att just de blev drabbade. Dahlberg et al. (2003) menar att 

vårdlidandet är det lidande som personer kan uppleva på grund av den vård de får eller inte 

får. Ett vårdlidande kan uppstå när personen blir fråntagen sin rätt och förmåga till att delta i 

sin vård. I föreliggande studie upplevde kvinnorna ett vårdlidande för att de kände sig som en 

belastning för de som tog hand om dem. Dock kunde vårdlidande också upplevas när 

kvinnorna fick hjälp av sina assistenter då dessa ibland tog över för mycket och möjligheten 

till att klara av att sköta sig själv genom den förmåga som var kvar, helt togs ifrån dem. 

Ekman et al. (2011) menar att för att patienten ska kunna få möjlighet att vara delaktig i sin 

omvårdnad måste personens känslor, vilja och behov tas i beaktan. 

Kvinnorna i studien upplevde hopp, detta visade sig genom att de hade tankar om att ett 

botemedel skulle upptäckas medan de levde. En av kvinnorna erbjöd sig att vara 

försöksperson inom forskningen för att hitta ett botemedel mot ALS. Detta framkommer även 

i studier av Fanos, Gelinas, Foster, Postone, och Miller (2008) och Vitale och Genge (2006) 

som poängterar att personer som drabbats av ALS upplever hopp som visar sig i att de tror på 

forskningen om att botemedel ska hittas. I föreliggande studie visade det sig att de drabbade 

personerna upplevde hopp även genom att vända sig till Gud. Utöver hoppet om botemedel 

och Guds hjälp krävs det att människan kan se positivt på sin situation. Enligt Vitale och 

Genge (2006) kan hoppet hållas uppe genom att leva i nuet, ha tillgång till goda relationer, 

känna sig behövd av omgivningen och för många genom att vända sig till Gud.  

Utifrån resultatet som framkom upplevdes ovissheten inför framtiden som svår att hantera för 

flera av kvinnorna. Dock upplevdes situationen tryggare då de närstående var informerade och 

insatta i vad som komma skulle. Därav är kommunikation enligt Wilkes et al. (2008) mellan 

sjuksköterska, den drabbade och dennes närstående av stor betydelse. De som arbetar med 

personer som lever med ALS bör kunna förmedla trygghet och förståelse för deras 

upplevelser av att leva med sjukdomen. Dessutom ska sjuksköterskan skapa möjligheter för 

personen och de närstående att vara delaktiga i vården då det skapar trygghet (a.a.).  
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Slutsats 

I föreliggande studies resultat visade det sig att personerna med ALS upplevde sjukdomen på 

många olika sätt. Sjukdomen ledde till att livet omvärderades och nya prioriteringar skapades. 

Trots att de upplevde känslor som påverkade livet negativt, fann de lycka över att de hade sina 

nära omkring sig vilket ingav hopp och trygghet. I föreliggande studie framkom det också att 

det var tungt att förlora tillgången till en fungerande kropp vilket ledde till att de upplevde 

existentiella dilemman. Det framkom att dessa personer, när de befann sig inom vården eller 

under tiden de vårdades hemma upplevde att de blev kränkta.  

Genom denna studie har förståelsen för personer som lever med ALS ökat. Inom sjukvården 

skulle resultatet av denna studie kunna användas för att öka förståelsen för personer som lever 

med ALS. Genom att ta del av personernas egna upplevelser av att leva med sjukdomen kan 

det bidra till bättre vård och omvårdnad. Patografier skrivna av personer med ALS är viktiga 

att ta del av för att detta är deras viktiga kommunikationssätt i ett senare skede av sjukdomen. 

Denna studies resultat visar på att många personer vill vårdas i hemmet. Vårdandet kan leda 

till ett vårdlidande när närstående blir de som får ta det största ansvaret kring vårdandet av 

personen med ALS. Framtida forskningsförslag kan vara att studera hur vården i hemmet 

skulle kunna förbättras för personer med ALS då många vill vårdas hemma. Mer forskning 

kring detta skulle kunna innebära att de anhöriga får vara just anhöriga och att personen med 

ALS ska slippa känna sig som en belastning för sin familj. 

Självständighet 

Denna studie har skrivits av Evelina K. och Maida H. genom ett bra samarbete under 15 

veckor. Patografierna till studien valdes ut gemensamt och analysprocessen påbörjades 
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Bilaga 1 Databassökningar 

Sökordskombinationer Antal 

träffar 

Inklusionkriterier  Exklusionkriterier Totalt antal 

valda 

patografier 

ALS AND patografi 

 

 

 

 

8 Svenska som 

originalspråk, 

patografi och efter 

år 2000. 

Anhörigperspektiv 

och utomstående 

perspektiv.  

5 

Amyotrofisk lateralskleros 

AND självbiografi 

 

 

3 Svenska som 

originalspråk, 

patografi och efter 

år 2000. 

Anhörigperspektiv 

och utomstående 

perspektiv.  

2 

ALS AND biografi 

 

 

 

713 Svenska som 

originalspråk, 

patografi och efter 

år 2000. 

Anhörigperspektiv 

och utomstående 

perspektiv.  

6 

Amyotrofisk lateralskleros 

OR ALS AND erfarenheter 

AND patografi 

 

 

90 Svenska som 

originalspråk, 

patografi och efter 

år 2000. 

Anhörigperspektiv 

och utomstående 

perspektiv.  

6 

Amyotrofisk lateralskleros 

AND patografi 

 

 

 

8 Svenska som 

originalspråk, 

patografi och efter 

år 2000. 

Anhörigperspektiv 

och utomstående 

perspektiv.  

6 

Amyotrofisk lateralskleros 

OR als AND biografi 

 

 

 

771 Svenska som 

originalspråk, 

patografi och efter 

år 2000. 

Anhörigperspektiv 

och utomstående 

perspektiv.  

6 
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Bilaga 2 Exempel på innehållsanalys  

Meningsenheter Kondensering Kod Kategori 

Helt plötsligt kände jag mig 

förvissad, som en rusning i 

hela kroppen, förvissad om 

att jag skulle räcka till. 

(Jansson, 2011 s. 56). 

En rusning i 

kroppen, jag är 

förvissad. Jag räcker 

till. 

Lyckorusning, 

jag räcker till 

Att leva i nuet 

och vara 

närvarande 

”Men: jag kan skratta. Krama mina 

fyra barn, 

åtminstone få upp vänsterarmen så 

att jag kan 

röra dem. Krama min man, och pussa 

honom med den 

halvförlamade munnen… Ro? Känna 

inre ro!” (Lindquist, 2004 s. 152) 

Känslan av inre ro, jag kan 

skratta och krama mina 

barn och min man. 

Inre ro Att leva i nuet 

och vara 

närvarande 

”Mimmi, jag märker att jag håller på 

att bli alltmer beroende av dig. Jag 

klarar mig inte utan dig.’’(Lindquist, 

2004 s.127). 

Håller på att bli beroende 

av dig. Klarar mig inte utan 

dig. 

Bli beroende 

av andra 

Att förlora 

autonomi och 

bli beroende 

”Han frågar inte den som inte kan ge 

ett begripligt svar. Han ber inte den 

läsa en bok som inte kan läsa högt. 

Det finns en annan nära som kan hålla 

om, läsa högt, förklara och berätta, 

ringa, fixa, följa med och hjälpa till.” 

(Jansson, 2011, s.98). 

Kan inte ge begripligt svar, 

kan inte läsa högt, det 

finns en annan som kan 

hålla om, läsa högt, 

förklara, berätta, ringa, 

fixa, följa med och hjälpa 

till.  

Kan inte läsa, 

hålla om, 

hjälpa till 

Att förlora 

autonomi och 

bli beroende 

”Nu har jag kommit på hur jag vill ha 

min begravning. Det har varit riktigt 

roligt att planera för den”. (Holm, 

2006, s.45). 

Kommit på hur jag vill ha 

min begravning. Roligt att 

planera för den. 

Planera min 

begravning 

Att vänta på 

döden 
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”Igår var jag förtvivlad, jag orkar inte 

mer, men jag kan inte ens ta livet av 

mig”. (Holm, 2006, s.55). 

Jag orkar inte mer, men 

kan inte ta livet av mig. 

Vilja ta sitt liv Att vänta på 

döden 

”Måste jag leva en vecka till, jag har 

inte ätit på 7 dar, varför har jag inte 

dött? Det här är hemskt, skräck varje 

andetag”. (Abram-Nilsson, 2003, 

s.124). 

Måste jag leva, har inte 

ätit på 7 dar, varför dör jag 

inte? Detta är hemskt, 

skräck varje andetag. 

Varför dör jag 

inte? 

Att vänta på 

döden 

 


