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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en ovanlig diagnos med förekomst i hela världen. 
Varje år insjuknar 220–225 personer i ALS i Sverige. Amyotrofisk lateralskleros är en 
neurologisk sjukdom som det än idag inte finns något botemedel mot. Sjukdomen kräver en 
palliativ vård med fokus på att förbättra livskvaliteten och lindra symptom. Således krävs en 
fortsatt forskning inom detta område för att kunna tillämpa en gynnsam omvårdnad och få en 
ökad förståelse för hur kvinnor som lever med ALS i det palliativa vårdförloppet upplever sitt 
tillstånd. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med ALS i det 
palliativa vårdförloppet. 
Metod: Metoden för studien kan beskrivas som en litteraturstudie grundad i/på fyra 
patografier, varav analysen genomfördes utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av 
kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier med sju underkategorier. Den första 
huvudkategorin var emotioner i samband med sjukdomen. Den andra huvudkategorin var att 
förlora autonomin. Nästa huvudkategori var lära sig leva med sjukdomen. Den sista och 
fjärde huvudkategorin var tankar på döden. 
Slutsats: Kvinnorna som insjuknade i ALS och befann sig i det palliativa vårdförloppet 
upplevde flera olika emotioner som var både positiva och negativa. Det visade sig även att 
kvinnorna kände sig beroende av andra människor. Men de kände även en tacksamhet över 
hjälpen som fanns att få när de förlorade autonomin. Det framkom även att kvinnorna kände 
en acceptans till sin sjukdom och sitt tillstånd. Kvinnorna lärde sig att leva med sjukdomen 
men hjälp av styrka och en positiv attityd. Tankarna på döden var vanligt förekommande hos 
kvinnorna som levde med ALS i det palliativa vårdförloppet. Föreliggande studie kan hjälpa 
sjuksköterskan att förstå samt ge en personcentrerad omvårdnad till kvinnor som lever med 
ALS i det palliativa vårdförloppet. 
 
Nyckelord: ALS, amyotrofisk lateralskleros, kvalitativ innehållsanalys, kvinna, palliativ, 

patografier, upplevelse. 
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Inledning 
Amyotrofisk lateralskleros, som även kallas ALS, är en neurologisk sjukdom som inte går att 

bota (Ericson & Ericson, 2008).  ALS benämns som en palliativ sjukdom (Robinson & 

Holloway, 2017). I dagsläget är all ALS-vård palliativ (Oliveira & Pereirs, 2009). Robinson 

och Holloway (2017) exemplifierar att den palliativa vården och medicinen fokuserar på att 

ge stöd till och förbättra livskvalitén för de personer som befinner sig i ett sjukdomstillstånd 

som inte går att bota. ALS är ett sådant sjukdomstillstånd. Behovet av palliativ vård hos 

personer med ALS sträcker sig från diagnostidpunkten till olika stadier av sjukdomen. 

Personer med ALS har oftast komplexa behov i form av att de exempelvis kan behöva hjälp 

med sin hygien och att förflytta sig. Neurologiska sjukdomar som ALS har oftast höga 

symptombördor, ett varierande sjukdomsförlopp och dåliga prognoser med hög mortalitet 

som utgång. Personer som insjuknat i ALS påverkas därför på flera olika sätt (Robinson & 

Holloway, 2017). Ericson och Ericson (2008) förklarar att ALS är för den insjuknade 

psykiskt påfrestande- och för att den insjuknade personen inte ska känna ensamhet och 

övergivenhet är det därför viktigt att som sjuksköterska kunna förmedla trygghet och hopp till 

den ALS-sjuka och hjälpa personen att se meningen med livet trots sjukdomen (ibid). 

 

Socialstyrelsen (2018) hävdar att ALS är en ovanlig diagnos som förekommer i hela världen. 

Behandlingen till ALS går ut på att lindra de symptom som uppstår vid sjukdomen, samt 

stödjande hjälpmedel för de funktionshinder som uppkommer (Socialstyrelsen, 2018). 

Personer som insjuknar i ALS dör oftast inom loppet av några få år (Ericson & Ericson, 

2008) och de vanligaste dödsorsakerna är andningssvikt och lunginflammation (Ansved & 

Solders, 2013).  

 

Ranse, Ranse och Pelkowitz (2018) menar att mer kunskap inom palliativa vård kan bidra till 

utveckling av sjuksköterskors attityder, färdigheter och kunskaper inom den palliativa vården. 

Sjuksköterskestudenter bör få mer kunskap inom området för att förbereda sig inför mötet 

med palliativa personer. Ranse et al (2018) förklarar vidare att den palliativa vården kan 

sättas in efter diagnostisering av många sjukdomar, ALS är en av dem (ibid). Eftersom ALS 

är en ovanlig sjukdom som det ännu inte finns något botemedel mot, bör den 

uppmärksammas ytterligare. Detta då det finns mer kunskap om sjukdomen att inhämta för 

befolkningen och personal inom vården. Ericson och Ericson (2009) poängterar också att 
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ALS bör uppmärksammas då det finnas andra neurologiska sjukdomar som medför liknande 

skador som ALS, men som har bättre prognos. Det är därför viktigt att kunna se skillnaden 

(ibid.). Det finns få studier som fokuserar på endast kvinnors upplevelser av att leva med 

ALS varav denna studie inom detta område kan ge sjuksköterskan en ökad förståelse för hur 

just kvinnor upplever att leva med sjukdomen. På så sätt kan sjuksköterskan bidra till en 

bättre palliativ vård och ge bättre stöd till kvinnor som insjuknat i ALS. 

Bakgrund 

ALS 
På grund av den ökad befolkningsmängd i åldrarna 60–75, har enligt Socialstyrelsen (2018) 

antalet insjuknade i ALS ökat varje år de senaste 30 åren. Detta på grund av att förekomsten 

av ALS är störst i just 60–75 års åldern. Andra skäl som har inverkat på den ökade statistiken 

till ALS är förbättrade diagnostiseringsmetoder och en ny ökad kännedom om förbindelsen 

som finns mellan pannlobsdemens (FTD) och ALS. Den ökade kännedomen om förbindelsen 

mellan FTD och ALS har lett till att många personer diagnostiseras med ALS-FTD, vilket har 

bidragit till ökningen av antalet registrerade personer som insjuknat i ALS. ALS förekommer 

i hela världen med en förekomst på 6–9 personer per 100 000 invånare nationellt. I Sverige 

får cirka 220–225 personer diagnosen ALS varje år. Det råder en markant skillnad mellan 

könen, där män löper en 50 procent större risk att drabbas än kvinnor, under 70 års ålder. 

Efter 70 årsåldern avtar denna skillnad (ibid.). Luna, Logroscino, Couratier och Marin (2017) 

beskriver att skillnader i könen har minskat jämfört med äldre studier. Denna minskning 

beror delvis på skillnad i studiedesign. Skillnaden mellan könen kan även förklaras genom 

kvinnors förändrade livsstil under det senaste århundrandet. Ur ett socio-ekonomiskt 

perspektiv har kvinnor blivit mer exponerade för yrkes-och miljöfarliga faktorer (ibid.) Enligt 

Geng et al. (2017) bör kvinnor med ALS uppmärksammas då det kan lindra kvinnors 

sjukdomsbörda, då kvinnor som insjuknat i ALS ofta upplever den försämrade livskvalitén 

som just en börda (ibid.). 

 

ALS är en benämning på ett flertal olika motorneuronsjukdomar som karakteriseras av att 

nervcellerna som styr skelettmusklerna dör. Gemensamt för dessa sjukdomar är en ökande 

svaghet och muskelförtvining. ALS förekommer i olika former och sjukdomsförloppet 

varierar på så sätt (Socialstyrelsen, 2018). Ansved och Solders (2013) menar att de olika 
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formerna av ALS benämns som: klassisk ALS, progressiv bulbär pares, progressiv spinal 

muskelatrofi och primär lateralskleros. Dessa olika typer av ALS skiljer sig åt. En klassisk 

ALS, ger centrala och perifera symptom (ben, armar och/eller bål) från spinala segment.  

Symptomen yttrar sig i form av tillväxande förlamningar förenade med okontrollerbara 

småryck, muskelförtvining och ökad muskelspänning (ibid.). Vid progressiv bulbär pares 

påverkas det nedre kranialnervsområdet och ger försvagning av mun och/eller svalgmuskler. 

Symptomen debuterar i form av talsvårigheter och felsväljningstendens. Över tid övergår 

symptomen till oförmåga att artikulera och sväljsvårigheter (Ansved & Solders, 2013; 

Ericson & Ericson, 2009).  Ansved och Solders (2013) skriver vidare att Progressiv spinal 

muskelatrofi drabbar spinala framhornsceller. Detta leder till, precis som vid klassisk ALS, 

symptom i ben, armar och/eller bål, på så sätt att de blir slappa och försvagade. Symptomen 

vid denna typ av ALS börjar alltid i extremiteterna. Sjukdomsbilden utvecklas under flera års 

tid och leder slutligen till perifer förlamning. Vid denna typ av ALS är överlevnadstiden ofta 

längre, i vissa fall upp till över 10 år. Den mest ovanliga formen av ALS är den primära 

lateralsklerosen. Den ger skador på de övre motorneuronen och sjukdomsförloppet är 

långsammare än den klassiska ALS typen (ibid.). Luna, Logroscino, Couratier och Marin 

(2017) förklarar att det inte råder lika stor skillnad mellan män och kvinnor när det kommer 

till progressiv bulbärpares medan det vid progressiv spinal muskelatrofi är markant fler män 

än kvinnor som insjuknar i ALS (ibid.) 

 

 

Etiologin till ALS är fortfarande okänd (Ansved & Solders, 2013; Ericson & Ericson, 2009). 

Det råder dock diskussion kring att miljö och omgivningen kan ha inverkan på sjukdomens 

uppkomst. De faktorer som förmodas ha en inverkan är rökning, långvarig högintensiv fysisk 

ansträngning samt förekomst av tungmetaller i miljön. Familjär ALS uppträder hos 5–10 

procent av personer med ALS där en eller flera släktingar fått diagnosen (Ansved & Solders, 

2013). Det har även diskuterats om infektioner eller glutamatintoxikation (en typ av 

aminosyra) har en inverkan på insjuknandet i ALS (Ericson & Ericson, 2009). Riancho et al. 

(2018) förklarar att ALS är ett komplext samspel mellan gener, miljö, åldrande och potentiellt 

ett flertal oidentifierade faktorer. Kunskapen om ALS har förbättrats avsevärt de senaste åren 

och den kommer fortsätta att förbättras.  Det som återstår att belysa är miljön och åldrandets 

inverkan samt de exakta mekanismerna till toxicitet och genetikens inverkan till uppkomst av 

ALS (ibid.). 
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Det finns läkemedel som kan bromsa sjukdomen upp till 10–21 månader om behandling 

påbörjas i tidigt skede i förhållande till sjukdomsdebuten. Den behandling som finns är 

avsedd att möta och underlätta de psykologiska och praktiska problem som uppstår vid ALS 

(Ansved & Solders, 2013). 

 

Ansved och Solders (2013) beskriver även att medianöverlevnad efter diagnostidpunkt är 

mellan tre till fyra år medan Ericson och Ericson (2009) skriver att personerna kan leva i upp 

till fem år med ALS (ibid.). Det förekommer dock variation i överlevnadstiden. Vanligaste 

dödsorsaken är andningssvikt och lunginflammation. När dessa tillstånd uppträder ges oftast 

ingen behandling då tillståndet ofta betyder att det att personen befinner sig i livets slutskede. 

Då ges istället ångestdämpande medicin och morfin för att lindra och underlätta personens 

tillstånd. Detta leder i regel till en fridfull och stillsam död (Ansved & Solders, 2013).   

 

 

Det palliativa vårdförloppet 
Enligt WHO (2017) är palliativ vård något som förbättrar livskvaliteten för både personer och 

anhöriga till personen som står inför problemet med en livshotande sjukdom. Detta görs 

genom att förhindra och lindra lidandet och främja livskvaliteten. Det är många moment som 

ingår i den palliativa vården. Några utav dem är att bekräfta livet och att se döden som ett 

normalt avslut. Det handlar även om att påverka sjukdomsförloppet på ett positivt sätt genom 

att främja livskvalitet i ett tidigt sjukdomstillstånd kombinerat med andra terapier som utgår 

ifrån att förlänga livet. Den palliativa vården innefattar även undersökningar som krävs för att 

bättre kunna förstå och ta hand om plågsamma besvär. Den palliativa vården har inte som mål 

att snabba på eller skjuta upp döden (ibid.).  

 

Axelsson (2016) förklarar att det palliativa vårdförloppet har olika delar. Det börjar med att 

personen blir diagnostiserad med en obotlig sjukdom. Därefter sätts palliativa insatser in, med 

syfte att förlänga livet och förbättra livskvaliteten. Denna process kan pågå i flera månader, 

och upp till flera år. När livet inte går att förlänga längre, är personen i livets slutskede, som 

också är en del av det palliativa vårdförloppet. Där ligger fokus på att lindra aktuella 

symptom samt att ge stöd till anhöriga (Axelsson, 2016). Cannaerts, Dierckx de Casterlé och 

Grypdonck (2004) förklarar att palliativa personers personliga integritet hotas när personerna 

blir palliativa. Varje vårdgivare har därför ett stort ansvar att ha god kompetens samt en bra 
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välutvecklad vårdande attityd, så att varje ögonblick i den palliativa vården håller en bra 

kvalitet för den palliativa personen (ibid). I en studie av Pask et al. (2018) visade det sig att 

palliativa personers ålder och diagnos har en inverkan i att kunna acceptera sitt tillstånd. 

Palliativa personers tidigare liv (boende, relationer, livsstil eller förlossningar till exempel) 

har en inverkan på hur personerna vill ha sin vård när de blir palliativa (ibid). 

 

Jakobsson-Larsson, Nordin och Nygren (2015) förklarar att när det gäller palliativ vård för de 

personer som insjuknat i ALS ska den palliativa vården sättas in omgående vid 

diagnostiktillfället. Anledningen till att den palliativa vården startar direkt är då prognosen 

för ALS har en hög förutsägbarhet. Den palliativa vården vid ALS syftar till att lindra 

symptom, ge stöd och hjälpmedel för att underlätta både för personer och personens anhöriga 

(Jakobsson-Larsson, Nordin & Nygren, 2015).  

 

I en studie av Tiirola, Korhonen, Surakka och Lehto (2017) visade det sig att 3,1 procent av 

de palliativa personer som är på hospice i livets slutskede inte har maligna sjukdomar. 

Mindre än hälften av dessa 3,1 procenten var insjuknade i ALS. Vårdpersonal som arbetar 

med palliativa personer som har ALS bör vara beredda på att möta speciella behov av 

ventilationsstöd. Detta på grund av att symptomen hos de palliativa personerna med ALS 

brukar vara respiratoriska. De palliativa personerna md ALS brukar få symptom som andnöd 

följt av smärta och trötthet (Tiirola et al., 2017). 

 

Upplevelser 
Juslin och Nyberg (2012) poängterar att människans kunskap från omvärlden kommer från 

våra sinnesintryck så som hörsel, känsel men framförallt synen. Med detta samlar varje 

människa på sig sinneserfarenheter som blir till upplevelser. Inom psykofysiken (en typ av 

vetenskap som studerar hur sinnesorganen stimuleras) förklaras sambandet ytterligare mellan 

synintrycket från objektiva världen till subjektiva upplevelser (ibid.).  Stevens (1998) hävdar 

att människor upplever händelser på olika sätt, därför kan upplevelserna förstås med hjälp av 

analogier utifrån ens egen erfarenhet. Studerandet av subjektiva upplevelser går inte att mäta. 

Istället riktar det in sig på betydelse och mening, det vill säga åsikter och känslor (ibid.). I den 

här studien kan resultatet förstås utifrån definitionen av Eriksson (2018) som menar att en 

upplevelse är subjektiv och kan på så sätt skilja sig från person till person. Det är människans 

medvetenhet och självmedvetenhet som utgör grunden för varje människas upplevelsevärld. 
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Det som människan sedan upplever är unikt och kan inte tolkas eller förstås till 100 procent 

ifrån någon annan människa (Eriksson, 2018). Eriksson (1991) förklarar att en upplevelse är 

något som människan är med om. Upplevelsen formar sedan människans sätt att vara, tänka 

och känna. Det är ett sätt att förstå ens känslomässiga plan (ibid.). 

 

Teoretisk referensram: Livsvärldsteorin  
Bengtsson (2001) betonar att livsvärldsteorin är ett filosofiskt begrepp inom fenomenologin. 

Livsvärlden är den erfarbara verklighet som människorna lever sina liv i varje dag, samt tar 

för givet i allt det som människan gör. Förhållningssättet till världen är naivt, då människan 

tar ens existens, erfarenheter och alla dagliga aktiviteter för givet. Det är viktigt att reflektera 

över den naturliga existensens förutsättningar, vilka finns i medvetandet och dess fenomen. 

Genom människans upplevelser skapas livsvärlden, den är alltså byggd på hur människan 

uppfattar den. Livsvärlden kan bland annat bestå av funderingar om framtiden samt av 

minnen och ens vardag. Om människan drabbas av en sjukdom påverkas livsvärlden och kan 

förändras (Bengtsson, 2001). Dahlberg (1997) skriver att livsvärldsteorin lägger stor vikt på 

att möta människors vardagsvärld på ett vetenskapligt sätt. Det som beskrivs som viktigt i 

livsvärlden är att lägga fokus på det människan upplever och så som människan uppfattar 

världen. Livsvärlden är väldigt personlig. För att kunna förstå sin egen och andra människors 

livsvärld är mötet med andra människor viktigt. Livsvärldsperspektiv kan belysas, beskrivas 

och analyseras genom exempelvis intervjuer eller skriva berättelser (ibid.). Dahlberg och 

Segersten (2013) förklarar att som sjuksköterska bör förhållningssättet till patienter vara med 

öppenhet och följsamhet för att fånga upp patientens upplevelse av sin livsvärld (ibid.). 

 

Dahlberg och Segersten (2013) förklarar att begreppen ”välbefinnande” och ”lidande” har 

stor betydelse inom livsvärdteorin. Arman (2017) beskriver att lindring av lidande är motivet 

inom all vårdverksamhet. Att lida innebär att genomleva smärta, att gå igenom smärtsamma 

omständigheter att tåla och att bära. Lidanden ses som en naturlig del av människans liv och 

det är en oundviklig del av varje människa. Lidandet är något som orsakas av motstånd, 

förlust och smärta och något som varje människa lär sig att leva genom. Att lida är att vara 

människa och på så sätt är varje människas lidande unik. Med lidanden blir människans värld 

förändrad när det kommer till den egna kroppen, gemenskapen med andra och människans 

grundvärderingar (ibid.). Arman (2015) hävdar att det finns tre olika begrepp som beskriver 

lidandet. Sjukdomslidande är det lidande som människan upplever till följd av sin sjukdom. 
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Denna typ av lidande kan komma till följd av en behandling eller som symtom från sin 

sjukdom som t.ex. smärta eller fysisk begränsning. Livslidandet rör människans existens och 

kommer till följd förändrad livssituation som kan uppstå till följd av sjukdom. Livslidandet 

påverkar på människans värdighet, existens och självuppfattning. Livslidandet skapar en 

osäkerhet hos människan om framtiden. Vårdlidande betraktas som det lidande som kan 

uppstå vid vårdsituationer. Det kan uppstå vid både närvaro och frånvaro av vård. 

Vårdlidande uppstår när vårdandet frambringar mer lidande än lindring av lidande (ibid). 

Dahlberg och Segersten (2013) förklarar att välbefinnande är en känsla och känslan av 

välbefinnande är individuell och olika för alla människor. I grund och botten handlar det om 

att ”må bra” och människan kan uppleva välbefinnande trots att hon/han har en obotlig 

sjukdom (ibid.). Enligt Eriksson (2018) strävar personer som är allvarligt sjuka i en sjukdom 

efter välbefinnande. För att uppnå välbefinnande i livet med en svår eller obotlig diagnos 

måste tillvaron kännas meningsfull för personen i fråga. Välbefinnande kan variera från 

minut till minut (Eriksson, 2018). 

 

Genom att ha livsvärdsteorin som utgångspunkt i studien samt ha begreppen ”lidande ” och 

”välbefinnande” i åtanke, kan kvinnors upplevelser av att leva med ALS i det palliativa 

vårdförloppet förstås på ett djupare sätt. En förståelse för livsvärldsteorin samt begreppen 

”lidande” och ”välbefinnande” i förhållande till kvinnors upplevelser av att leva med ALS i 

det palliativa vårdförloppet, kan ge en förståelse för vårdpersonal. En ökad förståelse inom 

området bidrar till en bättre och mer personcentrerad omvårdnad. 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med ALS i det palliativa 

vårdförloppet.  

Metod 

Design 
Studien utfördes som en kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier. Detta val för att få 

en inblick i kvinnors egna upplevelser av hur det är att leva med ALS i det palliativa 

vårdförloppet. Paulsson (2008) menar att kvalitativa metoder tillämpas i de fall då mänskliga 
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fenomen ska undersökas. Det kan handla om till exempel människors erfarenheter, attityder, 

upplevelser eller tankar. En kvalitativ design används för att få en djupare inblick och 

förståelse i resultatet (ibid.). Segersten (2012) förklarar att litteraturstudier har texter som data 

i arbetet. Skönlitteraturer, biografier, patografier och debattböcker är exempel på material 

som kan ingå i en litteraturstudie. I patografier kan sjuka personer skriva om sin sjukdom 

eller så kan den skrivas av en anhörig till den sjuka. (ibid.). 

 

Urval 
Studien innehöll inklusionskriterier och exklusionskriterier. Billhult (2014) skriver att 

inklusionskriterier är när personer inkluderas i studien. Exempel på inklusionskriterier kan 

vara att personen i studien ska vara ett speciellt kön, ha en speciell ålder eller tala/skriva ett 

visst språk (ibid.). Ett av inklusionskriterierna var att patografierna skulle vara 

självbiografier, alltså skrivna av personen som insjuknat i ALS. I patografierna skulle det 

även finnas med upplevelser av att leva med ALS i det palliativa vårdförloppet. I denna 

studie kommer det inte tas upp vilken typ av ALS kvinnorna har drabbats av. Fokus kommer 

ligga på upplevelserna av att leva med ALS i det palliativa förloppet. Författarna till 

patografierna skulle vara skrivna av kvinnor då det var kvinnors upplevelser av att leva med 

ALS i det palliativa vårdförloppet som studien hade som syfte. Ett annat inklusionskriterie 

var att patografierna skulle vara från Sverige och skrivna på svenska för att minska risker för 

omtolkning i samband med översättningen.  

Datainsamling 
För att få fram patografier till studien användes Libris hemsida. Libris är en nationell 

söktjänst med en gemensam katalog för svenska bibliotek som uppdateras dagligen (Libris, 

2018). I sökningen av patografier till studien användes två olika sökord (se bilaga 1). 

Sökningen skedde vid första tillfället med sökordet ”ALS”, där en stor mängd data på 29012 

träffar uppkom.  Då datamängden var för stor för att bearbeta lades sökordet ”patografi” till 

för att specificera och avgränsa datainsamlingen. Den nya sökningen med ”ALS” och 

”patografi” kombinerat med varandra gav en specificerad och avgränsad sökning med en 

datamängd möjlig att bearbeta. Av de åtta patografierna som blev funna lästes alla åtta 

rubriker då sökningen blev tillräckligt hanterbar. De fem rubriker som ansågs relevanta i 

förhållande till syftet lästes även sammanfattningen på. De tre böcker som exkluderades var 

böcker skrivna av män och böcker skrivna av någon annan än personen som var insjuknad i 
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ALS. I den första sökningen valdes två patografier ut som svarade till studiens syfte. Då två 

patografier ansågs som för lite material till studien upprepades samma sökning med samma 

sökord vid ett senare tillfälle, då ytterligare tre av patografiernas sammanfattning lästes. En 

gick bort då den var skriven av en manlig författare. Därför kunde två av patografier väljas ut 

som var mest relevant för studiens resultat. Efter de två söktillfällena valdes totalt fyra 

patografier ut (se bilaga 2). 

 

Dataanalys 
För att bearbeta den information som fanns i den insamlade mängden data användes en 

kvalitativ innehållsanalys. Enligt Olsson och Sörensen (2013) innebär innehållsanalys att 

innehållet i data utgår ifrån olika beståndsdelar till en övergripande helhet. Den kvalitativa 

innehållsanalysen används för att beskriva det fenomen som studien syftade till (ibid.). 

Strukturen på dataanalysen som användes i studien var Graneheim och Lundmans tolkning av 

kvalitativ innehållsanalys. Analysen utgick ifrån det manifesta innehållet i data. Det vill säga 

de komponenter som var synliga och uppenbara i patografierna (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Efter att datainsamlingen var klar började båda med att läsa två av de fyra utvalda 

patografierna var. Efter inläsning av patografierna påbörjades analysen med att ta ut de 

meningsbärande enheter som svarade på syftet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en 

meningsbärande enhet ett ord, flera meningar eller paragrafer som med olika perspektiv 

relaterar till varandra genom sitt innehåll och sin kontext (ibid.). Nästa steg var att 

kondensera de valda meningsbärande enheterna. Kondensering innebär att korta ner texten i 

de meningsbärande enheterna men fortfarande bevara själva grundkärnan (Graneheim & 

Lundman, 2004). De kondenserade meningsbärande enheterna skrevs ner på lappar för att 

sedan på baksidan få en kod som beskrev texten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

innebär koden att innehållet i själva data möjliggörs till att bli sedd på nya sätt men att det 

fortfarande går att se sambandet till själva kontexten (ibid.). Nästa steg i innehållsanalysen 

var att skapa olika underkategorier där innehållet från koderna beskrev samma sak. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är underkategorier sorterade till en kategori då kategorin är 

sammanfattande om vad underkategorierna handlar om (ibid.). Att skapa kategorier utifrån 

underkategorierna var det sista steget i innehållsanalysen, som enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är kärnan i kvalitativ innehållsanalys. Kategorier avser att svara på frågan 



 

14 
 

“Vad”? och ett samlat innehåll som har något gemensamt definierar en kategori (ibid.). (Se 

bilaga 3). 

 

Etiska överväganden 
Enligt Kristensson (2014) är ett etiskt förhållningssätt viktigt i alla uppsatser och i allt 

forskningsarbete som utarbetas. I studier där människor är involverade, ska arbetet 

genomföras på ett hänsynsfullt sätt. All spridning av känsliga uppgifter om en individ ska 

undvikas (ibid.). Därför utfördes arbetet på ett tillvägagångssätt där hänsyn visades till 

författarna under studiens gång.  Sandman och Kjellström (2013) beskriver Beauchamps och 

Childress fyra grundläggande principer för etiska överväganden inom vård och medicin. 

Dessa är autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke-skada-principen och rättviseprincipen 

(ibid.). Denna studie utgick ifrån dessa fyra principer. Enligt Sandman och Kjellström (2013) 

står autonomiprincipen för den skyldigheten som människor har för varandra när det kommer 

till människans rätt till självbestämmande. Ur ett forskningsperspektiv innebär detta att alla 

deltagare behöver ge sitt samtycke till studiens deltagande (ibid.). Författarna till 

patografierna har inte blivit tillfrågade om materialet kan användas i studien. Dessutom fanns 

inte möjligheten att fråga vissa av författarna om deras godkännande till deltagandet i studien, 

då de idag är avlidna. Däremot är patografierna redan publicerade och finns för allmänheten, 

vilket ansågs som ett samtycke. Sandman och Kjellström (2013) innebär göra-gott-principen 

att människor har en skyldighet att inte skada andra samt att förebygga skada. Människan ska 

alltid stödja det goda (ibid.). Studien syftar till att öka kunskapen kring det valda ämnet och 

risken till skada anses liten och kommer i all mån att förebyggas. Sandman och Kjellström 

(2013) beskriver icke-skada-principen finns till för att skydda människor från skada, psykisk 

eller fysisk smärta och kränkt integritet. Till skillnad från göra-gott-principen syftar icke-

skada-principen till att värna människor från direkt skada som kan uppkomma i en situation 

(ibid.). Då varken direkt eller indirekt kontakt kommer finnas med deltagarna i studien så 

finns det ingen risk för att skada deltagarna. Då patografierna är deltagarnas egna tankar, 

funderingar och upplevelser kommer dem att användas endast till att möjliggöra en större 

kunskap inom området. Studien kommer med all respekt för personerna i studien att 

förebygga all kränkning och endast använda de aktuella beskrivningar som deltagarna skrivit 

om i patografierna. Sandman och Kjellström (2013) förklarar att rättviseprincipen handlar om 

att se att alla människors lika värde och ska på så sätt behandlas utifrån de förutsättningar och 

behov som människan har. Utifrån denna princip ska alla deltagarna i studien få samma 
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förutsättningar och all information som framkommer kommer behandlas på lika sätt och ses 

som en värdefull del av studien (ibid.). 

 

Resultat 
När analysen genomförts, framkom det fyra olika huvudkategorier, med sammanlagt sju 

underkategorier, som beskrev kvinnors upplevelser av att leva med ALS i det palliativa 

vårdförloppet (se Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En illustration av kategorier och underkategorier som framkom i resultatet. 
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samband med sjukdomen. De känslor som visade sig var sorg och vrede, rädsla och orolighet. 

Det uppkom även känslor av lycka och glädje. 

 

Känna sorg och vrede 

Samtliga kvinnor som befann sig i de palliativa vårdförloppet i samband med ALS beskrev 

sina upplevelser av sorg och vrede (Fant, 1994; Jansson ,2011; Lindquist, 2004; Sandgren, 

2006). Det framkom känslor av sorg över att aldrig mer få uppleva högtider med vänner och 

familj samt att aldrig få se sina barnbarn. (Fant, 1994; Lindquist, 2004; Sandgren, 2006). Det 

visade sig även att sorg uppkom över sitt öde som var svårt att acceptera och man aldrig 

skulle uppleva känslan av att bli gammal. Det framkom även stor sorg över att aldrig mer få 

röra vid sin make (Jansson, 2011) Sorg beskrevs även i tanken på att det var sista gången man 

gick i skogen och plockade lingon (Sandgren, 2006). 

 

”Jag sitter i rullstol vid hennes säng och sorgen hugger när jag tänker på att 

det är sista gången jag firar henne” (Lindquist, 2004, s.144).  

 

Det uppkom sorg över att veta att de inte hade lång tid kvar att leva (Fant, 1994; Lindquist, 

2004). Det fanns sorg över vetandet att man skulle lämna sina barn (Lindquist, 2004). Det 

beskrevs även att upplevelsen sorg fann över att förmågan att gå ständigt försämrades. Det 

fanns även sorg över att ständigt känna att man klarade av mindre för varje dag (Sandgren, 

2006). En kvinna upplevde sorg när hon fick hjälpmedel för att kunna andas. Samma kvinna 

beskrev sorg över vänners försök till tröst när hon själv visste att det inte fanns något hopp. 

(Lindquist, 2004). Det beskrevs en inre sorg över sitt tillstånd och att kvinnorna insjuknat i 

ALS (Lindquist, 2004; Fant, 1994; Jansson, 2011). Sorg uppkom när kvinnorna började inse 

att sjukdomens konsekvenser och verklighet kom närmare samt den hjälplösheten om väntade 

dem (Fant 1994; Sandgren 2006). 

 

Alla kvinnorna kände även känslor av vrede i samband med sitt insjuknande i ALS och att 

befinna sig i det palliativa vårdförloppet (Fant, 1994; Jansson ,2011; Lindquist, 2004; 

Sandgren, 2006). Känslan av vrede beskrevs i samband med när en doktor gav information 

om sjukdomen till ens assistent istället för direkt till den insjuknade kvinnan (Lindquist, 

2004).  
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”Det här är fel av sjukvården. 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. Det är ju självklart. Jag är rasande” 

(Lindquist, 2004, s. 159). 

 

Kvinnorna uppgav känslor av vrede och ilska när de upptäckte att vardagliga förmågor gått 

förlorade. Vrede och ilska visade sig när deras kropp försvagades (Fant, 1994; Jansson ,2011; 

Sandgren, 2006). Sandgren (2006) kände även ilska över att hon insjuknat i ALS. 

 

Vara rädd och orolig 

Det fanns känslor av oro och rädsla när kvinnorna hade ALS och befann sig i det palliativa 

vårdförloppet (Fant, 1994; Jansson ,2011; Lindquist, 2004; Sandgren, 2006). Det fanns 

rädslor över att inte kunna klara sig själva längre i samband med försämringen av sjukdomen 

(Fant, 1994; Sandgren 2006). En av kvinnorna förmedlar att hon var självständig och var van 

vid att vara ensam. Kvinnan och alla i hennes omgivning visste att hon alltid klarat sig själv. 

Nu var kvinnan livrädd över att förlora sin funktion. I samband med att sjukdomen 

förvärrades, vilket också gav rädsla, skulle hon behöva hjälp. Att kvinnan skulle behöva hjälp 

gjorde henne rädd. När det samtalades om hjälpmedel som skulle bli aktuella växte sig 

rädslan större av att inte vara självständig. Hon såg sig själv som ett totalt beroende kolli som 

skulle matas och forslas runt (Fant, 1994). Sandgren (2006) förmedlar rädsla över att inte 

kunna tvätta sig, bada, duscha eller torka sig själv i stjärten som skrämmande. Det 

förmedlades även en rädsla över att familjemedlemmar skulle bli sorgsna och ledsna över att 

kvinnan försämrades i sin ALS (Jansson, 2011). 

 

Rädsla beskrevs även i samband med andningssvårigheter. Det var rädslor över att bli förkyld 

eftersom att det var svårt att hosta samt att snyta sig. Det fanns tankar på att förkylning kunde 

bli döden (Sandgren, 2006). 

 

Sandgren (2006) kände oro över sin hälsa. Kvinnan blev även orolig när hon läste om ALS på 

internet. Det förmedlades även rädslor över när läkare informerade om ALS och vad det 

innebar (Fant, 1994). Lindquist (2004) var rädd eftersom att detta var första gången som hon 

vårdades för en sjukdom. Kvinnan förklarar att hon även var rädd för att bli ensam. Rädd för 
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att bli övergiven. Det fanns även rädslor över att inte bli ihågkommen som frisk av personer i 

sin omgivning (ibid.).  

 

Vara glad och lycklig 

Det framkom känslor av lycka och glädje trots att kvinnorna insjuknat i ALS och befann sig i 

det palliativa vårdförloppet (Fant, 1994; Jansson ,2011; Lindquist, 2004; Sandgren, 2006). 

Det förmedlades stor lycka över sina familjer (Fant, 1994; Jansson ,2011; Sandgren, 2006). 

Barn och barnbarn är det finaste för en av kvinnorna, och att hon blev alltid blir glad när hon 

tänker på dem. Det visade sig också att fysiska kontakten med sina barn, när de låg tätt intill 

henne, gav en stark lycka (Sandgren, 2006). Jansson (2011) hävdar att när hennes man hjälpte 

hennes med det hon inte klarade av kände hon inte tacksamhet. Hon kände då bara kärlek. 

Kvinnan förklarar även att hon kände sig glad när hennes barn hjälpte henne och inte 

skämdes över henne (ibid.). Kvinnorna njöt av livet, familjen och vännerna trots sin sjukdom 

och de skulle fortsätta göra det trots sin sjukdom (Fant, 1994; Lindquist, 2004). 

 

I samband med att många förmågor försvann i insjuknandet av ALS, gavs möjligheten att få 

hjälpmedel, till exempel permobil. En kvinna förmedlar att hon kände sig lycklig och 

entusiastisk när hon lärde sig hur permobilen fungerade och hon kunde ta sig fram på egen 

hand (Jansson, 2011). Det uppkom glädje över att sinnen inte skulle försvinna i samband med 

att sjukdomen förvärrades (Fant, 1994; Jansson, 2011). Att kunna tänka, läsa, lukta, höra och 

känna skulle finnas kvar, vilket gav glädje (Fant, 1994). Trots problem med det fysiska i 

samband med måltider, fanns smaken av det som åts och drack kvar. Detta gav också glädje 

(Jansson, 2011). 

 

Möjligheten att kunna resa trots sjukdom fick en annan kvinna att känna glädje (Fant, 1994). 

En av kvinnorna hade ett stort nöje av att ta långa promenader. Kvinnan kände glädje när 

hennes promenader och gång fungerade bra (Sandgren, 2006). Skratt ansågs som befriande 

och höll allt det onda borta (Lindquist, 2004). Efter insjuknande i sjukdomen har kvinnorna 

stundvis känt en lycka som de inte känt tidigare. Kvinnorna funderade och undrade också om 

det verkligen var tillåtet att känna en sådan enorm lycka och glädje som de gjorde trots att de 

hade insjuknat i ALS (Fant, 1994; Lindquist, 2004; Sandgren, 2006). 
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”Det märkliga är att jag kan känna stunder av stark lycka nu när jag är 

dödssjuk, stunder som jag sällan känt förut” (Lindquist, 2004, s. 84). 

 

Att förlora autonomin 
ALS bidrog till att autonomin till sist gick förlorad hos alla kvinnor. I samband med att 

autonomin förlorades upplevde flera kvinnor ett beroende av människor runt omkring dem 

och olika hjälpmedel. Samtidigt som kvinnorna förmedlade maktlöshet och förlust av 

kroppens funktioner, upplevde samtliga kvinnor tacksamhet över den hjälp som fanns att få 

av både människor och materiella hjälpmedel. Hjälpen som fanns att få bidrog till en lättare 

vardag i det palliativa vårdförloppet med ALS. 

 

Vara beroende av hjälp och stöd 

Kvinnorna kände någon gång under sjukdomsförloppet att de var beroende av andra personer, 

både familjemedlemmar, vänner och sjukvårdpersonal. Detta kände de i samband med att de 

förlorade autonomin till sin kropp och inte längre kunde klara sig på egen hand som tidigare i 

deras liv (Fant, 1994; Jansson ,2011; Lindquist, 2004; Sandgren, 2006). 

 

Det framkom i studien att när talet inte längre var som förr, uppstod en del hinder (Jansson, 

2011; Lindquist). En känsla av maktlöshet uppkom när man inte kunde göra sig förstådd för 

sina vänner (Lindquist, 2004). Att inte kunna samtala som förr fick en kvinna att känna 

saknad, när hon inte längre kunde samtala som förr med sin man (Jansson, 2011). 

 

Att bli beroende av andra i samband med insjuknandet, bidrog till en känsla av att vara till 

belastning. Även om vårdpersonalen talade om att så var inte fallet, så kvarstod känslan av att 

vara en belastning för vårdpersonalen (Lindquist, 2011). Jansson (2011) förklarar att 

förmågan att klara sig själv är skört. När kvinnan inte klarar sig själv längre var det fysiska 

förmågorna hon saknade mest (ibid.). Att inte klara sig själv längre var som att lämna över 

vården och omsorgen av sin kropp till andra. Det kändes som att förlora kontrollen över en 

stor del av sitt liv (Jansson, 2011; Sandgren, 2006). Vårdpersonalen hjälpte en av kvinnorna 

med det hon inte längre klarade av. Kvinnan tyckte att det var plågsamt att hon aldrig fick 

vara ensam. Det var alltid någon i hennes närhet och hjälpte henne med det hon inte klarade 

av. Kvinnan hävdar också att det var hemskt för henne att komma hem när hon hade varit på 
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ett boende för avlastning. För när hon väl kom hem märkte hon tydligt vilka förmågor hos 

henne som försvunnit. Att bli beroende av andra människor på grund av att man förändras, 

fick kvinnan att känna en saknad. En saknad av sig själv (Jansson, 2011). 

 

En annan av kvinnorna förklarar att hon alltid haft ett stort behov av att vara självständig. 

Hon ville absolut inte vara beroende av någon. Eftersom att kvinnan blev beroende av 

människor mot sin vilja trots sitt behov av självständighet så kände som sig ertappad och 

skamsen. Kvinnan kände även vanmakthet och utmattning över att vara beroende av andra 

och att inte klara av att göra små saker själv. Hon menar även att en enkel sak som 

påklädning, nuförtiden var en tröttsam, svettig och utdragen historia. Kvinnan förmedlar att 

hennes beroende av andra människor fick henne att känna sig i underläge. Detta underläge 

tvingade henne att bli ödmjuk och tålmodig. Beroendet av andra människor gav även en 

känsla av sårbarhet (Fant, 1994). 

 

Att vara tacksam 

Kvinnorna upplevde tacksamhet över vården och människorna som gav vård till dem. Det 

framkom även tacksamhet över olika typer av hjälpmedel och stöd (Fant; 1994; Jansson, 

2011; Lindquist, 2004; Sandgren, 2006).  

 

”Ovärderligt stöd och hjälp har jag hela tiden fått från de fantastiska 

människor jag mött inom vården” (Fant, 1994, s. 216). 

 

Upplevelsen av tacksamhet framkom över att hela tiden ha någon vid sin sida som gav hjälp. 

Man ville förmedla sin tacksamhet till vårdpersonalen hela tiden. Dock var inte detta möjligt 

då man hade fått säga tack i varje mening, eftersom tacksamheten över hjälpen var ständig 

(Jansson, 2011). Att vårdpersonalen gav sin tid till kvinnan, sågs som en stor gåva. 

(Lindquist, 2004). De upplevde all hjälp från sjukvården som underbar och det var skönt att 

få hjälp med allt det dem inte orkade längre själva på grund av den förlorade autonomin 

(Fant, 1994; Sandgren, 2006). Det beskrevs som skönt att få hjälp av familjen, då en av 

kvinnorna inte ville att maken skulle bli bunden eller att hon blev beroende av maken (Fant, 

1994). Det visade sig finnas en spänning och tacksamhet över de hjälpmedel och assistans 

som fanns till hjälp (Fant, 1994; Jansson, 2011). Fant (1994) beskrev att hon kände trygghet 

och ett förtroende för vårdpersonalens hjälp. Även när ordinarie vårdpersonal någon dag var 
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sjuk och en vikarie var tvungen att ersätta, så kände kvinnan tacksamhet över att vikaren 

kom. Kvinnan förklarar att det inte spelar någon roll om det inte var ordinarie personal eller 

vikarie som kom. Kvinnan var tacksam för vem som än kom och hjälpte henne (ibid.). 

 

”-Jag lovar att ge dig ärliga svar på allt du frågar och att vi kommer göra allt 

vi kan för att hjälpa dig. 

Det känns tryggt. Jag får stort förtroende för honom.” (Fant, 1994, s. 26). 

 

Anpassning till det nya livet 
Väl inne i det palliativa vårdförloppet av ALS upplevde kvinnorna acceptans av sin sjukdom 

och nuvarande situation. Kroppens funktioner blev försämrade och försämringen av kroppen 

bidrog även till en förändrad livssituation som flera av kvinnorna valde att möta med en 

positiv attityd och en inställning av att vara stark i livssituationen. 

 

Acceptera sjukdomen 

Kvinnorna kom till en viss punkt under sjukdomsförloppet där de accepterade sjukdomen. De 

kom till insikt med att det skulle vara sista gången de träffade vissa människor, upplevde 

vissa saker och klarade saker själv (Fant, 1994; Jansson ,2011; Lindquist, 2004; Sandgren, 

2006). När de försökte genomföra saker de vanligen klarade av, men inte klarade av längre, 

insåg och accepterade de att kroppen skulle försämras i samband med sjukdomsförloppet 

(Fant, 1994; Sandgren 2006). En kvinna hävdade att upplevelser av något för sista gången, 

kunde vara lika starkt som att uppleva något för första gången (Lindquist, 2004). Insikt om 

vad som väntade uppstod när information om ALS lästes på internet. En ökad förståelse över 

vad ALS innebar, gav acceptans till det som väntade dem (Jansson, 2011; Sandgren, 2006). 

 

Medvetandet om att en helt ny tid skulle börja gav känslor av acceptans (Fant, 1994; Jansson, 

2011 Lindquist, 2004). En av kvinnorna menade att det var efter insikten till sitt nya liv som 

hon kände sig närvarande. Kvinnan förklarade att hon levde bestämt i nuet då ingen ljus 

framtid existerade för henne (Lindquist, 2004). Fant (1994) förklarade det som att en oviss tid 

med många nya moment och okända faktorer kom närmre. Allting var så förändrat. Hon 

förklarade vidare att i samband med hennes tilltagande förlamning, hade hon en chans att 

långsamt acceptera de nya hjälpmedlen som skulle bli en ny del av hennes liv (ibid.). Jansson 
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(2011) upplevde att tiden fick ett annat perspektiv och innebörd. Hon förklarade vidare att 

med den nya tiden, förstärktes även vissa egenskaper. Hennes tålamod hade förstärkts, även 

hennes förmåga att acceptera (ibid.). 

 

Jansson (2011) vaknade upp en morgon och njöt av att ligga kvar i sängen, medan resten av 

familjen steg upp. Hon njöt och tänkte att allting går så bra trots att hon inte är med. Hon 

brukade ligga och lyssna på allt som skedde i huset och samtidigt vänja sig vid tanken av att 

livet för hennes familj skulle gå vidare utan henne. Jansson förklarade också att sjukdomen 

blev införlivad med vanligheten och att man vande sig och accepterade tillvaron (ibid.). En 

annan kvinna påstod att hon inte är sjukdomen, men är medveten om att sjukdomen fanns 

(Sandgren, 2006). 

 

Styrkor och positivitet  

Kvinnorna förmedlade att trots att de befann sig i ett palliativt vårdförlopp, upplevde de 

styrkor och hade en positiv attityd. Styrkan och den positiva attityden hjälpte de i många fall 

(Fant, 1994; Jansson ,2011; Lindquist, 2004; Sandgren, 2006). En kvinna beskrev att trots 

hennes sjuka kropp var hennes ande frisk och stark. Hon beskrev att hennes intellekt stärktes i 

samband med kroppens förfall (Lindquist, 2004). Jansson (2011) beskrev också, att i takt med 

kroppens förfall flyttade hon upp i sitt huvud. Där kunde hon bemästra mycket med mental 

styrka (ibid.). Upplevelse av att inte ha något val än att vara stark och kämpa emot beskrevs 

(Fant, 1994; Jansson, 2011). Jansson (2011) upplevde att hon blev lite starkare för varje dag 

annars skulle hon aldrig klarat av sin situation (ibid.). En kvinna hade bestämt sig att kämpa 

så länge det gick genom att hålla modet uppe (Fant, 1994).  Genom att bestämma sig för inte 

blir bittra och sorgsna på grund av sjukdomen, utan kämpa och vara starka istället, kunde de 

förhindra att sjukdomen tog över (Fant, 1994; Lindquist, 2004). Jansson (2011) förmedlade 

att hon hade bestämt sig för att vara stark och kämpa för att bli frisk. Hon visste att det inte 

var omöjligt och förlitade sig på sin kropp och trodde att den kunde göra henne frisk (ibid.). 

 

En positiv attityd hjälpte så att inte sjukdomen förvärrades (Fant, 1994; Sandgren). Trots sitt 

öde såg en av kvinnorna på sin sjukdom som livets största utmaning och som en nyttig 

lärdom istället för att se allt negativt (Fant, 1994).  Jansson (2011) förklarade att hon var trött 

på många saker, men skulle aldrig tillåta sig själv att bli trött. Hon beskrev vidare att det var 

viktigt att bibehålla lusten till att göra nya upptäckter. Trots hennes nya liv med ALS, hade 
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hon lust till att uppleva nya saker i livet. Jansson (2011) förmedlade vidare att tidigare 

inställning till att aldrig titta bakåt i tiden är en inställning som passade vid ALS (ibid.) Det 

framkom att en spännande ny tid med många okända faktorer väntade trots ovissheten om 

framtiden och att hopp om sjukdomsbromsning fanns vid intag av medicin (Fant, 1994). En 

känsla av hopp uppstod vid kännedom om att det fanns personer som levt upp till 20 år med 

ALS (Jansson, 2011).  

 

Tankar på döden 
Tankar på döden förekom någon gång under sjukdomsförloppet (Fant, 1994; Lindquist, 2004; 

Sandgren, 2006). Lindquist (2004) förklarade att tankarna på döden förde henne närmre livet 

och bidrog till att hon kände sig närvarande (ibid.). De som tänkte på döden ofta funderade 

även på att ta livet av sig på grund av att de drabbats av ALS och befann sig i det palliativa 

vårdförloppet (Fant, 1994; Sandgren, 2006). En av kvinnorna hade till och med redan valt ut 

en låt som skulle spelas på hennes begravning (Fant, 1994). En viss händelse blev beskriven, 

där allt började med att en av kvinnorna vaknade upp från sin sömn mitt i natten med ångest. 

Hon kände då att hon ville ta livet av sig. Kvinnan berättade även om ett samtal mellan henne 

och en vän, där hon kom till insikt med hela sjukdomshändelsen. Hon grät tillsammans med 

sin vän och sade till henne att hon skulle ta livet av sig om allting blev för outhärdligt 

(Sandgren, 2006).  

 

Fant (1994) beskrev att hon någon gång såg döden som en utväg. Det var när grundsorgen, 

som hon kallade den, greppade tag i henne från ingenstans, som hon kände att hon bara ville 

dö. Hon hävdade även att hennes tankar på döden kunde handla om hur hon skulle dö där det 

beskrev att hon inte vill att musklerna ska förtvina. Utan att hon hellre hade dött pladask på 

en scen när hon höll föreläsning. Kvinnan förklarade även att hon tidigare i sitt liv pendlat 

mellan dödslängtan och livslust. Men att svängningarna i de tankarna inte hade varit så stora 

som nu efter att hon drabbats av ALS. Det var när livet var som skönast som tankarna på 

döden var outhärdliga (ibid.). 

 

”Tidsperspektivet, i mitt fall den oundvikliga försämringen av mig 

rörelseförmåga och den förutsägbara med icke tidsbestämda döden. Upptar 

mina tankar alltmer. Klockan saknar visare…” (Fant, 1994, s. 172). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med ALS i det palliativa 

vårdförloppet och därför ansågs en kvalitativ design vara adekvat. Kristensson (2014) hävdar 

att den kvalitativa designen kan användas för att studera hur människan upplever och tolkar 

exempelvis sin sjukdom eller sitt tillstånd. Att använda sig av en kvantitativ metod hade inte 

gett en lika detaljerad förståelse för fenomenet då denna metod syftar till att mäta och 

kartlägga till exempel olika samband (ibid.). Därför var valet av den kvalitativa metoden mer 

lämplig för studiens syfte. 

 

Studien baserades på patografier som, enligt Häggblom (2007) är självbiografiska böcker där 

författaren skriver om sin sjukdom samt hur författaren upplever den (ibid.). Användandet av 

patografierna gjorde det dock inte möjligt att ställa följdfrågor till kvinnorna om det fanns 

några oklarheter. Olsson och Sörensen (2013) menar att information från berättelser skrivna 

ur en persons liv inte går att komplettera, till skillnad från exempelvis intervjuer, där 

eventuella frågor kan ställas direkt till personen som blir intervjuad (ibid.). Nackdelen med 

intervjuer är dock att chansen till feltolkningar är stor då forskarens egna erfarenheter kan 

inverka på resultatet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2017). I patografierna som lästes 

framkom kvinnornas upplevelser som svarade på syftet i studien. All insamlad data 

utnyttjades till resultatet på studien då allas upplevelser var individuella och på så sätt 

värdefulla. Till en början valdes endast två patografier ut. Därefter bestämdes det att 

ytterligare två patografier till behövdes för att få tillräckligt med data och kunna hitta fler 

meningsenheter till dataanalysen. Fyra patografier ansågs vara tillräckligt. Dessutom 

förklarar Graneheim och Lundman (2004) att tillförlitligheten i studien stärks om både mäns 

och upplevelser tas med i studien (ibid.). Ett inklusionskriterie var att böckerna skulle vara 

skrivna på svenska. Detta var till fördel då feltolkningar till följd av inkorrekt översättning 

kunde undvikas. Nackdelen att endast använda sig utav patografier skrivna på svenska var 

den mängd data som automatiskt gick bort på grund av de var skrivna på ett annat språk än 

svenska. Patografier som gick bort då de var skrivna på ett annat språk än svenska hade 

kunnat bidra till värdefulla upplevelser som hade kunnat ingå i studiens resultat.  Eftersom 

syftet var att belysa kvinnors upplevelsers av att leva med ALS i det palliativa vårdförloppet 

ansåg livsvärlds-teorin som en väsentlig omvårdnadsteori till studien. Nyström (2017) menar 
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att forskning med livsvärdteorin som teori syftar till att få en bild av personernas livsvärld. 

Detta med hjälp av personens beskrivningar och erfarenheter. Exempel på data är intervjuer, 

dagböcker och andra texter (ibid.).  

 

Libris ansågs som ett lämpligt sätt att söka fram data till studien resultat. Därför användes 

Libris till att söka fram patografier. Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) 

förklarar att Libris är en svensk databas där det är möjligt att kombinera varierande sökord 

och på så sätt få fram mycket och relevant litteratur. I Libris finns all svensk litteratur samlad 

(ibid.). Studien skulle fokusera på en speciell diagnos, ALS. En sökning med endast ”ALS” 

som sökord, gav en sökträff med en datamängd för stor att bearbeta. Då Libris ger 

möjligheten att kombinera sökord med varandra lades sökordet ”patografi” till, som i sin tur 

avgränsade sökningen och datamängden. Den nya sökningen gav en sökträff som var möjlig 

att bearbeta. Därför valdes fyra patografier ut som tycktes besvara syftet i studien. 

 

I studien användes en kvalitativ innehållsanalys då den anses relevant i förhållande till 

studiens syfte som var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med ALS i det palliativa 

vårdförloppet. Kristensson (2014) skriver att innehållsanalys är mest förekommande inom 

hälso-och vårdvetenskaplig forskning. Kvalitativ innehållsanalys är lämpligt om det finns en 

stor mängd data att bearbeta (ibid.). Fyra patografier är mycket mängd data i jämförelse med 

till exempel vetenskapliga artiklar. Därför ansågs denna metod lämplig. Ansatsen var över lag 

manifest, det var dock omöjligt att undvika latenta inslag. Kristensson (2014) menar att den 

manifesta och latenta ansatsen oftast kombineras då analysen blir mer latent och tolkande ju 

längre i analysen man kommer. Både manifest och latent ansats är två former av tolkande. 

Det som skiljer dessa åt är att den manifesta fokuserar på likheter och skillnader i texten som 

är synliga. Den latenta ansatsen lägger fokus på att hitta betydelsen i det som finns så kallat 

under ytan (ibid.). Efter båda parterna hade läst två patografier var togs 198 meningsbärande 

enheter ut som besvarade syftet. Fördelen med uppdelning av två patografier ledde till mer tid 

att läsa varje patografi ingående. Genom att läsa varje patografi två gånger gavs en djupare 

förståelse av kvinnornas upplevelser. Enligt Kristensson (2014) skapas en övergripande 

emotion över vad texterna handlar om när genomläsning av texterna görs var för sig (a.a.). De 

198 meningsbärande enheterna analyserade med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning 

av innehållsanalys. De meningsbärande enheterna som plockades ut besvarade studiens syfte. 

Denna process gjordes enskilt för att sedan diskuteras gemensamt vad som framkom. Genom 

att göra på detta sätt blev det tydligt att se om skillnader och likheter mellan upplevelser de 
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olika kvinnorna skrivit om. Kristensson (2014) skriver att de meningsbärande enheterna som 

plockas ut är det som besvarar syftet i studien. Allt som inte besvarar syftet ska inte vara 

med. Denna process ska helst inte göras ensam. Att göra det tillsammans ökar studiens 

tillförlitlighet eftersom att det inte bara bli en enskilds persons förståelse (ibid.). De 

meningsbärande enheterna kondenserades ner till mindre text men behöll kärnan i innehållet. 

Därefter fick varje kondenserad meningsenhet var sin kod som beskrev kärnan i innehållet. 

Att skapa koder gjorde det lättare att sortera alla upplevelser som beskrivits. Alla koder 

skrevs sedan ner på lappar och liknande koder sorterades därefter ihop. Sorteringen gick ut på 

att hitta likheter och skillnader som kunde skapas till en underkategori.  

 

De underkategorier som tycktes ha liknande innehåll blev till en övergripande kategori med 

tillhörande underkategorier. Fördelen med Graneheim och Lundmans tolkning av 

innehållsanalys var att det var lätt att förstå. En annan fördel var att innehållsanalysen hade 

många steg vilket gjorde att datamängden blev mindre mot slutet och mer lätthanterlig. 

Nackdelen däremot med Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys var att ingen 

av parterna hade arbetat med den tidigare vilket bidrog till en viss osäkerhet i användandet.  

Det bidrog även till att analysen tog längre tid än planerat då osäkerheten gjorde att det blev 

många tillbakatittar på hur analysen skulle genomföras. Analysen gjordes två gånger till följd 

av osäkerheten. Detta kan ses som både positivt och negativt. Det negativa är att det tog lång 

tid medan det positiva var att analysen gjordes ordentligt och det blev tydliga kategorier. 

Graneheim och Lundman (2004) skriver att då många meningsenheter kan gå in i varandra så 

kan svårigheter uppstå vid kategoriseringen (ibid.). Utöver att patografierna lästes enskilt 

gjordes alla steg innehållsanalysen gemensamt. På så sätt kunde båda parterna skapa en 

diskussion kring vilket datamaterial som ansågs mest lämpligt.   

 

Resultatdiskussion 
Resultatet i studien har påvisat att kvinnors upplevelser av ALS i det palliativa vårdförloppet 

har en variation. Det framkom fyra huvud fynd i resultatet: Känslor som uppstår i det 

palliativa stadiet av ALS, Att förlora autonomin, Anpassning till det nya livet och Tankar på 

döden. De fyra huvud-fynden i studien visar att upplevelserna sträcker sig från både negativa 

till positiva upplevelser. Förutom de känslor som påträffades i samband med 

sjukdomsförloppet framkom det även att kvinnorna förlorade autonomin. Samtidigt fanns en 

acceptans av livssituationen och det ödet som väntade på dem. Slutligen uppstod det en hel 
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del frågor och tankar kring döden då kvinnorna är medvetna om att de lever i ett palliativt 

vårdförlopp och att döden är nära. 

 

Det första som tydligt sågs i resultatet var känslor i samband med sjukdomen. Känslorna var 

både positiva och negativa. Thakore och Pioro (2017) förklarar att det är vanligt hos personer 

med ALS att få känslomässiga utbrott. De känslomässiga utbrotten är vanligare hos kvinnor 

än hos män och utbrotten kan handla om att personen börjar gråta eller skratta från av 

ingenting. Anledningen till de känslomässiga utbrotten är till viss del att hjärnan skadas vid 

ALS. (Thakore & Pioro, 2017). I en studie av Foley, Timonen och Hardiman (2016) framkom 

det att personer med ALS ofta känner oro. Personerna är oroliga över hur framtiden kommer 

se ut och hur familjen kommer påverkas. Denna oro visade sig mest hos de personer som 

hade yngre barn och ungdomar (Foley et al., 2016). Ericson och Ericson (2009) skriver att 

personer med ALS känner en stark oro och ångest över andningssvårigheter som uppkommer 

vid sjukdomsförloppet (ibid.). Millberg (2012) förklarar när en person drabbas av en obotlig 

sjukdom uppkommer rädslor för den som insjuknar i ALS.  Rädslorna kan handla om rädslor 

om att dö, att inte klara sig själv, behöva ha hjälp vid intima situationer, att vara ensam, att 

inte kunna ta egna beslut, att bli övergiven och att bli en belastning för vänner och familj 

(ibid.). I en annan studie av Ozanne, Graneheim och Strang (2013) framkom det att känslor 

av rädslor hos personer med ALS är förekommande. Personer upplever rädsla över att veta att 

de skulle kvävas till döds och att inte veta när det skulle ske. Det visade sig även att rädslor 

och oro uppkom vid tanken på hur försämringen av deras ALS skulle se ut och när 

försämringen skulle komma (ibid.). I resultatet framkom det även positiva känslor, att vara 

glad och lycklig. En av kvinnorna uttryckte att hon kände lycka vid fysisk kontakt med sina 

barn. Asp och Ekstedt (2011) förklarar att det finns många studier som visar på att fysisk 

beröring frigör hormonet oxytocin. Oxytosinet bidrar till att palliativa personer känner 

välbefinnande lugn och avslappning (ibid.). Clarke och Levine (2011) förklarar att 

sjuksköterskan spelar en viktig roll vid vård av personer med ALS. En av sjuksköterskans 

grundläggande funktioner är att upprätthålla en effektiv kommunikation med personen med 

ALS och de anhöriga. Detta säkerställer att de fysiska och psykiska behoven tillgodoses hos 

personen med ALS och att personen blir involverad i sitt vårdförlopp.  Vid tidpunkten för 

diagnosen och under hela vårdförloppet kan sjuksköterskan ge emotionellt stöd till personen 

med ALS och även de anhöriga. Sjuksköterskan spelar en stor roll när det kommer till att 

utbilda personer med ALS om sjukdomsprogressionen och hantera de utfall som ALS ger. 
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Sjuksköterskan ska ur ett omvårdnadsperspektiv hjälpa och förbereda personen med ALS 

inför de förändringar som inträffar under det palliativa vårdförloppet (ibid.). 

 

Det andra huvudfyndet i resultatet var att förlora autonomin. I samband med ALS förlorades 

även autonomin, vilket kvinnorna beskrev både som att de var beroende av andra människor 

och stöd. Förutom att kvinnorna upplevde att dem var beroende, upplevde dem även 

tacksamhet över all hjälp de fick. I en studie av Foley, Timonen och Hardiman (2016) och en 

annan studie av Ozanna et al (2013) framkommer det att personer med ALS upplevde att de 

var beroende av hjälp av sin familj och kände sig själva som en belastning (ibid.). I en annan 

studie av Geng et al (2017) beskrivs det att känslan av att vara en belastning är mer vanligt 

hos kvinnor med ALS, än hos män med ALS.  Känslan av att vara en belastning bidrar till att 

livskvaliteten minskar (Geng et al., 2017).  Foley el at (2016) beskriver vidare att personer 

med ALS upplever tacksamhet till sina familjemedlemmar som hjälper dem med allt de inte 

klarar av själva längre på grund av den förlorade autonomin (Foley at al., 2016). Torunn 

Bjørk och Breievne (2016) hävdar att det för sjuksköterskan är viktigt att patienten inte 

känner sig skamsen över att de inte klara sig själva eller att de sker saker med kroppen som 

de inte kan hjälpa. Sjuksköterskan kan i dessa situationer använda uttryck som till exempel 

”detta är helt normalt” eller ”detta är jag van vid” (ibid.).  

 

Ett annat av de fyra huvud-fynden var anpassning till det nya livet som innefattade både att 

acceptera sjukdomen och det aktuella tillståndet samt upplevelser av styrkor och positivitet. I 

resultatet framkom det att alla kvinnorna lärde sig att leva med ALS. Detta framkom genom 

att kvinnorna accepterade sina kroppsliga försämringar och såg det som en del av sjukdomen. 

Kvinnorna accepterade även att en ny tid i deras liv var kommen och att detta var något som 

flera av kvinnorna valde att anpassa sig efter och leva med. Jakobsson-Larsson, Nordin och 

Nygren (2016) förklarar att leva med ALS innebär både fysiska och sociala förluster vilket 

leder till svåra situationer för den insjuknade. Genom att acceptera sin sjukdom och lära sig 

att anpassa sig efter de förändringar som råder vid ALS ökar det den emotionella 

välbefinnande (ibid.).  I resultatet framkom det även att kvinnorna valde att möta sin sjukdom 

med en positiv attityd. Den positiva attityden hjälpte vissa av kvinnorna till att förhindra att 

sjukdomen förvärrades. Kvinnorna valde att inte titta bakåt utan att leva i nuet och se på 

framtiden istället. Young och McNicoll (1998) bekräftar att det är vanligt och betydelsefull 

att personer med ALS har en positiv attityd för att lättare handskas med sjukdomen (ibid.). I 

resultatet framom det att kvinnorna använde sig av mental styrka och att det mentala blev 
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starkare i samband med fysiska försämringar. Young och McNicoll (1998) förklara att det är 

förekommande bland ALS-sjuka personer att förlita sig på sin mentala förmåga och förstärka 

mentala egenskaper som tålamod när kroppens funktioner avtar. Det är vanligt att personerna 

ständigt stänger ut negativa tankar och inte låter dom ta över. Istället läggs fokus på en 

positiv attityd (ibid.). Ozanne et al (2013) beskriver att personer med ALS upplever känsla av 

styrka, och styrka finner dem hos sin familj. Vidare skriver Ozanne et al (2013) hävdar att 

personer med ALS som accepterar sin sjukdom har lättare att finna en mening med livet och 

att upptäcka saker som är viktiga för dem här och nu. Däremot redovisar Ozanne et al (2013) 

att patienter med ALS har svårt att acceptera sin sjukdom ifall de har gjort bra saker i sina liv. 

Personer upplevde sjukdomen som ett straff (ibid.). Bellomo och Cichminski (2017) förklarar 

att varje person med ALS påverkas individuellt. Sjuksköterskans insatser ska möta personen 

med ALS speciella behov. Att ge emotionellt stöd till en person med ALS är en viktig 

omvårdnadsåtgärd under hela vårdförloppet. Kommunikation och aktivt lyssnande 

uppmuntras för att personcenterera vården. Sjuksköterskan ska uppmuntra personen med 

ALS att använda de resurser som finns som stöd för att hantera utmaningar under det 

palliativa vårdförloppet med ALS (ibid.).   

 

 

 

Det sista huvudfyndet i resultatet var tankar på döden. Det visade sig att kvinnorna som hade 

ALS och levde i palliativa vårdförloppet tänkte mycket på döden. Det visade sig även att 

vissa av kvinnorna hade haft tankat på att ta livet av sig. I en studie av Terry, Olson, Wilss 

och Boulton-Lewis (2005) framkom det att personer i ett palliativt skede som är nära döden 

har önskningar om att skynda på döden. Det är inte ovanligt att personer i ett palliativt skede 

som är nära döden någon gång funderat på att ta livet av sig, dock är det sällan vanligt att 

dessa personer försöker ta sitt liv (ibid.). Lindquist och Rasmussen (2014) beskriver att 

personer i palliativt skede tänker på och har funderingar kring döden. Det visar sig att 

personer i ett palliativt skede uppskattar att vårdpersonal pratar med dem om döden. Det som 

uppsattas mest är när vårdpersonalen lyssnar och visar att de är närvarande (Lindquist & 

Rasmussen, 2014). Ozanne et al (2013) förklarar att patienter som är insjuknade i ALS ofta 

tänker på döden. Personerna upplevde att deras ångestladdade tankar på döden tar över 

kontrollen över deras liv och tillstånd. Tankarna på döden gjorde det svårt att hitta en mening 

med livet (Ozanne et al., 2013).  Källström Karlsson (2016) menar att personer som vet om 

att de ska dö står inför en stor existentiell utmaning. Som sjuksköterska är det viktigt att 
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uppmuntra personen till att leva en så normal vardag som möjligt då detta har visat sig ha en 

positiv effekt på personen. Detta hjälper personen se en mening med deras sista tid i livet 

(ibid.). 

 

I resultaten framkom det att kvinnornas liv hade förändrats till följd av sjukdomen.  Precis 

som Bengtsson (2001) tidigare nämnt så påverkas en människas hela livsvärld vid sjukdom. 

Livsvärlden är byggt på människans upplevelser och uppfattningar (ibid.). Då livsvärldens är 

personlig så förändras varje kvinnans liv på olika sätt och varje kvinna kan uppleva sin 

sjukdom på ett personligt sätt. Arman (2017) har tidigare beskrivit att sjukdomslidandet ses 

som en naturlig del av varje människas liv. Sjukdomslidandet kommer till följd av en 

sjukdom (ibid.). Trots sjukdomen valde kvinnorna i studien att se bortom de negativa som 

sjukdomen förde med sig och accepterade sjukdomen som sitt öde. Arman (2017) hävdar 

även att sjudomslidandet skapar många frågor och ger en osäkerhet kring framtiden (ibid.). I 

resultatet framkom kvinnornas funderingar kring död som är en oundviklig fråga som 

kvinnorna funderar på med tanke på sjukdomens prognos. Precis som Dahlberg och 

Segersten (2013) tidigare beskrivit är välbefinnande något individuellt. En person kan känna 

välbefinnande trots en obotlig sjukdom (ibid.). I resultatet gick det att se att kvinnorna 

upplevde en glädje och lycka i sina liv trots deras svåra livssituation. Trots många negativa 

känslor till följd av en förändrad livsvärld kunde kvinnorna känna tacksamhet och även ha en 

positiv attityd. 

Slutsats 
Att leva med ALS i det palliativa vårdförloppet påverkar en kvinnas liv på ett flertal olika 

sätt. Kvinnor som insjuknar i ALS upplever både positiva och negativa upplevelser. En 

vetskap om hur det är för en kvinna att leva med ALS i det palliativa vårdförloppet kan bidra 

till en ökad personcentrerad omvårdnad. Genom att ha förståelse och erbjuda stöd till kvinnan 

med ALS i det palliativa vårdförloppet kan sjuksköterskan minska kvinnans lidande samt öka 

välbefinnande. Eftersom det tidigare inte studerats om kvinnors eller mäns upplevelser av att 

leva med ALS i det palliativa vårdförloppet, hade det varit intressant att i framtida forskning 

studera mäns upplevelser av att leva med ALS i det palliativa vårdförloppet, för att sedan 

studera om det finns några skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns upplevelser av 

att leva med ALS i det palliativa vårdförloppet.                                                                                                   
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Självständighet  
Inledning och bakgrund skrevs i samarbete med varandra. Sökningen i Libris gjordes 

gemensamt för att sedan läsa böckerna enskilt. Meningsenheterna plockades också ut enskilt. 

Därefter gjordes analysen gemensamt och likaså resultatet. Metoddiskussion, 

resultatdiskussion och slutsats skrevs även tillsammans. Referenslistan och bilagorna har 

båda parterna hjälpts åt med. Allt samarbete har fungerat bra utan anmärkning. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
 

Databas Sökdatum Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
sammanfattningar 

Antal valda 
patografier 

Valda patografier 

Libris 2018-02-26 ALS 29 012    

  +patografi 8 5 2 Klockan saknar 
visare, Fant, 1994 

      Ro utan åror: en 
bok om livet och 
döden, Lindquist, 
2004 

Libris 2018-03-07 ALS 29 012    

  +patografi 8 3 2 Ett år med ALS: en 
smygande sjukdom, 
Sandgren, 2006 

      Om det bara var jag, 
Jansson, 2011 
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Bilaga 2 Litteraturöversikt 
 

Titel på patografin Författare Tryckt Beskrivning 

Klockan saknar visare Maj Fant 1994 Boken är baserad på författarens egna 

upplevelser av att drabbas och leva med 

ALS. Hon skriver om tillvaron som ALS-

patient och allt som påverkas i hennes liv på 

grund av sjukdomen. 

Ro utan åror: en bok om livet 

och döden 

Ulla-Carin 

Lindquist 

2004 Självskriven patografi där författaren får 

diagnosen ALS och skriver om sitt 

vardagliga liv. Kvinnan skriver även om 

tankar, känslor och upplevelser från 

sjukdomsbesked till långt in på livets slut.  

Ett år med ALS: en smygande 

sjukdom 

Ingrid 

Sandgren 

2006 Boken skildrar författarens personliga 

upplevelse av att ha en sjukdom som ALS. 

Det är skrivet som en dagbok där kvinnan 

dagligen skriver mycket om sin vardag. 

Vardagarna är fyllda med både skratt, gråt 

och andra aspekter. 

Om det bara var jag  Tina Jansson 2011 En sammanställd bok av författarens 

blogginlägg om hur det är att leva med ALS 

samt de upp och nedgångar som sjukdomen 

för med sig. 
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Bilaga 3 Exempel på meningsenheter 
 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag tänker fortsätta njuta av livet, 

kärleken och vännerna, av alla nära 

och kära- så länge jag kan andas 

och känna (Fant, 1994, s. 216). 

Njuta av livet kärleken 

och vännerna 

Njuta Vara glad och 

lycklig 

 Känslor i 

samband 

med 

sjukdomen 

Hemma får jag hjälp på bästa sätt 

av hemsjukvården. De städar, 

tvättar, handlar och diskar. 

Underbart att få hjälp med de jag 

inte orkar (Sandgren, 2006, s. 150). 

Hemma får jag hjälp på 

bästa sätt av 

hemsjukvården. 

Underbart att få hjälp 

med de jag inte orkar 

Underbart 

med hjälp 

Att vara 

tacksam 

 

Att förlora 

autonomin 

Ovärderligt stöd och hjälp har jag 

hela tiden fått från de fantastiska 

människor jag mött inom vården. 

Varmt tack alla! (Fant, 1994, s. 216). 

Ovärderligt stöd och 

hjälp från människor i 

vården. Tack! 

Ovärderligt 

stöd  

Att vara 

tacksam 

Att förlora 

autonomin 

Andra egenskaper har tvingats 

fram, förstärkts. Kanske. Att mitt 

tålamod skulle tåla så mycket. Att 

jag hade den där förmågan att 

acceptera (Jansson, 2011, s. 225). 

Egenskaper har 

tvingats fram. Att jag 

hade den förmågan att 

acceptera. 

Acceptera Acceptera 

sjukdomen 

Anpassning 

till det nya 

livet 

Logiskt sätt måste jag därför bara 

leva just nu. Det finns ingen lysande 

framtid för mig. Men ett lysande nu. 

Så lever barn. Just nu. (Lindquist, 

2004, s. 124). 

Måste leva just nu. 

Finns ingen framtid. 

Bara ett nu 

Leva just nu Styrkor och 

positivitet 

Anpassning 

till det nya 

livet 

När livet känns som skönast, är 

tankarna på döden outhärdliga 

(Fant, 1994, s. 189). 

Tankarna på döden är 

outhärdliga. 

Döden  Tankar på 

döden 

 


