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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Locked-in Syndrom är ett neurologiskt syndrom som har uppkommit via en 
skada på hjärnstammen. Tillståndet bidrar till en paralysering av kroppen, vilket gör att 
kroppens funktioner blir kraftigt nedsatta. Kommunikationsförmågan blir vanligtvis även 
nedsatt och ögonrörelser är generellt den enstaka rörelsen som kan utföras. I dagsläget finns 
det ingen fastställd behandling av syndromet. Det gör att omvårdnad och hjälpmedel är 
betydelsefulla aspekter vid patienternas förändrade livssituation. Hälso- och 
sjukvårdspersonalen har en generellt låg kompetens inom området, vilket påverkar individens 
vårdprocess negativt. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva vuxna individers upplevelser av att leva med 
Locked-in Syndrom. 
Metod: Metoden för studien baserades på en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv 
ansats. Datan är insamlad från fyra engelska patografier. Analysmetoden som användes var 
Graneheim och Lundmans (2004) tolkningar av en kvalitativ innehållsanalys, som är anpassat 
för omvårdnadsvetenskap.  
Resultat: Resultatet bestod av tre huvudkategorier och sju underkategorier. Resultatet 
påvisar att insjuknandet i Locked-in-Syndrom är svårhanterligt och ger en förändrad 
livsvärld. Patienterna får även en ny vardag och ett nytt framtidsperspektiv. Något som 
beskrevs vara högt värderat är stöd från sin omgivning. Patienterna upplevde också en 
bristande kunskap och bemötande från vårdpersonalen, vilket bidrog till en känsla av 
otrygghet. 
Slutsats: Patienterna upplevde mestadels negativa aspekter av den förändrade livssituationen 
samt en förändrad livsbild. Det poängteras att vårdpersonal har en stor inverkan på personens 
välmående. Vårdrelationen mellan patienten och sjuksköterskan är väsentlig för en god 
omvårdnad. Det finns ett behov av att förbättra kunskapen om Locked-in-Syndrom via 
ytterligare forskning. Behovet behövs för att kunna förstärka patientsäkerheten och den 
personcentrerade vården för individerna med Locked-in-Syndrom. 
 
Nyckelord: lidande, livsvärldsteorin, Locked-in Syndrom, omvårdnad, upplevelser
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Inledning 

Tänk att en dag inte kunna utföra rörelser, dricka, äta, kommunicera verbalt eller kunna 

fullgöra någonting i vardagen. De här är vissa omständigheter som kan förekomma vid 

insjuknandet av det neurologiska syndromet Locked-in Syndrom, även kallad LiS (Maiser, 

Kabir, Sabsevitz & Peltier, 2016). Att leva med LiS har beskrivits som att vara begravd i sin 

egen kropp, vilket beror på syndromets omfattande effekter på kroppens funktioner. 

Syndromet bidrar till att patienterna behöver förlita sig på sin omgivning i flertal aspekter. 

Patienterna behöver därmed omvårdnad under större delar av dygnet (Sadeq, Quraishi, 

Sandralee, Blosser & Robert, 2011).  

LiS tillhör en av de 600 olika sjukdomarna i Europa som ingår i klassifikationen unika 

sjukdomar. I dagsläget är det vanligt förekommande att hälso- och sjukvården har en 

bristfällig kunskap om just unika sjukdomar. Bristen på kompetens om de här sjukdomarna 

leder generellt till en negativ inverkan på patienternas omvårdnad (Sernadela, González-

Castro, Carta, van der Horst, Lopes & Oliveira, 2017). En brist på forskning om upplevelser 

och omvårdnad vid LiS är även faktorer som gör ett intryck på individernas vård.  

Forskning i dagsläget är inriktad inom den medicinska aspekten och är av stor åldersskillnad. 

Den stora åldersskillnaden kan bidra till att flertal studier kan tolkas vara inaktuella, vilket 

beror på att sjukvården ständigt utvecklas och får nya innovationer. Vid bristfällig kunskap 

om ett tillstånd kan det leda till att sjukvårdspersonalen eventuellt besitter en lägre förståelse 

och kompetens för att kunna hantera tillståndet på bästa möjliga sätt (McNair, Lutjen, 

Langhamer, Nieves & Hreha, 2019). Otillräckliga kvalifikationer hos vårdpersonalen kan 

göra att patienterna som har insjuknat i LiS har en ökad risk för att uppleva ett vårdlidande 

(Holloway, Benesch, Burgin och Zentner, 2005; Wang, Ohman, Smith Villarreal & Petersen, 

2013). 

Framtidens grundutbildade sjuksköterskor kommer att behöva bli mer specifika inom 

hanteringen av omvårdnad vid unika sjukdomar. Specificiteten behövs för att alla patienter, 

oavsett sjukdomstillstånd ska kunna uppleva en god och patientsäker omvårdnad (Leksell & 

Lepp, 2013). Avsikten med den här studien var således att få en bredare kunskap om 

upplevelser av syndromet LiS samt att kunna bidra till en ökad kvalitet på omvårdnaden. 

Därmed tolkas det vara väsentligt att beskriva vuxna individers upplevelser om Locked-in 

Syndrom. 
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Bakgrund 
Omvårdnad 
Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad. Sjuksköterskan har ett 

ansvar för att ge patienter en ökad möjlighet till att uppleva hälsa. Betydelsefulla aspekter 

inom omvårdnaden är att patientens hälsa ska kunna förbättras, behållas och återfås. 

Omvårdnaden ska ske med respekt för mänskliga rättigheter samt med omtanke till alla 

individers integritet, autonomi och värdighet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskan ska arbeta tillsammans med patienten för att utforma omvårdnaden. 

Utformningen av omvårdnaden ska ske i så stor mån som möjligt efter patientens önskemål 

och förslag. Utformningen ska ske via en kombination av patientens tankar och åsikter och 

sjuksköterskans kompetens och erfarenhet (Rehn, 2013). 

Varje patient ska bli också bli tilldelad information om sitt sjukdomstillstånd. Det ska även 

ges information om deras individuella situation och förutsättningar. Individens anamnes; 

sjukdomshistoria, bakgrund och sjukdomens omfattning på individen kan påverka hur 

sjukdomen kan hanteras för patienten. Det är därmed av stor vikt att patienten får rätt 

förutsättningar för att kunna ta del av och påverka sin egen hälsa, känsla av välbefinnande 

samt livet i sin helhet (Rehn, 2013). 

Omvårdnad vid kritisk sjukdom 

Sjukdomstillstånd kan uppstå oväntat eller utvecklas om den tidigare har existerat i kroppen. 

En sjukdom är ett begrepp som omfattar flertal tillstånd som tillsammans bidrar till en 

förändring i kroppen. Tillstånd som uppstår plötsligt klassificeras som en akut sjukdom. 

Sjukdomar kan även vara kroniska, vilket innebär att de vanligtvis är långvariga och obotliga. 

Både en akut och en kronisk sjukdom kan leda till en kritisk sjukdom (Ekwall, 2015). 

Vid insjuknandet av ett kritiskt sjukdomstillstånd uppstår det en ökad påfrestning på kroppen. 

Patienten har generellt ett stort behov av en ordentlig omvårdnad samt ett gott 

omhändertagande (Axelsson, 1997, kapitel 1). Det beror främst på att tillståndet kan bidra till 

en snabb förändring av individens livssituation. Behovet av en god omvårdnad beror bland 

annat på att skadans utbredning eventuellt kan minimeras, det kan även ge upphov till en 

minskning av sjukdoms- och rehabiliteringstiden (Axelsson, 1997, kapitel 1). Sjukdomen 

eller skadan kan dessutom leda till att patienten känner sig placerad i ett underläge i sin 

vårdsituation (Ekwall, 2015). Det kan bero på att vårdpersonalen upplevs ha en viss makt 



 

6 
 

över hanteringen av situationen. Makten bidrar till att patienterna kan känna sig otrygga. 

Känslan av otrygghet kan även öka om individen inte har befunnit sig på sjukhus tidigare 

eller haft en historik med sjukdomar. Otrygghet kan ytterligare uppstå när sjuksköterskan inte 

tänker på sitt kroppsspråk, ögonkontakt och deras attityder gentemot patienter. Patienternas 

närstående och anhöriga kan också uppleva en känsla av otrygghet, till exempel när de får ett 

negativt bemötande från sjukvårdpersonal (Ekwall, 2015).  

För att uppnå en god omvårdnad bör sjuksköterskan se individen bakom sjukdomen. En god 

kommunikation till patienten och deras närstående eller anhöriga är också väsentligt. En 

fungerande kommunikation är en betydelsefull komponent som bidrar till en känsla av 

säkerhet och trygghet. Vid ett bristfälligt bemötande och kommunikation gentemot patienten 

kan ett vårdlidande uppstå (Ekwall, 2015).  

För att minimera risken för ett vårdlidande och öka känslan av trygghet ska sjuksköterskan 

tillgodose patientens individuella behov (Ekwall, 2015). Vid insjuknandet av en kritisk 

sjukdom kan individen uppleva varierande känslor. Oro, ängslan, smärta och att vara i en 

okänd och främmande miljö är några upplevelser som kan uppkomma vid ett nytillkommet 

tillstånd. För att hantera patientens nytillkomna och förändrade situation behöver 

sjuksköterskan besitta empati och upprätthålla omvårdnadsåtgärder som kan bidra till en 

trygghet. Dessutom ska sjuksköterskan bedöma varje persons situation för att se vilka 

aktuella omvårdnadsåtgärder som behövs för att tillfredsställa individen, det innebär att 

åtgärderna ska planeras, prioriteras och utföras i enlighet med patientens behov (Ekwall, 

2015). 

Locked-in Syndrom  

Locked-in Syndrom, LiS, är ett sällsynt syndrom som uppkommer på grund av skadliga 

förändringar på hjärnstammen (Maiser et al., 2016). Hjärnstammen är en del av hjärnan som 

hanterar kroppens betydelsefulla livsfunktioner, som bland annat andning, blodtryck och 

reflex till att kunna svälja. En skada på hjärnstammen kan bidra till att de här funktionerna 

blir nedsatta (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006, kapitel 4). 

LiS räknas tillhöra klassifikationen unik sjukdom, vilket är när högst en av 2000 personer 

drabbas (Sernadela, et al., 2017).  I cirka 60 procent av tidigare kända sjukdomsfall uppkom 

Locked-in Syndrom till följd av en stroke (Laureys, Pelles, Van Eeckhout, Ghorbel, 
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Schankers & Goldman, 2005). Hos cirka 31 procent var traumatisk hjärnskada orsaken till 

LiS, det uppkommer bland annat vid trauma mot huvudet (Casanova, Lazzari, Lotta & 

Mazzucchi, 2003). 

De resterande bidragande faktorerna som är bekanta och bidragit till LiS är bland annat 

hjärnhinneinflammation och hjärntumör. Lesioner; skadliga förändringar i hjärnstammen är 

ytterligare en faktor som kan bidra till syndromet (Schankers, Majerus, Goldman, Boly, Van 

Eeckhut, Laureys, 2008). I unikare fall har det rapporterats att syndromet uppkommit till följd 

av ett neurologiskt gift via ett ormbett, specifikt från kungskobran (Khaldun, Fyzal Bahrudin, 

Soo, Yeap & Faisal, 2017).  

Symtom och klassificering  

Varje patient som insjuknat i LiS har ett personligt sjukdomsförlopp som bland annat beror 

på skadans omfattning och hens personliga förutsättningar (Wang et al., 2013). Syndromet 

delas därmed vanligtvis in i tre olika kategorier: klassiska, ofullständiga och totala. Den 

klassiska klassifikationen innebär att individen har de generella symtomen: förlamning på 

kroppens lemmar och kommunikationssvårigheter. Den ofullständiga klassifikationen 

omfattar samtliga generella besvär samt med en förmåga att kunna utföra viss frivillig rörelse, 

utöver ögonrörelser. Klassifikationen total består av att inte kunna utföra några 

kroppsrörelser eller ögonrörelser (Casanova et al., 2003).  

De allmänna symtomen vid Locked-in Syndrom är svårighet att framföra tal, ansiktsrörelser 

och röra sina kroppsdelar (Coralio, Bonanno, Lo Buono, De Salvo, Rifici & Marino, 2017). 

Vid skadan på hjärnstammen uppstår tetraplegia; en total eller delvis förlamning på kroppens 

alla lemmar och överkropp (Coralio et al., 2017). Det innefattar att kapaciteten att utföra 

rörelser är nedsatt trots en vilja att utföra dem. Syndromets paralyserande effekt på kroppen 

påverkar inte individens medvetande, kognitiva funktioner eller sinnen (Sadeq et al., 2011).  

Locked-in Syndrom bidrar dessutom till en nedsatt förmåga på kroppens funktioner, till 

exempel andningssvårigheter och bristande prestanda att utföra tal (Maiser, Kabir, Sabsevitz 

& Peltier, 2018). Ögonen är det organ som vanligtvis inte påverkas av förlamningen, vilket 

resulterar i att individerna använder sig av ögonrörelser för att kommunicera. Att röra blicken 

åt olika håll samt att använda blinkningar kompenserar vanligtvis för den förlorade verbala 

talförmågan (Maiser et al., 2018). 
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Diagnostisering  

Fastställningen av diagnosen Locked-in Syndrom kan vara komplicerad (Sadeq et al., 2011). 

Det beror på att det behövs erfaren vårdpersonal som har kunskap om eller har hanterat 

syndromet tidigare. Diagnosen LiS bör ställas av en erfaren och kunnig neurolog, som ska 

utföra en bedömning om patienten i helhet samt dess neurologiska status. Neurologen bör 

dessutom ha tidigare kunskap om tillståndet för att rätt diagnos ska ställas (Maiser et al., 

2016). För att påvisa en eventuell skada på hjärnstammen ska en magnetisk 

resonanstomografi; MR eller datortomografi göras. Om röntgenundersökningen påvisar 

lesioner; skadliga förändringar på hjärnstammen samt att individen inte tolkas vara fullt alert 

och adekvat bör diagnosen LiS ställas (Sadeq et al., 2011). 

I tidigare sjukdomsfall har det tagit cirka två och en halv månad för att kunna fastställa 

diagnosen Locked-in Syndrom (Laureys et al., 2005). Den långdragna tiden för 

diagnostiseringen beror främst på en bristfällig kunskap om sjukdomstillståndet och 

syndromet sällsynta förekomst. Yngre individer har en större svårighet att bli diagnostiserade 

med LiS på grund av misstro från sjukvården. Misstron beror på tvivel om att yngre patienter 

har bakomliggande riskfaktorer som bland annat hyperlipidemi; förhöjda blodfetter. 

Riskfaktorerna och de bakomliggande orsakerna förknippas vanligtvis med den äldre 

befolkningen och leder till att den yngre generationens symtom oftast förknippas med 

psykiska besvär eller missbruk (Laureys et al., 2005).  

Behandlingsalternativ 

Orsaken till LiS är av stor variation, därmed finns det inget generellt fastställt 

behandlingsalternativ. Vid insjuknande av ischemisk stroke, även kallat hjärninfarkt kan dock 

trombosen, blodproppen eller tromboserna, blodpropparna bli borttagna. Borttagande av 

blodpropparna sker genom akut rekanaliserande behandling så snart som möjligt efter 

insjuknandet. Akut rekanaliserande behandling innefattar att trombosen avlägsnas via 

trombolytiska läkemedel eller trombektomi (Barbic, Levine, Tampieri & Teitelbaum, 2012). 

Trombolytiska läkemedel är en medicin som avlägsnar blodproppar och kan ges inom de 

första fyra och en halv timmarna efter insjuknandet Läkemedlet ges intravenöst, direkt in i 

blodet via venerna hos patienten. Trombektomi innebär att trombosen bortförs kirurgiskt via 

en mekanisk endovaskulär teknik och bör genomföras inom 24 timmarna efter insjuknandet 

(McNair et al., 2019; Socialstyrelsen, 2018a). Inom sex timmar efter insjuknandet kan 
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trombektomi ge upphov till en full effekt, på grund av borttagandet av trombosen. Vid 

användning av trombektomi kan förbättringar på individens funktioner ske, mestadels på 

mobiliteten och de neurologiska funktionerna (Barbic et al., 2012). 

Syndromets påverkan på livssituationen  

Omvårdnad och rehabilitering 

Varje människa i världen har sin egen bakgrund med sin egen kultur, historik, erfarenheter 

och upplevelser. Det gör att föreställningar om hälsa och ohälsa är unikt hos varje person 

(Flenser, 2014). Att insjukna i LiS kan ge en effekt på individens livssituation med en fysisk, 

psykisk, social och existentiell påfrestning (Maiser et al., 2016). Den förändrade 

livssituationen beror till största del på syndromets omfattning på individen. Syndromets 

symtom bidrar till att patienten får mindre kontroll över sitt liv. Den fysiska begränsningen i 

samband med kommunikationssvårigheterna bildar ett sorts hinder för individerna i livet. 

Begränsningarna kan även påverka deras sociala umgänge och kan ge upphov till en 

psykologisk problematik (Flenser, 2014). 

För att individen med LiS ska uppleva en bra livskvalitet är det en central komponent att 

patienten har kvar sitt självbestämmande (Holloway et al., 2005). Det är vanligt 

förekommande att vårdpersonalen tar egna beslut som inte involverar patientens åsikter och 

önskemål. Det beror på att kommunikationen från patienten till sjuksköterskan är bristfällig. 

Kommunikationsbristen orsakas främst av att patienten inte kan kommunicera verbalt med 

tal. Individerna med Locked-in Syndrom tolkas därmed vara i en utsatt situation (Holloway et 

al., 2005). 

På grund av bristfälliga alternativ kring behandling bör fokus läggas på omvårdnad för att 

främja hälsa, återfinna välbefinnande och att minska lidande (Sadeq et al., 2011). Omvårdnad 

och rehabilitering är betydelsefulla aspekter inom vården för patienterna med LiS. På grund 

av syndromets effekt på kroppen behöver patienten stöttning för att hantera kroppens 

funktioner och behov. Det behövs stöd och hjälp för att kunna hantera funktionerna som 

bland annat andning och nutrition, eftersom de är grovt nedsatta (Sadeq et al., 2011).  

För att hantera en nedsatt andningsförmåga kan det bli aktuellt att använda sig av en 

trakestomi (Maiser et al., 2016). En trakestomi är en öppning på framsidan av halsen som gör 

att personen får en fri luftväg, vilket leder till en förbättrad andning hos patienten 



 

10 
 

(Vårdhandboken 2019b). Maiser et al., (2016) påpekar att dryck och föda vanligtvis inte kan 

intas oralt, vilket gör att det behöver kompenseras med sondmat och vätska. Vätska kan ges 

intravenöst, direkt in i blodet, via infusioner; dropp (Vårdhandboken, 2019b). För att få 

vätska, medicinering och näring kan personen behöva få en perkutan endoskopisk 

gastrostomi; PEG, vilket är en kateter från magsäcken till bukväggen (Maiser et al., 2016: 

Vårdhandboken, 2019a). 

En PEG är till för att underlätta sväljningsproblematik och för att ge patienten tillräckligt med 

nutrition, vätska och läkemedel (Vårdhandboken, 2019a). I vissa fall kan det dessutom 

behövas övervakning hos patienterna med LiS dygnet runt, vilket beror på syndromets 

omfattning. Det är även på grund av att de insjuknade har ett stort behov av omvårdnad 

(Maiser et al., 2016).  

En studie av Casanova et al., (2003) visar att patienter som har insjuknat i LiS kan få en ökad 

chans att återfå eller förbättra sina kroppsliga funktioner om de blir insatta på rehabilitering i 

ett tidigt skede. Mellan tre till sex månader efter insjuknandet av LiS upplevde 21 procent av 

14 individer en utveckling av sin sväljförmåga. 28 procent av personerna utvecklade 

dessutom sin verbala kommunikation och 42 procent kunde förmedla sig med användning av 

tekniska hjälpmedel, till exempel datorer. Det här var möjligt som ett resultat av tidigt insatt 

rehabilitering hos patienterna (Casanova et al., 2003). 

Förändring av kommunikationsförmågan 

Syndromet LiS bidrar till en nedsatt förmåga att kunna tala verbalt, därmed behövs olika 

metoder användas för att individerna ska kunna framföra sin talan. Det vanligaste alternativet 

är ögonmotorik med riktningar av blicken och blinkningar med ögonlocken. Med en riktning 

av ögonen uppåt tyder de vanligtvis på ordet “ja” och nedåt på “nej”. En blinkning föreställer 

“ja” och två blinkningar motsvarar “nej” (Maiser et al., 2018). 

Andra alternativ för att kunna kommunicera är användning av en kommunikationstavla, 

vilket är en tavla i papper som består av alfabetet, siffror eller bilder. Med stöd från personer i 

sin omgivning kan individer säga eller peka på bokstäver tills patienten gör en bestämd 

ögonrörelse. När patienten sedan utför den bestämda ögonrörelsen när en bokstav nämns 

innebär det att den bokstaven har blivit vald. Sedan börjar processen om, tills bokstäverna 

bildar ord och meningar (Maiser et al., 2018). 
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Ett nyare alternativ som framtagits är en dator som tillverkats för individer som är 

paralyserade och har anartri; talstörningar (Bacher, Jarosiewicz & Masse, 2014). Datorn 

RSVP-keyboard™ fungerar genom elektroencefalografi; EEG och elektrokortikografi (se 

figur 1). Datorn fungerar genom elektroder som mäter hjärnans elektriska aktivitet. EEG 

innefattar att elektroder placeras utanpå skallen och elektrokortikografi innebär att elektroder 

sätts på hjärnbarken. Genom elektroderna kan hjärnans aktivitet användas för att styra datorns 

specifika program. Med datorprogrammet kan individerna formulera ord och använda sig av 

internet samt sociala medier. Grundläggande meningar, ord och tidigare använda 

meningsenheter kan sparas på enheten och återanvändas vid behov (Bacher et al., 2014).  

Figur 1. Bild som föreställer kommunikationshjälpmedlet RSVP-keyboard™

                   

                                                                                                           (CogSysLab at Neu, 2015) 

Förutom RSVP-keyboard kan en AAC-apparat användas för individerna som har svåra 

kommunikationssvårigheter (Kay-Chen & O ‘Leary, 2018). AAC står för Augmentative and 

Alternative Communication och är till för individer med påtagliga talsvårigheter eller kraftiga 

funktionsnedsättningar. AAC-apparaten kan användas med stöttning av Eye-Gaze teknologi, 

även kallat Dynavox Eye-Gaze. Eye-Gaze består av ett tekniskt verktyg som till exempel 

surfplatta eller en datorskärm. Det är individens ögonrörelser som registreras av det tekniska 

programmet och kan på så sätt ersätta individens verbala talförmåga (Kay-Chen & O ‘Leary, 

2018). 
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Med inställningar och korrigeringar kan individerna med hjälp av ögonrörelser styra det 

tekniska redskapet som det vore en datormus. Individen kan bland annat använda sig av 

sociala medier och kan kommunicera genom att skriva meningar via ögonrörelser (se figur 2). 

Meningarna som individen skrivit med ögonen kan även läsas upp högt av datorn eller 

surfplattan (Kay-Chen & O ’Leary, 2018).  

Figur 2. Bild som föreställer kommunikationshjälpmedlet Dynavox Eye-Gaze.  

 
                                                                                                       (Wheelie me – Still me!, u.å)    

 

Livsvärldsteorin 

Livsvärldsteorin är en vetenskaplig modell som uppmärksammar individens livsvärld 

(Dahlberg, 2014). Den uppmärksammar varje människas upplevelse av sin vardag. Modellen 

fokuserar på varje persons individuella upplevelse och förståelse av sina subjektiva och 

existentiella behov. Tankar och olika sorters känslor angående vad som är hälsa betonas även. 

Teorin kan till exempel användas för att utveckla kunskap om människors upplevelser av att 

leva med ett långvarigt sjukdomstillstånd (Dahlberg, 2014).  

Sjuksköterskan kan använda sig av livsvärldsteorin i sitt arbete för att få en ökad förståelse 

kring vårdens inverkan på patienternas livssituation (Dahlberg, 2014). Patientens berättelser 

kan tillsammans med livsvärldsperspektivet bidra till en ökad kunskap om upplevelser av att 

leva med olika sjukdomstillstånd. Om sjuksköterskan får en större förståelse om hur det är att 
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leva med ett tillstånd kan hen arbeta för att förebygga lidande. De centrala begreppen inom 

livsvärldsteorin är: levd kropp, lidande, välbefinnande och vårdrelation (Dahlberg, 2014).  

Det centrala begreppet levd kropp innefattar varje människas fysiska, psykologiska, 

existentiella och andliga inverkan i livet. Varje persons levda kropp innefattar individens 

existens och upplevelser kring ohälsa samt hälsa. Om en sjukdom uppkommer kan det bidra 

till en påminnelse om att den levda kroppen faktiskt existerar (Dahlberg, 2014). 

Det beror på att generellt sätt brukar människor glömma eller inte märka av sin livsvärld, tills 

någonting påfrestar den. Påfrestning kan vara bland annat nytillkomna sjukdomar eller 

skador. Förståelsen av sin egen levda kropp kan förändras när sjukdom blir närvarande och 

kan ge upphov till frågor om bland annat individens existens. Det är inte enbart kroppens 

fysiologi som påverkas av sjukdomstillståndet, utan det är hela personens livsvärld 

(Dahlberg, 2014).  

Lidande och välbefinnande är två begrepp som används för att beskriva individens livsvärld 

(Dahlberg, 2014). Vårdens syfte är att arbeta för att förebygga och förhindra lidande samt 

främja välbefinnande. Lidande kan delas upp i tre olika delar: vårdlidande, sjukdomslidande 

och livslidande. Vårdlidande innebär ett lidande som uppkommit vid behandling eller 

omvårdnad vid en sjukdom, till exempel genom bristfällig omvårdnad. Sjukdomslidande är 

ett lidande som förknippas med individens sjukdomstillstånd, vilket kan uppkomma från 

symtom eller ett vårdlidande (Dahlberg, 2014). Livslidande är lidande som uppkommer när 

en individs livssituation förändras och kan bland annat bero på smärta och fysiska 

begränsningar (Wiklund, 2019, kapitel 4). 

Båda begreppen: lidande och välbefinnande, kan uppkomma samtidigt då positiva känslor 

kan upplevas trots sjukdom. Välbefinnande är en känsla som är förknippad med varje 

individs subjektiva och individuella upplevelser associerat till lycka, livsmod och 

tillfredsställning (Antonovsky, 2005; Eriksson, 1991). Det innefattar även personens fysiska, 

psykiska och sociala aspekter kring upplevelsen av ett gott liv. För att uppleva välbefinnande 

vid en långvarig sjukdom bör individen acceptera sin nya livsvärld och det eventuella 

lidandet (Dahlberg, 2014).   

Inom vården är det väsentligt att vårdpersonalen och patienten har en fungerande 

vårdrelation (Dahlberg, 2014). Det beror på att sjuksköterskan ska kunna hantera patienters 

känsla av lidande samt öka deras känsla av välbefinnande. Ordet vårdrelation innefattar en 
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relation i vårdsammanhang, till exempel mellan vårdpersonal och patienten. Vårdrelation kan 

även finnas mellan patienten och deras anhöriga eller närstående. Sjuksköterskan bör agera 

professionellt i en vårdrelation, vilket innebär att vårdpersonalen inte ska få ut någon egen 

förtjänst av relationen. En egen förtjänst kan uppkomma vid andra sorters relationer som 

mellan en patient och deras familj. För att få en fungerande vårdrelation behöver 

sjuksköterskan arbeta med ett personcentrerat synsätt. Tidsbrist, osäkerhet i förhållning, 

negativa känslor och att bli för involverad i patientens livsvärld är några aspekter som kan 

bidra till negativitet i en vårdrelation (Dahlberg, 2014).  

Begreppsdefinition  

Hälsa och ohälsa  

Begreppen hälsa och ohälsa har flertal olika tolkningar. Hälsa kan ses som en sorts process 

och resultat på glädje, livskvalitet och välbefinnande (Willman, 2014). Ur ett biomedicinskt 

perspektiv uppnås inte hälsa vid ett sjukdomstillstånd. Enligt det humanistiska perspektivet 

kan hälsa uppnås trots sjukdom eftersom det är människans helhet med kropp, själ och ande 

som avgör upplevelsen. 

Ohälsa tolkas vara när individen inte upplever hälsa, och kan till exempel uppkomma vid 

påtagliga symtom, sjukdom och negativa händelser i livet. Inom omvårdnadsvetenskapen är 

det varje individ som skapar sin egen upplevelse av hälsa och ohälsa. Upplevelsen mellan de 

två begreppen påverkas bland annat av sjukdom, skador, lidande och begränsat socialt 

umgänge (Willman, 2014). 

Lidande 

Lidande är en upplevelse som kan uppkomma vid svårhanterliga situationer i livet, som 

förknippas med negativitet. Dessa negativa känslor kan uppkomma vid bland annat smärta 

och vid större förändringar av livet. Lidande kan till exempel synas vid en allvarlig sjukdom 

(Arman, 2017). 
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Livsvärld 

En livsvärld är en individuell tolkning av den verkligheten som individen lever i. 

Verkligheten består av olika fenomen, som till exempel händelser som har uppkommit i livet. 

Livsvärlden är den omgivning som personen befinner sig i, vilket gör att den är personlig.  

Vanligtvis uppmärksammas livsvärlden när påfrestningar som exempelvis sjukdomar 

uppkommer (Birkler, 2008, kapitel 6). Vardagen brukar tas för givet av människor som inte 

har påfrestningar på sin livssituation (Birkler, 2008). En livsvärld påvisar individens 

upplevelser av bland annat lidande samt sjukdom. Det här kan påverka människans 

uppfattning av sin livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2013).  

Omvårdnad 

Begreppet omvårdnad är ett brett begrepp som både är en vetenskap och en kunskap, där 

fokus ligger på människans utveckling. Sjuksköterskans fokus är omvårdnad, vilket innebär 

att hen ska arbeta för att tillgodose varje individs helhet. Helheten består av varje patientens 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Sjuksköterskan ska genom omvårdnad 

tillgodose patientens behov och bidra till att patienten kan uppleva hälsa och livskvalitet 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, kapitel 3). 

Upplevelser 

Begreppet upplevelser innefattar hur människor uppfattar och värderar sin egen verklighet 

(Eriksson, 1991). Upplevelser kan beskrivas som hur människor uppfattar sin miljö och 

omvärld. Varje persons upplevelse är individuell och kan skilja sig åt. Det beror på att alla 

individer är egenartade och har olika uppfattningar om händelser i livet (Dahlberg, 2014). 

Problemformulering   

Patienter som har insjuknat i Locked-in-Syndrom befinner sig i en svårhanterlig situation. 

Symtomens omfattning innebär att individen inte kan uttrycka sin vilja via tal, vilket kan 

medföra att patienten befinner sig i en komplicerad situation (Maiser et al., 2016). Situationen 

medför att individen är utsatt och beroende av andra människor. Problem kan uppstå på grund 

av syndromets omfattning, vilket leder till en svårighet att uppfatta patientens behov och 

tankar. Bristen på uppfattning kan leda till en ökad risk för lidande och en minskad känsla av 
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välbefinnande. Det kan innebära att det blir en svårtolkad situation när vårdpersonalen inte 

förstår hur patienterna som lever med LiS uppfattar deras livssituation (Maiser et al., 2016). 

Forskningen om omvårdnad och upplevelser om LiS är bristfällig, vilket gör att 

sjuksköterskan inte har rätt förutsättningar för att hantera sjukdomstillståndet på ett korrekt 

sätt (McNair et al., 2019). Sjuksköterskor behöver öka sin kunskap för att kunna arbeta 

personcentrerat och patientsäkerhet. Antalet individer som insjuknar i stroke kommer även att 

öka markant inom de kommande 20 åren. Ökningen beror främst på att världens population 

ökar hastigt och medelåldern stiger (Donnan, Fisher, Macleod & Davis, 2008). Det kan göra 

att fler individer eventuellt kan insjukna i LiS. Det är därför av stor vikt att sjukvårdspersonal 

har rätt förutsättningar för att kunna hantera syndromet på ett optimalt sätt. 

Bristen på omvårdnad leder till en problematik hos patienterna, eftersom de inte får en 

fungerande vård (Sadeq et al., 2011; Holloway et al., 2005). Som Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 2017:30) betonar ska alla patienter uppleva en vård med trygghet och säkerhet. 

För att individerna med LiS ska få en fungerande vård och omvårdnad är det av stor vikt att 

upplevelserna vid sjukdomstillståndet upplyses.  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva vuxna individers upplevelser av att leva med Locked-in 

Syndrom.  

Metod 

Design 

För att kunna besvara studiens syfte: vuxna individers upplevelser av att leva med Locked-in 

Syndrom, användes en litteraturstudie med en kvalitativ ansats.  

En kvalitativ metod bidrar till en ökad förståelse för varje unik individ och deras 

verklighetsuppfattning. Vid kvalitativ forskning vill forskaren förstå och beskriva individers 

enskilda upplevelser och deras tolkningar av ett sjukdomstillstånd (Henricson & Billhult, 

2017). För att uppnå en djupgående, genomgripande kunskap och förståelse av upplevelser 

vid LiS, är det därmed lämpligt att använda sig en kvalitativ litteraturstudie.  
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Dahlborg-Lyckhage (2017) poängterar att ett användbart material för att få fram upplevelser 

är patografier, då de lyfter fram personens individuella erfarenheter av ett sjukdomstillstånd. 

Med stöttning av patografier; berättelser från patienterna, kan sjuksköterskan få en bredare 

kunskap och uppfattning om hur det är att leva med ett sjukdomstillstånd (Dahlborg-

Lyckhage, 2017). Studien utgår från ett induktivt förhållningssätt som Birkler (2008, kapitel 

4) nämner är vanligt förekommande för att undersöka individers upplevelser av ett fenomen. 

Det här är användbart för att dra slutsatser genom att gå från delarna till helheten hos 

individernas egna erfarenheter och berättelser (Birkler, 2008, kapitel 4). 

Förförståelse 

Det finns en tidigare förkunskap om syndromet LiS. Förkunskapen uppkom via erfarenheter 

vid tjänstgöring på ett lokalt sjukhus. Förförståelsen valdes att inte tas med eller ha någon 

inverkan på studiens metod och resultat.  

Urval 

I studien användes fyra patografier som besvarade studiens syfte. Kristensson (2014, kapitel 

3) poängterar att det är betydelsefullt att beskriva och dokumentera inklusions- och 

exklusionskriterier. Det är av stor vikt för att få fram vilken population och vilket material 

som har varit aktuella för studien. Studiens inklusionskriterier var att individerna från 

patografierna ska ha blivit diagnostiserade med Locked-in Syndrom och att de skulle handla 

om vuxna individer som har insjuknat när de var mellan 18 och 60 år. Patografierna skulle 

vara publicerade efter år 2010 samt skulle individerna ha insjuknat i sjukdomstillståndet LiS 

efter år 2005. Patografierna skulle dessutom vara skrivna på svenska eller engelska samt inte 

ha fler än två författare, därav minst en av personerna skulle ha upplevelsen av att leva med 

LiS. Patografierna skulle även tydligt beskriva upplevelsen av att leva med Locked-in 

Syndrom. 

För att få en variation i urvalet inkluderades litteratur utan vikt vid personens kön, etnicitet 

eller socioekonomisk status. Exklusionskriterierna i studien var att individerna med 

sjukdomen inte skulle ha fler bakomliggande diagnoser än själva sjukdomen Locked-in 

Syndrom.  
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Datainsamling  

Litteratursökningen påbörjades med en pilotsökning på svenska biblioteksdatabasen Libris 

(Libris, u.å). Med en pilotsökning kontrollerades antal aktuellt material, vilket Olsson och 

Sörensen (2011, kapitel 6) påpekar är en betydelsefull del för att få tillräckligt med data. I 

pilotsökningen användes följande sökord: Locked-in Syndrom, Locked-in Syndrome, 

upplevelser, experiences, patografier, självbiografi och biography (se tabell 1).  

Inledande sökning på Libris med sökordet Locked-in Syndrom resulterade i tre träffar, vilket 

exkluderades på grund av att litteraturen var äldre än tio år. Nästa steg i sökningen var 

sökordet Locked-in Syndrome, som medförde till nio träffar. Fyra böcker inkluderas och fem 

böcker exkluderades. Två av patografierna exkluderades på grund av att dem hade fler än två 

författare. De tre resterande som exkluderades handlade inte om individens upplevelser vid 

Locked-in Syndrom. 

Kristensson (2014, kapitel 11) nämner att användning av de booleska sökoperatorerna som 

OR, NOT och AND kan bidra till en större sensitivitet och specificitet i sökningen. I vidare 

sökning på Libris användes booleska termen AND. I tredje sökningen användes Locked-in 

Syndrom AND upplevelser som påvisade en träff, varav den exkluderades på grund av att 

litteraturen var äldre än tio år. I nästa sökning användes orden Locked-in Syndrome AND 

experiences som gav noll träffar. 

I femte sökningen användes sökorden Locked-in Syndrom AND självbiografi, vilket 

resulterade i noll träffar. Påföljande sökning var Locked-in Syndrome AND biography som 

bidrog till en träff.  Den litteraturen hade uppkommit i en tidigare sökning och inkluderades i 

sökning nummer två. I nästföljande sökning användes sökorden Locked-in Syndrom AND 

patografi. De här sökorden tillförde en träff som exkluderades på grund av att boken 

publicerades för mer än tio år sedan. I den sista sökningen användes orden Locked-in 

Syndrome AND patografi, vilket gav noll träffar.  
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Tabell 1. Litteratursökning i Libris.  

Sökning 

  

Sökord  Datum för 

sökning  

Träffar  Inkluderades Exkluderades 

Nr 1  Locked-in Syndrom 2019-11-07 3 st 0 st  3 st 

Nr 2  Locked-in Syndrome  2019-11-07 9 st 4 st 5 st 

Nr 3  Locked-in Syndrom 
AND upplevelser 

2019-11-07 1 st  0 st  1 st 

Nr 4  Locked-in Syndrome 
AND experiences  

2019-11-07 0 st 0 st 0 st 

Nr 5  Locked-in Syndrom 
AND självbiografi  

2019-11-07 0 st  0 st  0 st  

Nr 6  Locked-in Syndrome 
AND biography 

2019-11-07 1 st  1 st  0 st  

Nr 7  Locked-in Syndrom 
AND patografi  

2019-11-07 1 st  0 st  1 st  

Nr 8  
Locked-in Syndrome 
AND patografi  

2019-11-07 0 st  0 st  0 st  

Totalt inkluderades fyra böcker som tolkades kunna besvara studiens syfte. De fyra böckerna 

som valdes ut från Libris är: In the Blink of an Eye - The Story of Mia Austin and Her 

Triumph over Locked in Syndrome (Austin & Kelso Ryan, 2018), Out of the Darkness - An 

Inspirational Story of Survival in the Face of Stroke and Locked-in Syndrome (O’Reilly, 

2014), Running Free - Breaking Out from Locked-in Syndrome (Allat & Stokes, 2018) samt 

Locked In - One man’s miraculous escape from the terrifying confines of Locked-in 

Syndrome (Marsch & Hudson & 2014).  
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Beskrivning av patografier  

Titel: In the Blink of an Eye - The Story of Mia Austin and Her Triumph over Locked in 

Syndrome. 

Författare, år och förlag: Mia L Austin & Sue Kelso Ryan, 2018, Xlibris UK, 

Handling: Mia Austin, var en aktiv kvinna som arbetade på en resebyrå i USA. Hon hade 

upplevt huvudvärk i flera månader och hade sökt vård flertal gånger för sina besvär. Inga 

läkare tog hennes symtom på allvar eftersom de misstänkte att Mia var för ung för allvarliga 

besvär. År 2009 upplevde Mia att hon var yr och hade en ökad huvudvärk som resulterade i 

att hon svimmade. Mias föräldrar kontaktade ambulansen och hon blev sedan inlagd på 

sjukhuset. Läkarna misstrodde att hon hade fått en stroke på grund av hennes unga ålder. 

Efter ett långt förlopp med en fördröjd CT konstaterades det att Mia hade drabbats av en 

stroke. I senare förlopp fastställdes det att Mia insjuknat i Locked-in Syndrom. I upptill ett år 

var Mia inlagd med problematik av olika symtom, som bland annat 

kommunikationssvårigheter. Till slut kunde Mia med stöd från sjukvården och sin omgivning 

komma hem till ett anpassat boende och få stöttning av personliga assistenter. 

Titel: Running Free - Breaking Out from Locked-in Syndrome 

Författare, år och förlag: Kate Allat & Alison Stokes, 2018, Accent Press Ltd.  

Handling: Kate var 39 år gammal när hon upplevde den värsta migränen i sitt liv. Hon åkte 

in till akuten i England och läkarna konstaterade att hon hade migrän. Fyra timmar senare 

kollapsade Kate i hemmet, och därpå ringer hennes man, Mark 112. Kate hamnade i en koma 

i tre dagar och vaknade senare upp på intensiven, då fick hon reda på att hon hade insjuknat i 

LiS. Kate är en mamma till tre barn, och hon levde ett bra och aktivt liv, där hon ansåg sig 

vara en “supermamma” tillsammans med hennes tre bästa väninnor. Det blev därför en stor 

omställning i Kates liv när hon helt plötsligt blev tvungen att vara beroende av andra 

människor, då symtomen var omfattande. 

Titel:  Out of the Darkness - An Inspirational Story of Survival in the Face of Stroke and 

Locked-in Syndrome. 

Författare, år och förlag: Allison O’Reilly, 2014, Archway Publishing.  
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Handling: Allison O’Reilly var 49 år när hon drabbades av Locked-in- Syndrom. Hon var en 

aktiv kvinna som arbetade som marknadschef och var ytterst framgångsrik i USA. Hon är gift 

och bor med sin man Kevin i Washington. Allison insjuknade i hemmet och lyckades ta sig 

till akuten med hjälp av sina grannar, då hennes man Kevin var iväg på en affärsresa. Väl på 

akuten blev de hemskickade på grund av att det inte fanns någon förklaring till symtomen 

hon upplevde. Dagen efter mådde Allison sämre, hennes man Kevin är nu hemma från 

Arizona, och han ringer 112. Den här gången inser läkarna vad som har skett, hon har fått en 

stroke i hjärnstammen; och har nu drabbats av LiS. Allison har en otrolig kämpaglöd och 

lyckas till slut slå sig fri från sjukdomen, något som är ovanligt. Hon påbörjade rehabilitering 

tidigt och gav aldrig upp. 

Titel: Locked In - One man’s miraculous escape from the terrifying confines of Locked-in 

Syndrome 

Författare, år och förlag: Richard Marsch & Jeff Hudson, 2014, Little Brown Book Group 

Handling: Richard Marsch var 60 år gammal när han fick konstaterandet att han hade en 

blodpropp i hjärnstammen. Han var gift med sjuksköterskan Lilli och hade arbetat som polis i 

cirka 25 år. Senare i sitt liv arbetade han som lärare på en gymnasieskola i California, USA. 

Den 20 maj år 2009 upplevde Richard att han hade en konstig känsla i kroppen. Han lyckades 

kontakta sin fru som kom hem tidigare från sitt arbete och Lilli ringde ambulansen. Richard 

var inlagd på sjukhus i cirka tre och en halv månad, och till slut kunde han andas utan 

respirator eller stöttning av en trakestomi. Richard flyttade till ett vårdboende där han först 

missköttes, därav flyttades han till ett annat boende där han blev bättre behandlad. Med hjälp 

av ypperlig rehabilitering och vilja återfick Richard stora delar av sin motoriska förmåga, 

vilket gjorde att han kunde flytta hem cirka ett år efter insjuknandet. 

Dataanalys 

Vid forskning och studier med stor mängd data är det lämpligt att använda sig av en kvalitativ 

innehållsanalys. Det används för att påvisa likheter och skillnader från insamlat material 

(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). För att besvara studiens syfte angående vuxna 

individers upplevelser vid Locked-in Syndrom ansågs en innehållsanalys vara användbart. 

Inspiration till dataanalysen har tagits från Graneheim och Lundmans (2004) version av en 

kvalitativ innehållsanalys. Vid innehållsanalysen används en manifest tolkning, som syftar till 
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att synliggöra det uppenbara i textmaterialet med latenta drag, för att se det bakomliggande 

budskapet av texten.  

Dataanalysen skedde genom att fyra valda patografier lästes igenom i sin helhet enskilt. Ur 

patografierna valdes sedan meningsbärande enheter ut, som tolkades vara användbara för att 

besvara studiens syfte. Meningsbärande enheter beskrivs enligt Graneheim et al., (2017) vara 

ord, meningar eller stycken som tillsammans besvarar syftet för studien. I följande steg 

följdes en diskussion angående vilka meningsbärande enheter som skulle inkluderas i 

analysprocessen. Totalt valdes 221 meningsbärande enheter ut till analysprocessen.  

Sedan reducerade meningsenheterna ner till en förkortning, vilket kallas för kondensering. I 

den här processen översattes meningsenheterna från engelska till svenska. Med en 

kondensering förkortas innehållet ner, utan att förlora sitt innehåll från textmassan 

(Graneheim et al., 2017). Kondenseringen bidrar sedan till koder, vilket beskrivs enligt 

Graneheim et al, (2017) vara en sorts specifik etikett på varje meningsenhet och 

kondensering. Liknande sorters koder grupperades sedan tillsammans och bildade under- och 

huvudkategorier (se bilaga 1).  

Etiskt övervägande  

Kristensson (2014, kapitel 4) påpekar att studier som innefattar människor ska ta etiska 

ställningstagande kring forskningsetiska frågor och förhållanden. Det görs för att framhäva 

att studien är etiskt försvarbar och att risker hos involverade personer inte uppkommer, som 

bland annat skador och diskriminering. För att studien ska vara etiskt försvarbar ska den 

återspegla Helsingforsdeklarationens fyra etiska principer som är: autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, inte-skada principen och rättviseprincipen (Kristensson, 2014, kapitel 4). 

Autonomiprincipen handlar om självbestämmande och att forskningen sker med ett 

respektfullt hänsynstagande (Olsson & Sörensen, 2011, kapitel 4). Autonomiprincipen tolkas 

ha övervägts och är försvarbar, eftersom författarna till patografierna har publicerat böckerna 

frivilligt och offentligt för omvärlden. Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

(SFS 1960:729) framhäver att om litteratur är publicerad offentligt anses det vara en offentlig 

handling. Under inga omständigheter är det tillåtet att ändra på litteraturens innebörd, då det 

kan tolkas vara negativt och förolämpande för skaparen av litteraturen.  
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Godhetsprincipen fokuserar kring att nytillkommet data ska utarbetas med syfte att framställa 

informationen så effektivt och pålitligt som möjligt (Olsson & Sörensen, 2011, kapitel 4). 

Resultatet kan med stor sannolikhet användas för att stötta sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal för att få en större kunskap om LiS. Det här kan i sin tur leda till bättre 

hantering och omvårdnad för individer som insjuknat i eller kommer att insjukna i 

sjukdomstillståndet. Med en ökad kunskap kan det bidra till en högre kvalitet i olika aspekter 

inom hälso- och sjukvården.  

Inte-skada principen innebär att studiens involverade deltagande individer inte ska utsättas 

för någon skada, varken fysiskt eller psykiskt. Individerna ska dessutom inte utsättas för 

någonting riskfyllt (Olsson & Sörensen, 2011, kapitel 4). För att kunna försvara inte-skada 

principen användes en manifest inriktning i studien. Med en manifest inriktning tolkades inte 

textinnehållet i patografierna, vilket minimerar risken för att texten missuppfattas. På grund 

av valet med latenta drag i studien tolkades det vara lämpligt att använda citat som förstärker 

personens mening, vilket tolkades bidra till en minimerad risk för skada.  

Den fjärde och sista delen berör rättviseprincipen, som innefattar att studien inte ska 

innehålla diskriminering utifrån bland annat kön, etnicitet och ålder (Olsson & Sörensen, 

2011, kapitel 4), vilket även styrks av Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). En orättvis 

behandling eller diskriminering har inte förekommit eftersom en neutral inblick i 

urvalsprocessen användes. Det har dessutom inte har lagts någon vikt vid personliga faktorer 

hos deltagarna.  

Resultat 

Genom en analys av fyra patografier uppkom det tre huvudkategorier och sju underkategorier 

(se figur 3). De tre huvudkategorierna är Att få ett förändrat jag, Att behöva ställa om sin 

livssituation och framtid och Att behöva stöd och kunskap från omvärlden. 

Huvudkategorin Att få ett förändrat jag innefattar tre underkategorier, Att uppleva kroppsliga 

konsekvenser, Att ha svårigheter att kommunicera och Att få skiftande känslor. Andra 

huvudkategorin, Att behöva ställa om sin livssituation och framtid, är indelad i två 

underkategorier: Att få en förlust av tidigare vardag och Att få en förändrad syn på livet. Den 

tredje huvudkategorin, Att behöva stöd och kunskap från omvärlden, innehåller 

underkategorierna, Att längta efter stöttning och Att önska för en ökad kompetens hos hälso- 
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och sjukvården. Graneheim & Lundman (2004) påpekar att citat kan styrka trovärdigheten för 

studier, därmed finns det minst ett citat i varje underkategori utifrån patografierna. 

Figur 3. Översikt av resultat med huvud- och underkategorier 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att få ett förändrat jag 

I den här kategorin beskrivs individernas upplevelser kring en förändring av sig själva efter 

uppkomsten av LiS. Förändringen tolkades bidra till en påfrestning på individens fysiska och 

psykiska förmågor. Därmed delas huvudkategorin Att få ett förändrat jag, in i tre 

underkategorier, Att uppleva kroppsliga konsekvenser, Att ha svårigheter att kommunicera 

samt Att få skiftande känslor. Underkategorin Att uppleva kroppsliga konsekvenser lyfter upp 

individernas upplevelser av de fysiska besvären vid LiS. Andra underkategorin Att ha 

svårigheter att kommunicera poängterar individernas upplevelser av syndromets påverkan på 

den verbala kommunikationen. Underkategorin Att få skiftande känslor innefattar individens 

uppfattning av olika känslor vid tillståndet. 
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Att uppleva kroppsliga konsekvenser  

I analysen uppkom det att patienterna upplevde att syndromet LiS bidrog till en fysisk 

påfrestning på deras kropp. Patienterna kände att syndromet medverkade till en känsla av att 

de upplevde fysiska konsekvenser. Förlamningen som uppkommit till följd av syndromet 

bidrog till att individerna inte kunde utföra någon frivillig rörelse. Symtomen gjorde så att 

kroppen inte upplevdes vara likadan som tidigare, vilket bidrog till att individen var fysiskt 

begränsad. Trots en stor vilja att utföra olika rörelser hade patienterna det svårt med att 

hantera förlusten av sin rörelseförmåga.  

Syndromet medverkade till att patienterna hade ett apatiskt utseende, med en bristande 

förmåga att använda sin motorik i ansiktet och att hantera sina lemmar. De fysiska 

begränsningarna ansågs leda till att individer i omgivningen upplevde personerna med 

tillståndet felaktigt. Tolkningen som gjordes var att patienterna ansågs vara ointresserade 

eller inadekvata. Sinnen som känsel, syn och hörsel beskrevs vara fullt fungerande, eftersom 

individerna upplevde sig vara fullt kognitivt fungerande. De kände smärta vid viss beröring 

och de var medvetna om händelser runt omkring dem. Smärtpåverkan och känslan av 

beröring framkom vara oförändrat sedan innan tillståndet uppkom. De kroppsliga 

konsekvenserna tolkades vara den värsta upplevelsen av de alla, vid LiS.  

“In truth, you look different, have an empty look, and can't do anything, but you are still the 

same person inside” (O'Reilly, 2014, s. 38). 

 Att få uppleva de fysiska konsekvenserna bidrog dessutom till att personerna fick en 

minskad förståelse över sin kropps fysiologi och anatomi. Symtomets uppkomst bidrog till 

tankeställningar om bland annat hur sjukdomstillståndet uppkommit, om symtomen kommer 

förändras samt hur länge besvären kommer att kvarstå. Patienterna hade inte lagt någon större 

vikt vid hur kroppen fungerade och hur den regleras, förens insjuknandet i LiS. Kroppens 

funktioner hade tagits för givet och att återfå mobiliteten blev en stor utmaning. I slutändan 

tolkades det vara kroppens egna beslut om funktionerna skulle fungera eller förbättras. 

Syndromets påverkan på kroppen uppfattades på flertal diverse sätt. Exempelvis var känslan 

av inte kunna hantera sin kropps rörelseförmåga en bidragande faktor till upplevelsen av att 

vara en hjälplös marionettdocka. Känslan av att kroppsdelarna inte tillhörde en själv var 

också en föreställning som uppstod. Upplevelsen att vara levande begravd eller instängd i sin 

egen kropp var några andra synsätt på de fysiska begränsningarna. Oavsett om viljan till att 
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röra sig var stor, upplevdes de fysiska begränsningar påverka individerna med ett negativt 

tankesätt. 

 I was a puppet, but instead of strings I was held up by the strong arms of the Ambulance 

Service. This was even worse than not being able to speak. My feet were dead weights. 

Useless. It was the lowest point of my life. (Marsh & Hudson, 2014, s.26) 

Att ha svårigheter att kommunicera  

Analysen påvisade att ögonrörelser var den enstaka rörelsefunktionen som var fungerande av 

alla kroppens funktioner. Patienterna upplevde en begränsning av att kommunicera, eftersom 

de inte kunde eller för att de hade stora svårigheter med att kunna använda sig av tal, 

ansiktsmotorik eller kroppsspråk. Att inte kunna tala tolkades leda till en negativ påfrestning 

på livet, och det var svårhanterligt för individerna då det var psykiskt krävande för dem. Att 

inte kunna förmedla eller bekräfta sin existens via kommunikation bidrog till en upplevelse 

av att inte bli förstådd och sedd. Samtliga personer upplevde ett bristande bemötande av 

omgivningen, då de inte blev tilltalade, utan istället till stor blev del blev ignorerade och 

förbisedda. Det uppfattades som att kommunikationssvårigheterna hade en stor negativ 

påfrestning på individerna.  

Den verbala talförmågan blev ersatt med andra alternativ hos samtliga individer. Olika sätt att 

kommunicera var bland annat genom ögonrörelser, där en ögonrörelse nedåt syftade på “nej” 

och en rörelse uppåt innebar “ja”. Förutom ögonrörelserna upplevdes det vara betydelsefullt 

om omgivningen försökte uppmärksamma kroppsliga uttryck som kan förknippas med olika 

känslor. Det var även av stor vikt att vårdpersonalen ansträngde sig för att se individens 

behov av att förmedla sitt budskap. Det tolkades vara av stor vikt att omgivningen tilltalade 

patienten, vilket bekräftade deras närvaro och existens. När vårdpersonalen talade över eller 

förbi patienten upplevdes det vara ett oförskämt beteende från deras sida.  

“But I couldn't do nothing to make them understand that I was alive and listening” (Allat & 

Stokes, 2018, s. 23). 

Att kunna kommunicera via alternativa sätt uppgav till positivitet hos individer då de kunde 

förmedla sitt budskap och sina åsikter. Användning av alternativa sätt att kommunicera 

upplevdes kräva mental styrka och tålamod hos individerna, vilket ansågs vara ansträngande. 

En ökad trötthet uppkom när det lades stor energi på att fokusera när kommunikationen väl 
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skedde. Känslan av att använda andra alternativ än verbal kommunikation upplevdes som att 

spela charader, där omvärlden individuellt fick tolka meningen och vad individen vill 

förmedla.  

Att få skiftande känslor  

Uppkomsten av syndromet tolkades leda till att individerna upplevde en hastig emotionell 

förändring i deras liv. Samtliga individer uppfattade att sjukdomstillståndet bidrog till 

skiftande känslor, mestadels negativa känslor och några positiva känslor. Omväxlingen av 

känslorna uppkom på grund av syndromets omfattning på deras kropp.  

My moods were like being on a rollercoaster. There were moments when I would feel 

grateful, I had not died and appreciative for my daily visitors. Then at night, when Kevin 

left, I was very sad. I was alone in my room in this hospital bed (O'Reilly, 2014, s. 50). 

De negativa känslorna som uppkom var bland annat rädsla, depression, frustration och 

ensamhet. Även upplevde individerna ledsamhet, ångest, känsla av isolering, oro och 

hjälplöshet. Insjuknandet av LiS bidrog till en gråtmildhet, som ett tecken på behov av 

uppmärksamhet från vårdpersonalen, som de sällan fick. Att inte veta när symtomen skulle 

avta samt känslan av att vara bortglömd gjorde att individerna blev ledsna. Dessutom var 

känslan av att inte ha sina närstående i närheten en annan faktor som gav upphov till negativa 

känslor.  

Andra faktorer som bidrog till negativitet var upplevelsen av osynlighet hos individerna. 

Känslan av att livet var över samt att ens privatliv och värdighet försvann i samband med 

insjuknandet var negativa känslor som beskrevs frekvent i analysen. Vidare kännetecknas 

osynligheten även som att inte kunna göra sig hörd eller att kunna se om ens utseende hade 

förändrats efter tillståndet. Starka känslor upplevdes också när patienterna inte kunde vidröra 

saker eller personer i sin omgivning. Syndromets tolkades även bidra till en negativ effekt på 

personens självförtroende. Självförtroendet och självbilden påverkades av en rädsla för att 

inte veta hur en såg ut samt att se ovårdad ut. Att inte kunna påverka sitt utseende bidrog till 

en ökad känsla av hjälplöshet.  

Dessutom bidrog sjukhusvistelsen till funderingar om förbättring någonsin kommer att ske, 

vilket påverkade patienternas uppfattning av negativa känslor. Tankar om att vara instängd i 

ett fängelse under en längre obestämd tid gav upphov till känslan av att vara ett offer, 
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kombinerat med en rädsla och frustration. Sjukdomstillståndet bidrog även till en känsla av 

att vara dödsdömd och att vara ovetandes om när döden skulle inträffa, det här led till en 

önskan om att anhöriga skulle ta beslutet om att avsluta personens liv.  

“The fear, the loneliness, the indignity, the anxiety of being apart from Kevin and the agony 

of not moving sufficiently made me terrible sad” (O'Reilly, 2014, s. 39). 

De positiva känslorna som individerna upplevde var bland annat hopp, längtan, glädje och 

tacksamhet. Positiviteten uppkom till följd av förbättringar av symtomen samt vid ett 

dagdrömmande om framtidens förbättringar. Även en längtan efter hemgång och glädjen av 

att ha överlevt sjukdomstillståndet bidrog till positivitet. Tillfällen med underhållande 

situationer under sjukhusvistelsen och uppskattning av livet betraktades vara betydelsefullt 

för att upprätthålla de positiva känslorna.  

Att ha sina närstående och anhöriga omkring sig och att kunna se och känna förbättringar i 

kroppen upplevdes bidra till glädje. Anhörigas närvaro bidrog i stort sett till positiva känslor. 

I vissa situationer kunde dock omgivningens närvaro bidra till en negativ upplevelse. Den 

negativa upplevelsen berodde främst på att de närstående fick se deras anhöriga i ett 

annorlunda tillstånd. Det här gav slutligen en negativ känsla hos patienten, då de närstående 

blev ledsna. Därmed tolkas det att sjukdomstillståndet bidrar till en omväxling av både 

positiva och negativa känslor hos patienterna.  

Att behöva ställa om sin livssituation och framtid 

Den här kategorin innefattar individernas upplevelser kring hur LiS bidrog till en omställning 

av deras livssituation och framtid. Huvudkategorin innefattar förändringen av individens 

livssituation och hur vardagen samt framtiden har blivit påverkad efter insjuknandet. 

Underkategorin Att få en förlust av tidigare vardag poängterar på vilka sätt individens vardag 

förändrades efter sjukdomstillståndet och på vilka sätt vardagen förändrats. Den andra 

underkategorin Att få en förändrad syn på livet beskriver individernas förändring av deras 

inställning till livet efter sjukdomstillståndets uppkomst. 

 

Att få en förlust av tidigare vardag 

I analysen uppkom det att Locked-in Syndrom bidrog till en förändring på patienternas 

livssituation, vilket även förändrade deras framtid. Syndromet tolkades bidra till en förlust av 
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deras tidigare vardag och individerna blev beroende av att förlita sig på personer i sin 

omgivning. Att få en förändrad livssituation gav känslan av att inte kunna få tillbaka sitt 

tidigare liv samt frustration över att behöva acceptera förändringarna som har uppkommit. 

Förlust av sin identitet, före detta rutiner och tidigare arbeten blev påverkat till det negativa. 

Det fanns dock ett hopp om att det tidigare livet eventuellt skulle kunna återkomma på 

samma sätt igen som innan insjuknandet. Hoppet om framtiden uppkom vid förbättringar och 

framsteg i vårdprocessen. Genom bland annat användning av personliga mål hos individerna 

kunde motivationen och hoppet om framtiden öka.  

“It's still amazing to me how quickly my daily life and identity were taken away” (O'Reilly, 

2014, s. 17). 

Vardagen blev förändrad i första hand genom en långvarig sjukhusvistelse med en enformig 

miljö och samma rutiner varje dag. Individerna behövde till stor del omvårdnad och 

rehabilitering för att kunna förbättras och göra framsteg i sitt sjukdomsförlopp. Syndromet 

bidrog till att individerna behövde börja om på alla fysiska plan, till exempel genom att 

äta och kommunicera. För att förbättra sin fysiska förmåga användes olika sorters terapier 

och hjälpmedel som bland annat rollator, rullstol, kommunikationstavla, käpp och lift. I 

början upplevdes stöttningen av olika hjälpmedel som en påminnelse om att patienterna var 

funktionshindrade. Med vilja, kämpaglöd och övning kunde vissa funktioner återfås igen. 

Önskan om att återfå funktioner var till största del individuellt och funktionen som var mest 

önskad var främst gångförmågan. Genom stöttning av vårdpersonal och övningar blev 

individernas färdigheter utvecklade, vilket bidrog till en positiv inverkan på framtiden.  

But now, thanks to this simple piece of hardboard and a pen, I could convey my thoughts 

to my wife and children again. It was truly amazing. An absolute highlight of my life. So 

simple and yet so utterly life changing. (Marsh & Hudson, 2014, s. 104). 

Terapier som bassängträning tolkades bidra till en upplevelse av positivitet medan 

användning av hjälpmedel bidrog till både en positiv och negativ inverkan på individen. Den 

ständiga påminnelsen om att vara beroende av stöttning var påfrestande för patienterna. Det 

bidrog till en känsla av ledsamhet, då de insåg att dem inte kunde klara sig på egen hand. När 

individerna slapp vara sängliggande och kunde sitta i rullstol upplevdes glädje och 

uppskattning. Individernas sociala funktioner förbättrades när hjälpmedel som lift, rullstol 

och rollator användes. Det bidrog till en möjlighet att kunna förflytta sig till olika miljöer. 
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Det hjälpmedel som tolkades bidra till en högst känsla av positivitet var användning av 

kommunikationstavlan och datorn Eye-Gaze. De här hjälpmedlen underlättade möjligheten 

att kommunicera med personerna i omgivningen, vilket var högt uppskattat. Nackdelen med 

olika sorters hjälpmedel var att det behövdes stöttning från omgivningen för att kunna 

använda sig av diverse redskap. Att patienterna skulle visa sig vara sårbara upplevdes vara 

riskabelt eftersom deras terapi skulle kunna bli reducerad, vilket kunde minska möjligheten 

till att förbättras. 

Saker som tidigare var enkla och som sköttes självmant blev svårt att utföra och gav en 

längtan till att kunna utföra de själva. Att inte bli ordentlig iordninggjord, att inte kunna prata 

eller röra sig och att inte bli jämlikt behandlade sågs som tecken på hjälplöshet. Användning 

av PEG för att kunna inta mat och dryck samt andra omvårdnadsåtgärder bidrog till en 

längtan av borttagande av hjälpmedel och att en förändring skulle ske. Att vara beroende av 

någon annan i sin livssituation upplevdes vara negativt oavsett omgivningens hjälpsamhet 

och omtänksamhet.  

Syndromet bidrog även till en ny positiv syn på livet där önskan att få lov att hjälpa andra 

människor i behov eller att kunna uppfylla deras drömmar stod i fokus. De sociala nätverken 

blev förändrat under sjukhusvistelsen och nya relationer formades. Relationerna bestod 

mestadels av vårdpersonal som hanterade omvårdnaden samt tidigare familjemedlemmar, 

släkt och vänner. Upplevelser av vad som blev väsentligt i livet förändrades, då händelser 

som att få sin saliv från munnen borttaget via sugning från en sugkateter, blev en av de största 

uppskattade sakerna i vardagen.  

“As horrific as it sounds, having my mouth vacuumed was one of the highlights of my day” 

(Marsh & Hudson, 2014, s. 70).  

Förändringarna i vardagen tolkades bidra till mestadels negativa upplevelser, eftersom det var 

oklart kring hur framtiden skulle se ut. Vid längre tid och anpassning av vardagen ledde det 

till positiva känslor när det blev en utveckling eller förändring hos individen. Att lämna 

sjukhusmiljön och kunna komma hem till sin egen hemmiljö tolkades var en faktor som 

bidrog till glädje. Att utvecklas och förbättras behöver inte alltid kräva sjukvårdvård och kan 

hanteras på olika sorters boenden eller i hemmet med stöttning av omvårdnadspersonal. Det 

upplevdes i vissa situationer att vårdpersonal tog egna beslut i omvårdnaden och att de hade 

sina egna rutiner kring hur omvårdnaden skulle skötas. Att kunna välja sin egen miljö, sin 
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egen personal och vårdas i hemmet ansågs leda till att individen återfick kontroll över sitt liv, 

på grund av att personalen arbetade efter personens villkor och önskemål. 

Att få en förändrad syn på livet  

Vid sjukdomstillståndet tolkades individerna få en förändrad syn på sin livssituation. Deras 

inställning om framtiden var av stor vikt för hur de skulle hantera sin tillkommande tid i livet. 

Syndromet bidrog till upplevelser av livsbegränsningar, de här behövdes accepteras för att på 

så sätt kunna få en positiv inriktning i livssituationen, både i dagsläget samt i framtiden. 

I början tolkades uppfattningen av det nya livet inte vara värdigt att leva och tankar uppkom 

om att vilja avsluta sitt liv. Individernas egen uppfattning om den nya situationen på 

sjukhuset medverkade till tankar om att människor i ens omgivning verkade dömande 

gentemot en. Omgivningen medverkade även till att patienterna blev anklagande mot sig 

själva och över vad som hade hänt dem. En stor del av sjukhusvistelsen bidrog till tankar 

kring återspegling av livet och vad som har bidragit till uppkomsten av sjukdomstillståndet. 

Individerna tolkades behövde välja mellan att ge upp eller kämpa för att förbättras i sitt 

sjukdomsförlopp. För att kunna hantera tillståndet behövdes en positiv synvinkel, som 

dessvärre inte alltid var närvarande hos patienterna.  

Genom att individerna var bestämda, positiva och hade en vilja att leva bidrog det till en 

motivation till att fullfölja önskan om att leva. Att använda sig av olika motivationer ledde till 

en positiv inställning hos patienterna. Nyttjande av individuella målsättningar kunde även ge 

uppmuntran till en positiv framtidsvy, som till exempel att bli utskriven från sjukhuset. 

Genom att uppskatta sin omgivning, sitt liv och att kunna hantera de negativa påverkningarna 

på livet bidrog det till en upplevelse av vilja kämpa vidare för att förbättra sitt liv. Att 

insjukna i ung ålder tolkades även bidra till en positiv inställning, då det ansågs vara enklare 

att rehabilitera sig som ung. Sjukdomstillståndet upplevdes inte enbart vara negativt och tufft, 

om individerna hade rätt sorts inställning och framåtblick i livet kunde positiva känslor träda 

fram.  

To conclude my story, who knows what will happen physically, I’m only human, but I’m 

so grateful for everyone around me and I will continue to push myself. ‘Life isn’t about 

waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain’ (Austin & Kelso 

Ryan, 2018, s. 58). 
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Att behöva stöd och kunskap från omvärlden 

Att behöva stöd och kunskap från omvärlden innehåller underkategorierna, Att längta efter 

stöttning och Att önska för en ökad kompetens hos hälso- och sjukvården. Huvudkategorin 

innefattar individernas upplevelser av ett behov av stöd från sin omgivning samt en önskan av 

att kunskap om området utvecklas. Underkategorin Att längta efter stöttning poängterar 

patienternas uppfattning av en längtan efter stöd från anhöriga, närstående och vårdpersonal. 

Andra underkategorin Att önska för en ökad kompetens hos hälso- och sjukvården innefattar 

patientens upplevelser kring en önskan av en bredare och tidigare kunskap hos vårdpersonal, 

vad som har varit bristfälligt i deras sjukvård samt vilken kunskap som behövs förbättras till 

framtiden.  

 

Att längta efter stöttning 

Individerna upplevde ett behov av stöd från sin omgivning bestående av anhöriga, närstående 

och vårdpersonal. Med hjälp av stöttning vid och efter insjuknandet av syndromet bidrog det 

till att patienterna fick en ökad positiv inställning till livet, då patienterna upplevde att de inte 

var ensamma i sin situation. De upplevde en längtan av att personerna i sin närhet skulle vara 

närvarande i deras situation och bidra med positiva känslor och uppmuntran till dem. Det 

uppkom att patienterna önskade att de fick uppleva stöd oavsett tid på dygnet. En konstant 

närvaro upplevdes leda till att patientens önskemål kunde bli uppfyllda samt kunde risken att 

känna negativa känslor minimeras.  

Vårdpersonalen tolkades ha en stor inverkan på patienten, eftersom de har en betydelsefull 

funktion i patientens omvårdnad. Det framkom att vårdpersonalen och deras bemötande kan 

ha en negativ samt positiv effekt på individens upplevelser av deras omvårdnad. 

Vårdpersonalen gav stöttning genom stöd i att hantera omvårdnaden, tilltala patienten och se 

människan bakom syndromet. Majoriteten av sjuksköterskorna uppfattades ha ett gott 

bemötande, en god attityd och en god inställning som gav inspiration till patienten. 

Sjuksköterskor som upplevdes vara nyfikna att lära sig om tillståndet, var lyhörda och 

omtänksamma tolkades bidra till en känsla av professionalitet, vilket ansågs vara skickligt. 

Mindre detaljer i omvårdnaden som att få sitt hår tvättat, vara utomhus och att få besök av 

godhjärtad personal uppfattades även vara ett högt värderat stöd.  
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“The nurses there (apart from two, who we will not mention) had been utterly amazing. They 

enjoyed coming into my room and chatting; such kindness” (Austin & Kelso Ryan, 2018, 

s.14). 

Vid bristande stöd i omvårdnaden bidrog det till att patienterna uppfattade deras vårdvistelse 

negativt. Orättvis behandling, att få otillräcklig kommunikation från vårdpersonal eller 

diskriminering av personens autonomi var några faktorer som påverkade känslan av stöd. 

Väntan på sällskap och samvaro av vårdpersonal samt att inte få till sig aktuell information 

om händelser i sjukdomsförloppet bidrog till en ensamhet och en otrygghet. Att få sitt namn 

uttalat fel, att bli klippt i håret av okänd anledning och att inte vara i fokus tolkades bidra till 

rädsla hos patienten. Önskan om att vårdpersonalen skulle se bort från samtliga 

medicintekniska hjälpmedel och deras paralysering var en stor längtan, då önskan var att de 

skulle kunna se personens inre sida.  

Förutom vårdpersonal uppfattades anhöriga och närstående vara betydelsefulla för att öka 

motivationen hos patienterna. Att ha en närvaro av sin make eller maka, barn, släktingar eller 

vänner bidrog till en känsla av trygghet. Närvaron av personer i sin omvärld ledde till att 

patienten upplevde att det fanns tillräckligt med stöttning för dem. Med stöttningen ökade 

chansen till att kunna hantera sjukdomstillståndet på bästa möjliga sätt. Bortsett från närvaro 

av personligt betydelsefulla människor från sin omgivning medverkade bilder på dem 

tillsammans till en uppskattning av tillvaron och livet. Bilder samt att ha folk i sin omgivning 

bidrog till en positiv tankeställning hos patienterna. Anhöriga och närstående kunde dessutom 

bidra till en känsla av att patienterna kunde återfå sin värdighet. Det kunde ske genom 

plockning av patientens ögonbryn samt att få sina naglar målade med nagellack. 

 “I didn’t necessarily care about what had happened to me as my friends and family had 

reassured me that everything was going to be OK, and we could get through it together” 

(Austin & Kelso Ryan, 2018, s. 18).  

Att önska för en ökad kompetens hos hälso- och sjukvården 

I analysen framkom det att patienterna med syndromet Locked-in Syndrom upplevde att 

hälso- och sjukvårdspersonalen hade en bristfällig och undermålig kunskap om 

sjukdomstillståndet. Individerna upplevde en önskan om att vårdpersonalen skulle ha en 

bättre kompetens och att de bör reformera sin kunskap till de bättre för framtidens 

insjuknande i syndromet.  
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Otillräcklig kunskap, bemötande, bristande diagnostisering och omvårdnad var några faktorer 

som brast i vårdprocessen. Avsaknaden av kompetens var enligt individerna på grund av 

sjukdomstillståndet unika förekomst och en otillräcklig forskning om syndromet. 

Vårdpersonalens brist på kompetens bidrog till negativa känslor hos patienterna. Det beskrevs 

bland annat att vårdprocessen blev en chansning eftersom vårdpersonalen inte hade tillräcklig 

med kunskap om hur syndromet skulle hanteras. Vårdpersonalen tolkades vara skickliga i att 

hantera de medicinska aspekterna, medan de hade en bristfällig attityd och tillvägagångssätt 

gentemot personen.  

“They had made the assumption that I was braindead and was unable to comprehend 

anything that was happening around me” (Allat & Stokes, 2018, s.31).  

Brist på kompetens medverkade till felaktig information om tillståndet som exempelvis att 

patienten inte är medveten, har fungerande sinnen och att patienten inte kommer överleva 

tillståndet. Att inte få regelbundna besök av vårdpersonalen och att felaktigt tolkas vara 

hjärndöd av sin omgivning förekom även som mindre bra föreställningar. Osäkerhet och 

tveksamma svar på behandling, framtiden och förbättring bidrog till att patienterna upplevde 

en osäkerhet och minskad tillit till vårdpersonalen. Vårdpersonalens bristande 

tillvägagångssätt gav känslan till patienterna att de inte var en värdig människa samt att de 

blev förbisedda. Bemötandet gjorde att individerna uppgav flertal negativa tankar och känslor 

mot och om vårdpersonalen. Att inte bli tilltalad utan bli pratad om bidrog till destruktiva 

uppfattningar av vårdpersonalen. Det uppges att om vårdpersonalen hade haft ett större 

intresse för att lära känna patienten hade det kunnat leda till en bättre och bredare kunskap 

om symtomens effekt och omfattning på individen.  

What is wrong with these people? They look like doctors but they’re acting like clowns. 

They’re even talking to each other now, across me, as though I’m not here. Why would 

they do that? Why would they ignore me? They need to work on their bedside manner. 

(Austin & Kelso Ryan, 2018, s.26). 

Önskan om att vårdpersonalen tagit tidiga symtom allvarligare, att fått rätt undersökningar 

och diagnos i tidigare stadie upplever patienterna som ett förslag till förbättring för framtiden. 

Det poängterades att hälso- och sjukvårdspersonal behöver en större förståelse om vad som 

särskiljer Locked-in Syndrom mot andra sjukdomar. Det uppgavs även att vårdpersonalen bör 

göra ytterligare kontroller av medvetandet innan övervägning av livsuppehållande åtgärder 
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kommer på tal. Andra önskemål var att omgivningen ska besitta en större förståelse om att 

stroke blir allt vanligare i alla åldrar. Förhoppning om att det borde utvecklas 

rehabiliteringsboenden istället för särskilda boende var betydelsefullt, då det sistnämnda 

enbart uppfyller individens bekvämlighet och inte fokuserar på rehabilitering.  

Diskussion 

Diskussionen ska fördelas och redovisas i två skilda delar: metoddiskussionen och 

resultatdiskussionen. I metoddiskussionen ska studiens tillvägagångssätt diskuteras och i 

resultatdiskussionen bearbetas resultatet som framkom i studien (Kristensson, 2014, kapitel 

1). 

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie som var baserat på patografier. 

Patografierna kunde vara skrivna av män, kvinnor eller icke-binära mellan 18 och 60 år som 

har eller har haft upplevelser av att leva med Locked-in Syndrom. Individerna skulle 

dessutom inte ha någon samsjuklighet. Patografierna skulle vara skrivna senast år 2010 och 

personerna skulle ha insjuknat i syndromet tidigast år 2005.  

 

När människors upplevelser eller erfarenheter ska studeras, bör en kvalitativ metod användas 

uppger Kristensson (2014, kapitel 8). Willman et al., (2016, kapitel 8) poängterar att en 

kvalitativ metod är passande för att granska uppfattningar av ett specifikt fenomen. Vid 

beskrivningar av ett fenomen, till exempelvis en sjukdom, kan utomstående personer få en 

ökad förståelse för hur det är att uppleva tillståndet (Willman et al., 2016, kapitel 8). Styrkan 

av att använda en kvalitativ metod är att det ger en ökad kunskap om andra individers tankar 

och upplevelser av ett sjukdomstillstånd (Henricson & Billhult, 2017). En kvantitativ metod 

ansågs inte vara aktuell, på grund av att den metoden mestadels fokuserar på mätningar, 

jämförelser och statistik (Kristensson, 2014, kapitel 8).  

 

Kristensson (2014, kapitel 8) uppger att vid en kvalitativ metod är det vanligast att använda 

sig av en induktiv ansats. Fördelen med en induktiv ansats är att ny kunskap kan formateras. 

Nackdelen med en induktiv ansats är att den nytillkomna kunskapen räknas vara ”sannolik” 

och inte helt konstaterat fakta (Birkler, 2008, kapitel 4). Vid en deduktiv ansats används en 
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fastställd teori eller hypotes, vilket inte var användbart i studien. På grund av att studiens 

syfte var att beskriva upplevelser, ansågs en induktiv ansats vara lämpligast.  

Vid kvalitativa studier bör det finnas information om skribenterna har någon förförståelse; 

tidigare erfarenheter, om det som ska undersökas (Olsson & Sörensen, 2011, kapitel 5). Att 

redogöra för tidigare personliga erfarenheter och kunskaper är ett kvalitetskrav. Fördelen med 

att använda sig av en förförståelse är att trovärdigheten för studien kan öka (Olsson & 

Sörensen, 2011, kapitel 5). Nackdelen med förförståelsen är att resultatet kan påverkas, 

eftersom forskaren tolkar innehållet från ett specifikt synsätt och utifrån sina förutfattade 

meningar (Olsson & Sörensen, 2011, kapitel 5). Därför ansågs det vara väsentligt att inte 

använda sig av en förförståelse, eftersom resultatet av individers upplevelser med LiS inte 

skulle bli påverkat. 

 

För att öka studiens tillförlitlighet användes inklusionskriterier och exklusionskriterier, som 

Graneheim et al., (2017) poängterar bör vara dokumenterade. Kristensson (2014, kapitel 9) 

poängterar även att ett varierat urval och en detaljerad beskrivning kan öka trovärdigheten 

och specifiteten. Personerna i patografierna fick inte ha någon samsjuklighet sedan tidigare, 

på grund av att det hade kunnat ge missvisande information om vad som är upplevelsen av 

LiS. Samsjuklighet hade kunnat äventyra trovärdigheten, vilket Kristensson (2014, kapitel 9) 

påpekar är en betydelsefull aspekt i studier. För att få ett varierat urval inkluderades en 

specifik åldersgrupp mellan 18 och 60 år. Graneheim et al., (2017) uppger att en varierande 

åldersskillnad kan ge en negativ inverkan på studiens resultat. Resultatet tolkades dock bli 

likvärdigt trots att den yngsta individen var 21 år och äldsta personen var 60 år vid 

insjuknandet i LiS. Kristensson (2014, kapitel 9) påpekar även att variationer med olika 

sorters individer kan bidra till flertal olika perspektiv, vilket också kan öka trovärdigheten. 

Därmed inkluderades ett varierat urval med kvinnor, män och icke-binära personer oavsett 

deras nationalitet och socioekonomiska status. 

 

För att få en ökad trovärdighet användes ett inklusionskriterier där patografier var tvungna att 

vara skrivna av högst två författare. Minst en av författarna av litteraturen skulle vara 

personen själv som insjuknat i LiS. Dahlborg-Lyckhage (2017) nämner att om en bok inte är 

skriven av personen som har upplevelsen av fenomenet minskar trovärdigheten. Det gör att 

litteraturen inte räknas vara en primärkälla. Det ansågs dock att personen eventuellt kunde 

behöva en medförfattare till patografierna, eftersom LiS kan bidra till en stor inverkan på 

möjligheten att publicera en bok. För att skriva patografin kan individen därmed behöva 
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stöttning för att skriva eller publicera sin patografi. Därmed ansågs en medförfattare var 

acceptabelt. 

 

Patografierna skulle dessutom inte vara äldre än tio år, vilket räknas som publicerade innan år 

2010. Förutom det här skulle patienterna inte ha insjuknat i LiS innan år 2005. Valet av den 

här begränsningen var på grund av att individerna eventuellt hade behövt en viss tid på sig för 

att kunna få fram patografierna samt att kunna få tillräcklig med erfarenhet av att leva med 

LiS. Nackdelen med begräsning av årtal är att visst material kan förfaras och sensiviteten kan 

minska (Kristensson, 2014, kapitel 9). Begränsningen av årtal tolkades vara optimalt på 

grund av att det har uppkommit förändringar av upplevelsen om att insjukna i LiS. 

Kunskapen om LiS har även utvecklats under det senaste decenniet hos hälso- och 

sjukvården. 

 

Ytterligare ett inklusionskriterier var att patografierna skulle vara skrivna på svenska eller 

engelska. Det bidrog till en större sensitivitet, där ett större utbud av litteratur fanns. 

Nackdelen med att ha engelska patografier var att de behövdes översättas till svenska, vilket 

tolkas påverka trovärdigheten (Kristensson, 2014, kapitel 9). Dessutom kan resultatet inte 

generaliseras eller överföras till svensk sjukvård, eftersom böckerna är skrivna av personer 

som var bosatta i USA och England. Det ansågs bero på att de här länderna inte har likadana 

sjukvårdssystem, resurser och tillvägagångssätt i hälso- och sjukvården som i Sverige. 

Kristensson (2014, kapitel 9) påpekar att subjektiva upplevelser inte kan överföras till en hel 

population. Genom att använda sig av citat och en noggrann beskrivning kan dock resultatets 

verifierbarhet öka, uppger Graneheim och Lundman (2004).  

 

Insamling av data skedde genom patografier, vilket Segersten (2017) påpekar bidrar till en 

djupare kännedom och kunskap från den specifika individen. Nackdelen med patografier är 

att innehållet inte kan ifrågasättas och diskuteras vid otydligheter eller tveksamheter 

(Segersten, 2017). Förutom patografier kunde bloggar ha använts. En sökning gjordes på 

sökmotorn Google för att kontrollera antalet bloggar, dock ansågs det inte finnas tillräckligt 

med material för att kunna utföra en analys. Olsson och Sörensen (2011, kapitel 2) nämner 

även att användandet av kvalitativa vetenskapliga artiklar kunde ha varit aktuellt. Olsson och 

Sörensen (2011, kapitel 2) påpekar att fördelen med vetenskapliga artiklar är att det finns ett 

större antal källor. Nackdelen med artiklar är att innehållet är tidigare tolkat av andra 

författare, vilket Graneheim och Lundman (2004) menar kan påverka trovärdigheten till det 
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sämre. Det uppfattades finnas otillräckligt med material om upplevelser av LiS via 

vetenskapliga artiklar, därmed uteslöts den metoden för litteraturstudien.  

För att finna patografierna användes sökmotorn Libris, som är en nationell katalog över 

aktuell litteratur på bibliotek i Sverige. Libris (u.å) poängterar att på Libris finns det cirka sju 

miljoner titlar som dagligen uppdateras av alla Sveriges bibliotek. Sökmotorn Libris ansågs 

vara en pålitlig källa med ett lättillgängligt och utbrett sortiment. Libris innehöll lämpligt och 

användbart material, därmed behövdes inte fler sökmotorer som Google eller Yahoo 

användas.  

Vid datainsamlingen på den nationella databasen Libris användes både engelska och svenska 

begrepp för att få en större utbud. För att få en större sensivitet användes både engelska och 

svenska sökord, vilket Kristensson (2014, kapitel 11) påpekar kan bidra till en ökad tillgång 

av mer relevant litteratur. Östlundh (2017) nämner att för att få fram ett lämpligt urval kan 

synonymer och liknande sökord användas. Sökningen kunde begränsas till 

inklusionskritetierna, vilket är en stor del fördel. En nackdel med sökningen var att inte all 

litteratur var registrerad som patografier, därmed användes bland annat sökorden biografi, 

biography samt självbiografi. Vald litteratur ansågs vara lämplig trots att den kan ha 

uppkommit vid sökorden biografi eller självbiografi.  

Vid sökning på Libris användes den booleska termen AND, vilket Kristensson (2014, kapitel 

11) poängterar kan öka både specificiteten och sensitiviteten. Kristensson (2014, kapitel 11) 

menar att för att få ett bredare urval och mer specifikt innehåll hade de övriga booleska 

termerna OR och NOT kunnat användas. Användandet av de två booleska termerna ansågs 

dock inte vara relevanta vid sökning av material.  

Kristensson (2014, kapitel 8) påpekar att en innehållsanalys är en lämplig användning av ett 

stort insamlande av data. Därför ansågs användningen av Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys vara passande och distinkt för studien. Det tolkades vara lämpligt 

att använda sig av ett manifest förhållningssätt med etapper av latenta drag. Med 

beskrivningar av upplevelser är det enligt Kristensson (2014, kapitel 8 & 10) invecklat att 

enbart göra en manifest tolkning. Det beror på att tolkningar om upplevelser är enskilt hos 

varje individ. Nackdelen med latenta drag är enligt Graneheim och Lundman (2004) att 

meningens budskap kan bli missförstått och betydelsen av innehållet kan försvinna. 

Kristensson (2014, kapitel 8) påpekar att det är svårt att inte ha någon egen tolkning. Därmed 
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försöktes egen tolkning begränsas, trots det här ansågs det behövas latenta drag för att texten i 

patografierna kunde ha ett bakomliggande budskap.  

Patografierna som valdes ut lästes enskilt och det togs ut meningsenheter som ansågs vara 

lämpliga för att besvara studiens syfte. Fördelen med att två personer läste litteraturen och 

valde ut meningsenheterna är att trovärdigheten och risken för bias minskas (Kristensson, 

2014, kapitel 8). Båda personerna valde ut egna meningsenheter och dataanalysen 

genomfördes tillsammans, vilket Kristensson (2014, kapitel 8) påpekar är en fördel. 

Meningsenheterna som valdes ut kondenserades från engelsk text till svensk text tillsammans. 

När en översättning görs finns det alltid en risk för att en felaktig tolkning i översättningen 

kan uppkomma. För att minimera risken för feltolkning justerades och lästes 

meningsenheterna om flertal gånger för att få fram den korrekta innebörden. 

Vid kondenseringen uppkom det att vissa meningsenheters antal ord ökade, vilket berodde på 

översättningen från engelska till svenska. Det tolkades vara innehållet och inte antalet ord 

som var det väsentliga, eftersom det bör vara samma sorts budskap oavsett språk. Att finna 

och att kondensera meningsenheter tolkades vara den mest utdragna processen av analysen. 

Kodningen av de olika kondenseringarna tolkades vara det minst krävande i processen, 

eftersom innehållet till största del var färdigt. Graneheim et al., (2017) påpekar att innehållet 

ska jämföras för att finna skillnader och likheter. Genom jämförelser uppkommer det olika 

sorters kategorier. Vissa meningsenheter kunde passa in på flera kategorier, dock valdes den 

lämpligaste kategorin ut för meningens budskap.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vuxna individers upplevelser att leva med Locked-in 

Syndrom. I resultatet framkom det att patienterna med LiS upplevde fysiska konsekvenser, 

kommunikationssvårigheter och skiftande känslor i sitt sjukdomsförlopp. Syndromet bidrog 

till en förändring av individernas livsvärld där inställningen till livet och vardagen samt 

framtiden blev förändrad. Det uppkom därmed en stor längtan av stöttning från sin omvärld. 

Det betonas även en önskan om att vårdpersonal i framtiden utvecklar sin kompetens om LiS, 

vilket berodde på att de upplevde bristfällig vård. Resultatet kommer att diskuteras med 

användning av livsvärldsteorin och dess centrala begrepp: levd kropp, lidande, välbefinnande 

och vårdrelation.  
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Resultatet påvisade under huvudkategorierna Att få ett förändrat jag och Att behöva ställa om 

sin livssituation och framtid att individerna upplevde ett förändrat liv efter insjuknandet av 

syndromet. Det var syndromets omfattning på kroppen som bidrog till en stor skillnad i deras 

livssituation. En känsla av ohälsa kunde tolkas uppkomma på grund av den stora 

förändringen i deras vardag. Maiser et al., (2016) styrker att individerna kan drabbats av 

ohälsa, då LiS kan påverka individerna både psykiskt, socialt och existentiellt. Willman 

(2014) styrker även det här genom det biomedicinska perspektivet, som indikerar på att hälsa 

inte kan uppnås vid sjukdomstillstånd. Däremot motsäger Willman (2014) det här faktumet, 

då det humanistiska perspektivet och omvårdnadsvetenskapen säger emot tidigare nämnda 

konstaterande. Det motsägs för att det tolkas vara individen själv som avgör om hen upplever 

hälsa eller ohälsa. Det här innefattar att hälsa kan uppfattas av patienterna trots påverkan av 

sjukdomen i sitt liv. Det kan därmed tyda på att känslan av hälsa och ohälsa är ytterst 

individuellt vid LiS.  

Dessutom tolkade individerna att sjukdomstillståndet bidrog till en negativ aspekt på livet. Då 

de fick en känsla av att de miste sin makt och sitt självförtroende. Det här bekräftar Holloway 

et al., (2005) som menar att ett sjukdomstillstånd kan medverka till att patienterna får en 

mindre bra syn på livet och att det även kan påverka individernas livskvalitet negativt. 

Rosseau, Baumstarck, Alessandrini, Blandin, Bilette de Villemeur & Auquier (2015) påpekar 

dock att syndromet enbart inte behöver ge en negativ aspekt på livet. Om patienterna 

upplever en god livskvalitet och har en positiv inställning kan syndromet bidra till en viss god 

inblick på livet. Det som är avgörande beskrivs vara patientens delaktighet och att patienten 

får ta egna beslut i sin vård, vilket bidrog till en uppskattning av livet trots faktumet att de 

levde med LiS. Det här styrker även Holloway et al., (2005) som uppger att om patienten får 

medverka i sin vårdprocess kan dem få en positivare upplevelse av sin sjukdomsvistelse, trots 

insjuknandet av tillståndet.  

Även Ekwall (2015) och Axelsson (1997, kapitel 1) påpekar att livskvaliteten kan vara god 

om sjuksköterskan arbetar personcentrerat. Det beskrivs även vara hur patienten hanterar 

sjukdomstillståndet och vilken inställning hen har till framtiden som kan vara avgörande för 

vilket synsätt individen har på livet. Därmed kan insjuknandet av syndromet LiS tolkas bidra 

till en varierad uppfattning av livet och framtiden.  

Dahlberg (2014) menar att livssituationen, livskvaliteten och inställningen till livet beror på 

individens tolkning av sin livsvärld. Syndromet ger en förändrad livsvärld och berör 
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patientens levda kropp på olika nivåer. Det är individens erfarenheter och minnen som avgör 

om personen upplever ett lidande eller välbefinnande. Lidande kan tolkas uppkomma om 

patienten fokuserar på syndromets uppenbara symtom, vilket kan bidra till en känsla av 

sjukdomslidande. Det kan även bidra till en negativ inverkan på individens livsvärld som kan 

tydas vara ett livslidande. Välbefinnande kan upplevas om individerna accepterar sin nya 

livsvärld och har en fungerande vårdrelation. 

I resultatet framkom det att patienterna hade ett visst lidande, framför allt i början av 

sjukdomsvistelsen. Välbefinnandet tolkades öka ju mer tiden gick, eftersom den förändrade 

livsvärlden och syndromet bit för bit accepteras. Sammanfattningsvis uppfattades lidandet 

och välbefinnandet vara individuellt förekommande vid syndromet, dock i varierande grader. 

Doble, Haig, Anderson & Ratz (2003) styrker faktumet om att syndromets påverkan är 

individuellt. De förklarar att 29 individer i deras studie som hade insjuknat i LiS upplevde en 

förändrad livskvalitet. Fem av de här individerna upplevde ett lidande i form av depression, 

och sju upplevde en tillfredställning av livet trots syndromet. Det här kan tyda på att de flesta 

upplever ett lidande och välbefinnande, dock i olika stora omfattningar. Syndromet tolkades 

bidra till en negativ aspekt på livssituationen som i senare förlopp till viss del blev positiv.  

I resultatet framkom det under underkategorin: Att önska för en ökad kompetens hos hälso- 

och sjukvården att patienterna upplevde en mestadels bristfällig omvårdnad. Omvårdnaden 

blev ofullkomlig då vårdpersonal hade förutsedda fördomar och attityder gentemot patienten. 

Det här styrks även av Urguhart, Currell, Grant & Hardiker (2018) som påpekar att 

sjuksköterskors attityder gentemot patienter kan vara avgörande i deras omvårdnad. Det är 

väsentligt på grund av att sjuksköterskorna påverkar patientens mående och att 

sjukhusvistelsen kan förlängas vid bristfällig omvårdnad (Urguhart et al., 2018).  

Patienterna i resultatet uppgav även att vårdpersonalen inte kunde tillgodose deras 

fullständiga behov. Det styrker även Sernadela et al., (2017) som nämner att det är vanligt 

förekommande att hälso- och sjukvårdspersonal inte kan hantera omvårdnaden av patienter 

som lever med Locked-in Syndrom på ett optimalt sätt. Vid bristfällig omvårdnad kan 

vårdpersonalen äventyra patientens autonomi, vilket Sorenson, Bounds, Huffine & Moss 

(2015) anmärker är vanligt förekommande vid LiS.  

Enligt patienterna i patografierna led vårdpersonalens bristande bemötande och 

omvårdnadshantering till en osäkerhet gentemot vården samt att deras självständighet togs 



 

42 
 

ifrån dem. Fråntagandet av patientens autonomi kan till viss del tolkas bero på de 

kommunikationssvårigheter som uppstår när individen insjuknar. Därför betonar Schjolberg 

& Sunnerhagen (2012) att vårdpersonalen regelbundet måste utvärdera patientens förmåga till 

att kommunicera, då patienten till exempel kan gå från en kommunikationstavla till en dator 

som läser av ens ögonrörelser. 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017) påpekar att det är sjuksköterskans ansvar att tillgodose 

en god omvårdnad och att patienten får vara delaktig i sin vård om de vill. Trots det här 

motsägs även det till viss del av Socialstyrelsen (2015) som nämner att patienten har ett visst 

eget ansvar. Patienternas ansvar är att medge och visa att de vill vara delaktiga i deras vård. 

Socialstyrelsen (2015) uppger dock att om patienten inte har rätt förutsättningar eller inte 

verkar intresserade att medverka i sin vård får sjuksköterskan hantera vården åt dem. I 

insjuknandet av LiS kan det dock tolkas vara problematisk att vara helt delaktig i sin vård då 

patienten kan anses ha svårigheter att förmedla sig. Dock uppger Hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) att omvårdnaden alltid, i största mån ska försökas utformas tillsammans med 

patienten. Det här menas att patienter bör få en möjlighet till att kunna ta beslut i sin vård 

samt bör sjuksköterskan finna en fungerande balans i delaktigheten.  

Dahlberg (2014) syftar till att ett negativt synsätt på sin vård och omvårdnad kan bidra till en 

minskad känsla av trygghet. Det kan tolkas påverka patientens och vårdpersonalens 

vårdrelation. Patienterna upplevde till största del att omvårdnaden brast och mindre antal 

gånger att den var tillräcklig. Vårdrelationen verkade kunna bli bättre om personalen hade ett 

gott bemötande, var lyhörda och omsorgsfulla. En vilja att ta till sig kunskap och öka sin 

kompetens om syndromet tolkades vara positivt ur patientens perspektiv. Det anses eventuellt 

kunna ersätta viss brist på kompetens hos vårdpersonalen, då det ökade känslan av 

välbefinnande och främjade vårdrelationen. Det här kan tyda på att patienterna upplevde att 

omvårdnaden var skickligt utförd om de hade ett gott bemötande och utvecklade sin kunskap 

om LiS.  

Resultatet visade dessutom under underkategorin Att önska för en ökad kompetens hos hälso- 

och sjukvården, att patienterna uppfattade att vårdpersonalen hade en bristfällig kunskap om 

syndromet. Det här berodde på syndromets sällsynta förekomst, vilket bidrog till en oklarhet 

kring hur omvårdnaden skulle utföras. Bristen på kunskap från vårdpersonalen tolkades bidra 

till en negativ påverkan på patienternas vårdprocess. Det här styrker även Wang et al., (2013), 
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Laureys et al., (2005) och McNair., (2019) som påpekar att hälso- och sjukvården har 

bristande kompetens om LiS, vilket påverkar patienterna negativt.  

Faktorer som bidrog till osäkerhet var bland annat oklara svar om behandling samt om hur 

framtiden skulle kunna se ut för patienten. Sernadela et al., (2017) poängterar att 

vårdpersonal har en sämre allmän kunskap om sällsynta sjukdomar, vilket bidrar till en ökad 

risk för ett större lidande hos patienten. Socialstyrelsen (2018b) styrker även att brist på 

kompetens kan öka risken för vårdskador. Vårdskador riskerar att uppkomma om det finns en 

bristfällig kommunikation mellan vårdpersonalen och patienten. Det beskrivs vara en 

allvarlig problematik när vårdpersonal inte har tillräckligt eller fel sorts kompetens för att 

hantera ett sjukdomstillstånd. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) poängterar att alla 

människor ska få en god vård oavsett patientens sjukdomstillstånd. Därmed anses det att 

sjukvårdspersonal eventuellt skulle kunna anpassa sina tidigare erfarenheter och 

grundläggande kunskaper till patienten som har en oklar vårdplan. Sjuksköterskorna kan på 

så sätt till viss del ersätta och tillgodose patientens primära behov med sina tidigare 

kunnigheter.  

Dahlberg (2014) påpekar att bristfällig omvårdnad och behandling kan bidra till ett 

vårdlidande. Därmed anses brist på kompetens tillhöra den del som förvärrar lidandet hos 

patienten. Därutöver kan vårdrelationen mellan personalen och patienten påverkas eftersom 

förtroendet kan ha blivit influerat. Om vårdpersonalen får en förbättrad kunskap kan det 

tolkas medge en ökad känsla av välbefinnande hos patienterna. Risken för ett ökat lidande 

kan minimeras och vårdrelationen kan troligtvis förbättras.  

Slutsats 

Studien påvisade att LiS är ett syndrom som bidrar till en hastig förändring hos de 

insjuknade, där negativa känslor till största del uppkommer. Genom att reducera risken för att 

negativa känslor som bland annat lidande uppstår, är det av stor vikt att ha en god 

vårdrelation mellan sjuksköterska och patient. Resultatet i studien poängterar vikten av att 

den grundutbildade sjuksköterskan behöver få en ökad och utbredd kunskap om unika 

sjukdomar. Det tolkas vara betydande då vårdrelationen och den personcentrerade vården kan 

förbättras. I framtiden borde det lyftas upp mer om sjukdomstillståndet LiS, det är betydande 

då fler individer inom hälso- och sjukvården kan få en vetskap om att syndromet existerar.  
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I studiens resultat framkom det att dagens omvårdnad vid LiS är svårhanterlig och 

oförutsägbar, vilket gör att vårdandet blir oklart och diffust. Kommande forskning om 

omvårdnad vid LiS behövs för att förhindra att patientsäkerheten sätts på spel, då det finns 

bristfällig kunskap om syndromet. Ny forskning kan bidra till en förbättrad omvårdnad hos 

alla de här patienterna, eftersom de har en stor risk för att få ett utökat vårdlidande. 

Vårdlidandet kan hanteras om patienterna får rätt förutsättningar från hälso- och sjukvården. 

Studiens resultat bidrar därmed till att sjuksköterskor får eller utvecklar sin kunskap om LiS. 

Det möjliggör också att fler människor inom hälso- och sjukvården kan skapa sig ett intresse 

för LiS och andra unika sjukdomar. Det är dags för framtidens sjuksköterskor att få till sig en 

god kunskap om området LiS för att främja omvårdnaden hos alla patienter. 

Sjukdomstillståndet behöver lyftas upp eftersom vårdpersonal i framtiden troligtvis någon 

gång i sin karriär kommer att stöta på LiS eller liknande sjukdomar. 

Självständighet  

Joanna Pettersson och Emma Robertsson har tillsammans under studiens gång haft ett gott 

samarbete. Större delar av arbetet gjordes gemensamt som till exempel att skriva bakgrunden, 

metoden och resultatet. Delarna skrevs genom att en person skrev en viss del av en text och 

den andra personen gav synpunkter och tillägg, samt vice versa. Patografierna lästes också i 

sin helhet enskilt av varje person, dessutom valde varje person ut passande meningsenheter 

från sin egen tolkning. Sedan diskuterades och jämfördes fynden av meningsenheter med 

varandra. Analysen av datainsamlingen gjordes i sällskap med varandra. Studien har skrivits 

när båda individerna har varit närvarande, det här för att lättare kunna diskutera innehållet 

och föra en bra konversation sinsemellan.  
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Bilaga 1. Exempel på analysförfarande i dataanalysen 
 

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
meningsenheter 

      Kod  Underkategori Huvudkategori 

You can feel every 
touch on your body 
but are unable to 
move; all you can 
do is blink or roll 
your eyes up and 
down. (O'Reilly, 
2014, s.37) 
  

Kan inte röra 
kroppen och all 
beröring känns. 
Kan endast röra 
ögonen. 

Fysisk 
begränsning 

Att uppleva 
kroppsliga 
konsekvenser 

Att få ett 
förändrat jag 

I wished with all 
my heart that I 
could at least move 
my eyes to look 
directly at my wife 
and daughter, to 
show them I was 
aware they were 
there. They must 
have known they 
were in my heart 
(Marsh & Hudson, 
2014, s.67).  
  

Jag önskade att 
jag kunde kolla 
på min fru och 
min dotter, för att 
kunna bekräfta 
för dem att jag 
fanns där. 

Bekräftelse 
av närvaro 

Att ha 
svårigheter att 
kommunicera  

Att få ett 
förändrat jag  

Privacy, and 
therefore modesty, 
also goes out the 
window when you 
experience a 
traumatic event 
such as a stroke. 
(O’Reilly, 2014, 
s.62). 
 

Ditt privatliv och 
ärbarhet 
försvinner vid en 
traumatisk 
upplevelse som 
en stroke. 
 

Tankar om 
uppgivenhet 

Att få skiftande 
känslor 

Att få ett 
förändrat jag 

Well, what can I 
say that is enough 
to make anyone 
understand, except 
emphasise IT’S 
SHIT. But what 
can you do but 
adapt? (Austin & 

Vad kan jag säga 
om sjukdomen 
förutom att den 
är dålig. Jag kan 
inte göra annat än 
att anpassa mig. 

 

Kan inte 
anpassa sig 
efter 
insjuknandet 

Att få en förlust 
av tidigare 
vardag 

Att behöva 
ställa om sin 
livssituation och 
framtid 
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Kelso Ryan, 2018, 
s.58). 

So much has 
changed including 
me. I developed 
coping 
mechanisms. There 
isn't much to it; 
you either sink or 
you swim. (Austin 
& Kelso Ryan, 
2018, s.20). 

Jag har ändrats 
och utvecklade 
hanterings 
mekanismer. Du 
svimmar eller 
sjunker. 

Inställning 
efter 
syndromet 

Att få en 
förändrad syn 
på livet 

Att behöva 
ställa om sin 
livssituation och 
framtid 

I needed Lili’s 
support to get me 
through this. So 
when she left me 
alone each night I 
felt utterly 
defenceless. 
(Marsh & Hudson, 
2014, s.99). 

Jag behövde Lilis 
stöd, när hon gick 
iväg kände jag 
mig försvarslös. 

Behov av 
stöd  

Att längta efter 
stöttning 

Att behöva stöd 
och kunskap 
från omvärlden 

But if I asked 
whether I’d ever be 
able to speak again, 
or stand, or walk, I 
figured the medical 
team would have to 
admit they didn’t 
know. And that 
was not something 
I wanted to hear. 
(Marsh & Hudson, 
2014, s.107). 

Om jag frågade 
om jag kunde gå 
eller prata igen så 
skulle 
vårdpersonalen 
behöva berätta att 
de inte vet. Det 
var något jag inte 
ville höra. 

Okunskap 
om 
framtiden 

Att önska för 
en ökad 
kompetens hos 
hälso- och 
sjukvården 

Att behöva stöd 
och kunskap 
från omvärlden 

                                                                                                                                            
                                                                                               



 

52 
 

 


