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Sammanfattning  

Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en obotlig sjukdom som innebär att 
musklerna förtvinar och personen som insjuknat förlamas. Dödsorsaken vid ALS är 
vanligtvis koldioxidnarkos eller lunginflammation. Under sjukdomsförloppet förekommer 
funktionsnedsättningar vilket innebär att omvårdnaden blir palliativ och sjuksköterskans 
uppgift blir att lindra det lidande som uppstår och att vara ett stöd. Lidande kan enligt Katie 
Eriksson (1994) beskrivas som sjukdomslidande, vårdlidande samt livslidande.   
Syfte: Syftet med arbetet var att med stöd av Katie Erikssons teori beskriva personers 
upplevelse av det lidande som ALS medför. 
Metod: Litteraturstudie baserad på patografier. Patografier som analyserades med en 
deduktiv innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). Den deduktiva ansatsen utgår från 
Katie Erikssons teori om lidande.  
Resultat: Analysen visade att personer med ALS upplever ett sjukdomslidande, vårdlidande 
och livslidande. Det var olika faktorer som gjorde att lidande skapades. Inom 
sjukdomslidande upplevdes andningsbesvär, tal-och sväljsvårigheter tillsammans med 
svaghet i extremiteter som speciellt svåra att leva med och var bidragande faktorer till att ett 
lidande skapades. Dessutom var rädsla, oro, sorg, meningslöshet och ilska känslor som 
skapade ett livslidande då det i många fall var svårt att kontrollera de känslor som skapats till 
följd av sjukdomen. Inom vårdlidande var de största faktorerna till ett lidande utebliven- och 
icke vård samt kränkningar. Det var till följd av vårdpersonalens handlingar som personerna 
med ALS upplevde detta lidande.  
Slutsats:  Med koppling till de olika lidandena framkom det att rädsla i samband med 
komplikationer samt att sorg och ilska var känslor som var återkommande i samtliga patografier. 
Personer med ALS var i stort behov av palliativ omvårdnad vilket resulterade till att sjuksköterskans 
största uppgift var att stödja både personen men också deras närstående. Sammanfattningsvis så har 
studiens syfte besvarats och en ökad förståelse för det lidande som personerna bakom samtliga 
patografier har belysts vilket kan hjälpa sjuksköterskan till att förbättra den personcentrerade vården.   
 
Nyckelord: ALS, deduktiv innehållsanalys, Katie Eriksson, lidande, palliativ vård.  
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Inledning 
Sjukdomen amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en allvarlig neurologisk sjukdom och innebär 

att nervcellerna som styr skelettmuskulaturen dör och personerna blir successivt förlamade. 

ALS är en fortskridande sjukdom och de personer som insjuknar har en överlevnadstid på 

cirka två till tre år beroende på vilken form av ALS de drabbats av. Vanligtvis insjuknar 

personerna mellan 45–75 års åldern (Socialstyrelsen, 2018). Det finns ingen kurativ 

behandling som botar sjukdomen vilket innebär att omvårdnaden för personer som insjuknat i 

ALS blir palliativ. Sjuksköterskans största uppgift är att symtomlindra och vara ett stöd med 

fokus på att den insjuknade får en god livskvalité och en värdig död (Long, Havics, 

Zembillas, Kelly och Amundson, 2019).   

 

I Sverige diagnostiseras 220–250 personer med sjukdomen årligen och 750–850 personer 

lever i dagsläget med sjukdomen. Sjukdomen innebär att personen inte kan leva som tidigare 

utan blir mer beroende av hjälp och stöd från både närstående och sjukvårdspersonal. De 

personer som insjuknat i ALS blir helt beroende av sin omgivning vilket innebär att 

sjuksköterskan spelar stor roll i deras liv (Socialstyrelsen, 2018). Arman, Rehnsfeldt, 

Lindholm, Hamrin och Eriksson (2004) menar att sjuksköterskor som lägger fokus på endast 

diagnostisering och sjukdomssymtom bör istället fokusera på att lindra lidande hos 

sjukdomsdrabbade personer. Ozanne, Graneheim och Strang (2013) skriver i deras studie att 

personer med ALS drabbas fysiskt, psykosocialt och existentiellt. Det saknas dock studier 

som enbart fokuserar på lidande hos personer med ALS.  

 

Genom att öka förståelsen för de olika typerna av lidande som personer med ALS upplever 

kan sjuksköterskor förbättra den personcentrerade vården och lindra lidandet som uppstår i 

samband med sjukdomen. Enligt McCormack & McCance (2006) innebär en personcentrerad 

vård att vården som bedrivs fokuserar på patientens önskemål och värderingar samtidigt som 

patienten är delaktig i beslut som rör dennes vård. För att sjuksköterskan ska få en ökad 

förståelse för det lidande och på så sätt kunna lindra lidandet som personer med ALS kan 

uppleva har det här examensarbete tagit hjälp av Katie Erikssons teori om lidande.  
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Bakgrund 

ALS - Amyotrofisk lateralskleros  
ALS är en progressiv neurologisk sjukdom, där majoriteten av personerna som insjuknat dör 

inom fem år. ALS har en påverkan på både övre och nedre motorneuronen vilket leder till att 

neuronen atrofieras, det vill säga att musklerna förtvinas. De vanligaste symtomen vid ALS 

är muskelsvaghet och fascikulationer. Symtomdebuten börjar oftast med muskelryckningar i 

de mindre muskelgrupperna i extremiteterna och muskelsvaghet som successivt förlamar 

musklerna. Utvecklingen av symtom och sjukdomsförlopp beror på vilken del av 

motorneuronet som är skadad. Påverkan på nedre motorneuronet ger symtom i form av tal- 

och sväljsvårigheter. Personerna får då svårigheter med att svälja saliv vilket resulterar i 

aspirationsrisk. Vid påverkan på övre motorneuronet ger symtom som muskelsvaghet. Under 

sjukdomsförloppet så förblir den kognitiva förmågan och minnesfunktionen intakt, och 

slutresultatet blir en stor funktionsförlust med stora omvårdnadsåtgärder (Ericson och 

Ericson, 2012).   

 

Personerna som insjuknat i ALS avlider oftast senare i aspirationskomplikationer. 

Andningsmuskulaturen försämras under sjukdomsförloppet vilket resulterar i syrebrist och att 

koldioxid förvaras i kroppen. Aspirationskomplikationer uppkommer oavsett vilka symtom 

som dominerat för personerna. Påverkas andningsmuskulaturen tidigt i sjukdomsförloppet, 

kan döden inträffa tidigare (Ericson och Ericson, 2012).   

 

Det finns teorier varför ALS drabbar vissa personer. De teorier som det spekuleras om är 

bland annat rökning och att sjukdomen finns i släkten (Socialstyrelsen, 2018). Den 

bakomliggande orsaken är fortfarande okänd. Överlevnadstiden efter att ha fått de första 

symtomen är varierande och beror på vilken typ av ALS de drabbats av. Den vanligaste 

överlevnadstiden är cirka två och ett halv till tre år från första symtomet. En liten del av de 

som drabbas av ALS kan leva i över 10 år med sjukdomen, det är dock ovanligt (Strang, 

2012). 
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Diagnostik och behandling 

Diagnosen ALS kan vara svår att fastställa då det inte finns något specifikt prov som kan 

fastställa sjukdomen. Dessutom kan symtomen vid ALS liknas vid andra neurologiska 

sjukdomar. Därför är det viktigt att i första hand utesluta andra diagnoser. Utredningen består 

av venprover och lumbalpunktion, samt röntgen- och neurofysiologiska undersökningar. Som 

tidigare nämnts så finns det ingen botande behandling för sjukdomen utan därför planeras det 

palliativa insatser som fokuserar på att lindra lidande och underlätta för de 

funktionsnedsättningar som förekommer vid sjukdomen. Det finns dock en bromsmedicin 

som eventuellt kan förlänga överlevnaden med 12–21 månader genom att sjukdomen 

utvecklas långsammare (Socialstyrelsen, 2018).  

 

Omvårdnad vid ALS 

Omvårdnaden för personer som har insjuknat i ALS blir palliativ. Enligt Wallerstedt, 

Benzein, Schildmeijer & Sandgren (2019) innebär en palliativ omvårdnad att sjuksköterskans 

viktigaste uppgift är att symtomlindra, förbättra livskvalitén och vara ett aktivt stöd för 

personen och deras närstående. Hodgen, Foley, Henderson, James och Aoun (2017) skriver i 

sin artikel att genom samarbete mellan flera vårdprofessioner tidigt i sjukdomsförloppet 

förbättras vården och därmed också livskvalitet för den sjuka personen. ALS-teamet består av 

olika professioner, exempelvis fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, läkare, sjuksköterska, 

undersköterska samt närstående.  

 

Sjukdomsförloppet vid ALS ger fortlöpande funktionsnedsättningar vilket kan leda till att den 

sjuka personen kan påverkas fysiskt, socialt, emotionellt samt existentiellt. Sjuksköterskans 

viktigaste uppgift är att stödja personer i det lidande som kan uppstå både fysiskt och 

psykiskt. Genom att ge information om sjukdomen tidigt ges personen möjlighet att ta egna 

beslut kring vården och på så sätt bibehålla sin autonomi. Det är viktigt att sjuksköterskan tar 

hjälp av teamet och den kompetens de besitter för att kunna ge personcentrerad omvårdnad 

anpassad utefter personens önskemål och behov (Ozanne, Graneheim och Strang, 2013).   

 

För personerna som insjuknat i ALS är ovissheten stor då det på förhand inte går att veta om 

sjukdomen kommer att utvecklas snabbt eller långsamt. Det är därför viktigt att 
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sjuksköterskan planerar omvårdnaden tillsammans med den sjuka personen och dess 

närstående. På så sätt kan den sjuka personen få en uppfattning om hur framtida åtgärder 

kommer att se ut och att hjälpmedel finns för att lindra de symtom som sjukdomen kan 

medföra i framtiden. Det här resulterar i att personen har viss makt över sin situation och kan 

på det viset uppleva ett lugn (Ozanne, Graneheim och Strang, 2013).  

 

Vanligtvis arbetar sjuksköterskan nära närstående. De ges möjlighet att vara delaktiga under 

hela sjukdomsförloppet vilket innebär att sjuksköterskan måste vara ett stöd för de 

närstående. Genom att ha bra kontakt med närstående får sjuksköterskan också god förståelse 

om hur personer med ALS mår och kan därefter forma omvårdnaden utefter eventuell 

förändring eller problem som kan uppkomma när inte sjuksköterskan är i närheten. Det är 

viktigt att sjuksköterskan aktivt stödjer närstående både känslomässigt och i vårdandet av den 

sjuka personen, då de närstående kan uppleva att de har för mycket ansvar (Ozanne, 

Graneheim, Persson och Strang, 2012).  

 

Längre fram i sjukdomsförloppet kan det bli problem att kommunicera då sjukdomens 

påverkan på talet gör det svårt att uttrycka sig verbalt. För att underlätta vardagen kan olika 

kommunikationsverktyg användas, till exempel bilder som personen, närstående och 

sjuksköterskan förstår för att underlätta vardagen (Ozanne, Graneheim och Strang, 2013).  

 

Lidande 

Personer med ALS kan som tidigare nämnts uppleva olika slags lidande. Lidandet är 

individuellt och svårt att förstå (Eriksson, 1994). Precis som att varje människa är unik är 

också varje lidande unikt. När en person upplever till exempel smärta i buken är detta 

kroppens sätt att signalera att någonting är fel. Upplever personen ett lidande är det 

smärtcentrum i hjärnan som signalerar att något är fel. Lidande är den psykiska 

motsvarigheten till fysisk smärta. Det finns ingen egentlig mening med lidande, men det är en 

del av det mänskliga livet. Lidande kan också beskrivas som att genomgå, att uthärda eller att 

tåla. Ett lidande hos en person behöver inte vara orsakat av någonting patologiskt utan 

lidandet är något som är naturligt hos människan. Begreppet ‘patient’ betyder ursprungligen, 

den lidande som uthärdar någonting (Eriksson, 1994).  



 5

 

Sjuksköterskans uppgift är att lindra allt lidande som olika personer kan uppleva. Enligt 

Eriksson (1994) finns det tre olika former av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. De olika formerna av lidande kan gå in i varandra, men genom att analysera och 

problematisera dem utvecklas förståelsen kring de olika formerna, vilket ökar möjligheten att 

lindra de olika lidandena som personen upplever (Eriksson, 1994).  

 

Sjukdomslidande  
Begreppet sjukdomslidande innebär det lidande som kan uppstå av sjukdom och behandling, 

där kroppslig smärta är vanligt förekommande och orsak till det lidande som personer kan 

känna vid sjukdom (Eriksson, 1994). Genom att lindra den smärta som sjukdom och 

behandling kan medföra så kan lidandet reduceras. Minskas inte det fysiska lidandet finns det 

risk för att personens tankeverksamhet endast fokuserar på det fysiska lidandet. Det blir då 

svårt att finna livsglädje över andra saker. För en människa som genomlider smärta dagligen 

kan tiden leda till en själslig och andlig död, vilket leder till att sjuksköterskan bör vidta alla 

medel som finns för att lindra smärtan och lidandet det medför. Personer kan, utöver ett 

fysiskt lidande, uppleva ett själsligt och andligt lidande. Orsaken till den här typen av lidande 

är personers upplevelse av förnedring, skam och skuld som sjukdomen och behandlingen kan 

medföra (Eriksson, 1994).  

 
Vårdlidande  
Lidandet hos patienter ska inte ses som ett symtom på sjukdom utan som ett tecken på 

bristfällig vård. Eriksson (1994) anser att vårdlidande är det lidande som skapats i samband 

med vård eller i samband med utebliven vård. Ett vårdlidande kan ske exempelvis genom 

kränkning av patientens värdighet, genom straff eller maktutövning samt genom utebliven 

vård (Eriksson, 1994).  

 

Den vanligaste typen av vårdlidande är genom kränkning av personens värdighet. Det innebär 

att sjukvårdspersonal fråntar patienten möjligheten till att vara människa. Genom att uppträda 

nonchalant eller genom att inte skydda patienten vid intima omvårdnadsåtgärder är exempel 

på konkreta kränkningar som orsakar ett vårdlidande. Ett vårdlidande kan också ske genom 

att sjuksköterskan inte “ser” personen eller inte involvera personen i sin egna vård, vilket ses 

som abstrakta kräkningar (Eriksson, 1994).  
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Det är en förnedring att att inte ge personen en god omvårdnad eller genom att nonchalera 

personens behov, de behov som de är oförmögna att utföra själva. Att exempelvis ignorera 

personens behov av att bli torkad kring munnen kan ge personen en känsla av att bli 

bestraffad. Personer som upplever att de fått ett straff genom nonchalans av sjuksköterskan 

får känslan av att ha blivit förnedrade. När sjuksköterskan undviker att prata med personer 

som de anser krävande, kan det leda till att de sjuka upplever beteendet som ett straff för den 

situation de befinner sig i. Den här typen av straff ses som ett vårdlidande för personen 

(Eriksson, 1994).  

 
Maktutövning är en annan faktor som kan orsaka ett vårdlidande för personer. Maktutövning 

kan ske genom att vårdpersonal tvingar den svårt sjuka personen till att utföra handlingar som 

de egentligen inte vill eller kan utföra. En annan typ av maktutövning är när sjuksköterskan 

inte tar den sjuka patienten på allvar. Att som svårt sjuk inte bli tagen på allvar gör att de sätts 

i en situation där de kan känna sig totalt maktlösa (Eriksson, 1994).  

 

En utebliven vård är ytterligare en faktor som kan skapa ett vårdlidande hos den sjuka 

personen. En utebliven vård eller en icke-vård kan innebära att vårdpersonal gör små misstag 

eller slarvar men också gör medvetna val som leder till vanvård. Ofta beror den uteblivna 

vården på att sjuksköterskan har brist på kunskap att se och bedöma vad en person behöver 

hjälp med. En utebliven vård gör att personen som drabbats också får sin värdighet kränkt 

och en känsla av maktlöshet (Eriksson, 1994).  

 

Vårdlidande kan dessutom skapas av sjuksköterskor som genom sin maktposition inom 

vården tar beslut om vad som är bäst för den sjuka personen utan att ta hänsyn till personens 

egna vilja och önskemål (Eriksson, 1994).  

Livslidande  

Patientens sjukdom, ohälsa och situation påverkar hela deras livssituation. Livslidandet 

speglar hur människor berörs när de drabbas av sjukdom eller ohälsa. Det liv som tidigare 

varit självklart rubbas och det beskrivs som att det liv som tidigare levts tas ifrån den som 

drabbats av sjukdom. Det vardagliga livet är inte längre självklart och att förlora kontrollen 

över sitt liv upplevs som ett livslidande. En ofrivillig förändring av sin livssituation på grund 

av sjukdom är inte en naturlig förändring av fri vilja. Denna slags förändring leder till att det 
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tar tid för människan att bygga upp och hitta en ny mening i livet utifrån den nya situationen 

(Eriksson, 1994).  

 

Ett livslidande innebär att det finns ett hot mot människans totala existens och att människan 

har förlorat möjligheten att fullfölja de sociala uppdrag som tidigare varit självklara. 

Vetskapen om att döden kommer att inträffa på grund av dödlig sjukdom, osäkerheten av att 

inte veta när den kommer att inträffa leder också till ett livslidande (Eriksson, 1994).  

 

Problemformulering 

ALS är en obotlig sjukdom som innebär att personers livssituation förändras. Sjukdomen 

leder till att personerna successivt förlamas då musklerna förtvinas (Ericson och Ericson, 

2012). Personerna som insjuknar i ALS blir mer beroende av omvårdnad från andra personer 

eftersom de inte klarar av de vardagliga bestyren på egen hand. Det innebär ett lidande som 

kan vara både fysisk, socialt, emotionellt samt existentiellt. Sjuksköterskans största uppgift är 

att stödja personerna och deras närstående i det lidande som sjukdomen ALS medför psykiskt 

som fysiskt (Ozanne, Graneheim och Strang, 2013). För att öka förståelsen av lidandet hos 

sjuka personer har Katie Eriksson utformat en teori som bygger på tre olika former av 

lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Eriksson, 1994). Lidande vid ALS är 

ett sparsamt belyst ämne. Det finns forskning som visar på de psykiska och fysiska 

påfrestningarna vid ALS men det lyfts inte fram som ett lidande. Med hjälp av Katie Eriksons 

teori om lidandet kan den här studien ge sjuksköterskan en ökad förståelse för det lidande 

som personer med ALS upplever och därmed bedriva en förbättrad personcentrerad vård.  

Syfte 

Syftet med arbetet var att med stöd av Katie Erikssons teori beskriva personers upplevelse av 

det lidande som ALS medför.  

 

 

 



 8

Metod  

Design   

Till metoden valdes en litteraturstudie som är baserad på patografier. Arbetet utgår från en 

kvalitativ metod vilket innebär ett holistiskt synsätt och har som avsikt att studera personers 

upplevelser, tolkningar eller erfarenheter, och det finns inga rätt eller fel (Henricson och 

Billhult, 2017). Datan från patografierna analyserades med hjälp av deduktiv innehållsanalys 

enligt Elo och Kyngäs (2008). Elo och Kyngäs (2008) beskriver att deduktiv analysmetod 

används när det utgås från en befintlig teori. Den deduktiva innehållsanalysen i detta arbete 

utgår från Katie Erikssons teori om lidandet.  

 

Urval 

Urvalet är ändamålsenligt, vilket innebär att patografierna är utvalda för att kunna besvara 

arbetets syfte (Henricson & Billhult, 2017). Inklusionskriterierna var att patografierna skulle 

vara skrivna utifrån personer med ALS och deras egna perspektiv. Patografierna skulle vara 

skrivna på svenska samt vara i bokform. Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver att 

vårdutvecklare samt vårdpersonal under 2000-talet tagit till sig begreppet personcentrerad 

omvårdnad och börjat tillämpa idéerna kring begreppet i den dagliga vården. Med anledning 

av utvecklingen av den personcentrerade omvårdnaden valdes därför endast böcker skriva 

efter år 2000 att användas i studien.  

  

Datainsamling 

Den kvalitativa datan har insamlats från patografier. Litteraturen söktes fram med hjälp av 

databasen Libris. Libris är bibliotekets nationella databas som dagligen uppdateras med 

information om titlar (Libris, u.å). Sökord som använts vid första sökningen var ALS och 

patografi. Den första sökningen i Libris gav nio träffar varav fem böcker valdes efter att ha 

läst titel och den befintliga sammanfattningen. De fyra patografierna som exkluderades var 

antingen för gamla, skrivna utefter anhörigas perspektiv eller berörde inte specifikt 

sjukdomen ALS.  Det utfördes en andra sökning med sökorden ALS och självbiografi, som 

gav tre träffar (Tabell 1). Två av patografierna var redan valda sedan första sökningen, den 

tredje boken fanns inte i bokform vilket var ett inklusionskriterier. De fem patografierna som 
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valdes var de som uppfyllde inklusionskriterierna. Nedan följer en kort beskrivning av 

patografierna.  

 

 

Tabell 1. Schema över sökningar i Libris.  

Sökningstillfälle  Sökord i 
Libris  

Antal 
träffar 

Antal valda 
patografier 

Exkluderade 
patografier 

Första sökningen  
191120 

ALS  
Patografi 

Nio Fem  Fyra 

Andra sökningen  
191120 

ALS 
Självbiografi 

Tre Två  
 

En  

 

Ett år med ALS- en smygande sjukdom, -Ingrid/Ninni Sandgren, 2005.  

Boken innehåller dagboksanteckningar skrivna av författaren och konstnären Ingrid 

Sandgren. Hon låter läsaren ta del av hennes tankar och funderingar under ett års tid från att 

hon upplever smygande symtom på sjukdomen ALS tills att hon får diagnosen. Hon skriver 

om sin sjukdomsberättelse men också om sina vardagliga möten med familj, vänner och 

kollegor. 

 

Ro utan åror, - Ulla-Carin Lindquist, 2004. 

Ulla-Carin Lindquist var en Tv-journalist som fick sin diagnos ALS samma dag hon skulle 

fira sin 50-årsdag. I denna bok berättar hon om sin korta sjukdomstid och om hennes 

upplevelse av att ställas inför döden. Hon berättar också om kärleken till det som är levande.  

 

Om det bara var jag, - Tina Jansson, 2011. 

Tina Janssons bok innehåller korta texter tagna från den blogg hon driver. Hon skriver om 

tankarna kring sin sjukdom, om oron och sorgen över att inte kunna krama sina barn. 

Samtidigt hittar hon humorn och värmen för att kunna hålla en distans till sig själv och sin 

sjukdom.  

 

Att leva solvänd - en bok om Vibeke och ALS, - Anna Holm, 2006.  

Boken om Vibeke som drabbades av ALS innehåller samtal, dagboksanteckningar, intervjuer 

och brev som följer Vibekes sjukdomsförlopp där hon berättar om sin resa under de sista åren 
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av sitt liv. Läsaren bjuds in till att läsa om vad det innebär att drabbas av en sjukdom som 

leder till ett livsförkortande handikapp.  

 

Lyckliga ni som lever: om rätten till vår död, - Kerstin Abram-Nilsson & Axel Valdemar 

Axelsson, 2003.  

Kerstin skildrar i boken sin sjukdomstid genom dagboksanteckningar och brev. Hon skriver 

om oron och om sin sista tid i livet samt om önskan och sökandet efter att själv få bestämma 

sin död. Boken lyfter dessutom dödshjälpsdiskussionen.  

 

Dataanalys 

Patografierna lästes av båda personerna i det här examensarbetet. Första läsningen av 

patografierna gav en uppfattning av personernas upplevelse av att ha ALS. Vid nästa 

genomläsning av patografierna söktes det efter lidande som stämde överens med Katie 

Erikssons teori om lidande utefter sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande (Eriksson, 

1994). För att sedan analysera materialet användes Elo och Kyngäs (2008) metod för 

kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats då arbetet utgår från en befintlig teori. Enligt 

Elo och Kyngäs (2008) är första steget i en deduktiv innehållsanalys att skapa en 

kategoriseringsmatris. De meningsenheter som samlas in är endast sådana som passar in 

under generiska kategorier i matrisen (Bilaga 1). Generiska kategorier kan skapas under 

huvudkategorier för att strukturera datan ytterligare. När meningsenheterna plockats ut kodas 

de för att sedan leda till subkategorier.  

 

Inledningsvis tog personerna i arbetet individuellt ut meningar som ansågs besvara syftet 

utefter Katie Erikssons teori om lidande. De meningsenheter som plockades ut var endast 

sådana som kunde placeras under huvudkategorier som var lidande. Meningsenheterna som 

togs ut som citat från patografierna, det vill säga personerna i arbetet gjorde inga egna 

tolkningar av materialet. Sedan diskuterades meningsenheterna gemensamt för att sedan 

placera in de meningsenheter som var relevanta under respektive generisk kategori: 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Bilaga 1). Sedan kodades meningsenheterna 

för att få en struktur och därefter enklare hitta subkategorier under sjukdomslidande, 
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livslidande och vårdlidande (Bilaga 2). Slutligen blev det nio subkategorier under de tre 

generiska kategorierna.  

 

Etiska överväganden  

Examensarbetet baserades på patografier. Det togs hänsyn till Lag om upphovsrätt till 

litterära och konstnärliga verk (SFS: 1960:729) då patografierna är tillgängliga för 

allmänheten. Genom att vara försiktiga vid tolkandet av texterna och i ett försök att hålla sig 

textnära, togs det hänsyn till författarna av patografierna. Vikten ligger på att bevara 

integritet, autonomin samt respektera människan, vilket gör att etiska principer såsom respekt 

för personen, göra-gott-principen samt rättviseprincipen beaktas (Kjellström, 2017). 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018) har beaktats genom att 

författarna till patografierna inte namnges. På så sätt bevaras deras integritet och deras 

personliga information respekteras. Viktigt är att överväga risker med nyttan i arbetet med 

människor (World Medical Association, 2018). Vid citatanvändning angavs referens till 

patografierna som siffror. Patografierna numrerades slumpvis för att beakta personernas 

integritet. Risk med arbetet finns då arbetet antar att det finns ett lidande vilket kan kränka 

personerna i patografierna. Nyttan med arbetet är att det ger en ökad förståelse om lidande 

vid ALS vilket leder till att sjuksköterskan kan bedriva en bättre personcentrerad vård.  
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Resultat 
Resultatet är baserat på fem patografier och belyser personers berättelser av det lidande som 

ALS medför. Till hjälp för att förstå lidandet som dessa personer kan uppleva har Katie 

Erikssons (1994) teori om lidandet används. Teorin om lidande förklaras som 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sub-kategorierna vid sjukdomslidande är 

andningssvårigheter, tal- och sväljsvårigheter och svaghet i extremiteter. Sub-kategorierna 

vid vårdlidande är kränkning och utebliven- och ickevård. Sub-kategorierna vid livslidande är 

rädsla och oro, sorg, meningslöshet och hopplöshet samt ilska och skam.                      

 

Tabell 2. Generiska kategorier och subkategorier  

Generiska kategorier  Subkategorier  

 

Sjukdomslidande      Andningssvårigheter  

       Tal- och sväljsvårigheter 

       Svagheter i extremiteter 

 

Vårdlidande      Kränkning 

       Utebliven- och ickevård 

 

Livslidande       Rädsla och oro 

       Sorg 

       Meningslöshet och hopplöshet 

       Ilska och skam 
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Sjukdomslidande  

Andningssvårigheter  

Gemensamt för samtliga patografier var att i ett tidigt skede i sin sjukdom upplevde de en 

andfåddhet som de inte kunde förstå orsaken till. De upplevde sig själva som relativt 

vältränade och hade aktiva liv. Nu blev de andfådda efter en kortare promenad i långsam takt. 

I takt med att tiden gick och de försämrades i sin sjukdom försämrades också andningen 

avsevärt. Det beskrevs ofta hur de vaknade upp om nätterna för att de hade slem i hals och 

luftstrupe. Det här ledde till att de hade andnöd och att nätterna upplevdes som otrygga. Då 

sjukdomen gör att personerna blir funktionsnedsatta blir varje förflyttning eller vardagliga 

bestyr fysiskt ansträngande för andningen. De upplevde toalettbesök som besvärande då det 

var svårare att andas sittandes på toaletten.  

 

Sjukdomslidandet blev uppenbart för personerna när andningsprestationen sänktes till den 

grad att en ventilator blev nödvändig. Det är i de flesta fall självklart för människan att kunna 

andas och att förlora kontrollen över sin andning upplevdes som ett lidande. Det beskrevs 

vara skräckfyllt att förlora kontrollen över andningen och att behöva uppleva känslan av att 

kvävas flera gånger under dygnet. De jämförde attackerna som kom med kvävningskänslor 

med att bli hängd och sedan bli nerklippt från snöret när de återfick andan igen.  

 

Men jag kommer att uppleva kvävningsdöden femtielva gånger och upplevelsen av att 

vakna igen efter att ha blivit nerklippt från galjen (5). 

 

Tal- och sväljsvårigheter  

Talsvårigheterna började med att det upplevdes svårt att tala och att talet blev sluddrigt. Talet 

blev sluddrigt för att tungan tidigt förlamades vilket blev tydligt vid försök till att tala. De 

blev tvungna att anpassa talet efter sin tungas förmåga och behövde tala i en långsammare 

takt för att göra sig förstådda. Rösten blev dessutom svag och darrig. I takt med att 

sjukdomsförloppet fortskred försämrades förmågan att tala ytterligare. De fick ersätta sitt tal 

med stön, nickar och skakningar på huvudet för att försöka göra sig förstådda. Bristen på 

möjligheten till att ropa efter någon som inte fanns i samma rum upplevdes också som ett 

lidande.  
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En person beskrev det som att hon hör så tydligt i sitt huvud vad det är hon säger men allt 

som kommer ur hennes mun är ett läte som kan liknas med en brölande åsna. När de 

förlorade talet och endast kunde svara med svaga, darriga läten eller skakningar upplevdes de 

mer handikappade än vad de egentligen var eftersom deras kognitiva förmåga var opåverkad.  

 

Men sedan passerar rösten mitt struphuvud, ALS-filtret, och ut kommer bara ett läte. Som en 

brölande åsna (1). 

 
På grund av sväljsvårigheter led personerna dessutom av att de satte föda, dryck och saliv i 

halsen. De vaknade mitt i natten av att de hade segt saliv som de själva inte klarade av att bli 

av med. Sväljsvårigheterna bidrog också till att de ibland rapade utan att kunna kontrollera 

det vilket ledde till skam om det skedde publikt.  

 

Svaghet i extremiteter 

Muskelsvagheten i extremiteterna började med att personerna hade svårt för att gå sina 

vardagliga promenader. Längre promenader kunde uppfattas som tunga vilket resulterade till 

att orken snabbare tog slut. Det kunde förekomma att personerna började halta och att 

balansen blev försämrad, vilket skapade en oro över vad orsaken kunde vara.  

 

På grund av muskelsvagheten blev det svårare att använda armar och händer till vardagliga 

aktiviteter. Det blev till exempel svårt för personerna att tvätta sig själva, skaka filmjölken 

eller att hålla i en sked.  

 

Försöker skaka den oöppnade filen genom att hålla i paketet och hoppa på golvet (3). 

 

I slutet av sjukdomsförloppet så blev kroppen mer förlamad vilket gjorde att personerna fick 

allt svårare att röra på sig. Det ledde till att personerna fick svårt att ändra läge och därför 

stannade i samma position en längre tid, vilket resulterade i liggsår. Personerna uttryckte hur 

de i tankarna försökte röra på sig men att musklerna inte löd.   
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Vårdlidande  
Kränkning 
Det framkom flera typer av kränkningar samt flera olika situationer som skapade en känsla av 

att bli kränkt hos samtliga personer. Flera av de upplevde sig kränkta när de blev behandlade 

som att de skulle vara förståndshandikappade. De beskrev hur sjuksköterskor eller annan 

vårdpersonal pratade över huvudet på dem, talade till deras assistenter istället för till dem 

eller talade till dem som att de vore barn. En av personerna beskrev hur hon upplevde sig 

väldigt kränkt när personer lutade sig framåt mot henne och pratade extra tydligt eller 

upprepade samma mening flera gånger för att de inte trodde att hon förstod. Hon upplevde att 

detta skedde för att hon var förlamad och hade mist talförmågan. Hennes sjukdom påverkade 

inte hennes kognitiva förmåga och därför upplevde hon det som en kränkning.  

 

Det förekom kränkningar när personerna befann sig inom slutenvården respektive 

primärvården. Dels upplevdes miljön i väntrummen som sliten och trist men också miljön på 

patienttoaletten som var smutsig och luktade urin. En toalett som var ostädad upplevdes som 

inhuman vilket ledde till att de kände sig kränkta.  

 

En person berättar om en situation där en sjuksköterska oförsiktigt slet tag och drog bort en 

slang på magen så att maginnehållet skvätte. Sjuksköterskan hade i denna situation brist på 

respekt och försiktighet i sitt handlande.  

 

Jag har tagit bort slangen på magen, vilket gjorde ont, hon bara tog tag och slet ut den så 

maginnehållet skvätte, men det ska ju vara lite ont och snusk när man är på sjukhus (3). 

 

Flera kränkande situationer skedde i samband med toalettbesök och i många fall där 

personerna skulle sköta magen. De berättade om olika situationer där missförstånd skett 

mellan assistent och dem själva men också om situationer där de inte fått möjlighet att hålla 

sina toalettbesök privata. De fick sitta på toaletten och försöka sköta magen medan 

assistenterna plockade med något annat i samma rum eller i rummet bredvid vilket stressade 

dem. En person beskrev hur assistenterna slet, drog och ryckte i henne medan hon satt i sin 

sele till liften med rumpan bar. Hon beskrev att det inte vore acceptabelt på någon annan 

arbetsplats att en introduktion för ny personal sker när någon behöver hänga med rumpan bar. 
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En annan person berättar hur hon behövde sköta magen sittandes i sin rullstol framför tv:n 

medan en assistent satt bredvid.  

 

I fredags skötte jag magen till Doobidoo. Med en assistent bredvid (3). 
 

Det framkom i patografierna att samtliga var i behov av assistenter till följd av sin sjukdom. I 

många situationer var det positivt att ha assistenter närvarande men det skedde att de 

upplevde en kränkning i det också. Flera beskrev hur assistenter tog över för mycket och då 

trampade på deras integritet. De berättade om assistenter och sjuksköterskor inom 

hemsjukvården som vid första mötet pratade med de som att hon var ett känt samtalsämne på 

respektive “kontor”. De bemötte henne som att de redan kände henne och visste precis vem 

hon var. Hon själv menar att de kände inte alls varandra och hon borde ha blivit bemött som 

man vanligtvis bemöter någon vid ett första möte. Hon önskade en presentation och att de 

hade respekt över att de befann sig i någon annans hem. Istället kommenterade 

vårdpersonalen hemmet på ett alldeles för intimt sätt.  

 

Jag hade aldrig träffat henne, men hon sade mitt namn på ett familjärt sätt, som om jag var 

ett allmänt villebråd i hemtjänsten. Det som var menat som en positiv intimitet blev ett tecken 

på överlägsenhet (4).  

 

Personerna beskrev att det kunde kännas som en arbetsdag när de hade hjälp av en assistent 

under en dag. Under tiden assistent var där behövde de vara effektiva och personerna 

behövde få så mycket hjälp som möjligt. Detta för att kunna ha fritid med sin familj där 

familjemedlemmar inte behöver exempelvis hjälpa till med att ta en dusch. Det blev alltså en 

stressfaktor att ha en assistent. De timmarna hon hade möjlighet till hjälp skulle allt tryckas in 

på denna tid. Hon hade ingen möjlighet till att välja om hon kände för att ta en dusch eller för 

att sköta magen. Hon hade dessa vardagliga bestyr schemalagda. Gjorde hon det inte på 

avsatt tid blev det svårt att göra det senare då tiden inte räckte till.  

 

Utebliven- och ickevård 

Det framkom att utebliven- eller icke vård ofta skedde i början av sjukdomsförloppet innan 

diagnosen ALS var satt. När de sökte för symtom som svaghet i extremitet eller andfåddhet 

var det få läkare eller sjuksköterskor som tog dem på allvar eller trodde att dessa symtom 

kunde bero på en allvarlig sjukdom. För en författare var det först när diagnosen ALS var 



 17

fastställd som hon träffade en kurator trots att hon under flera tillfällen tidigare hade försökt 

få kontakt med henne. Personen hade önskat att kuratorn kommit in i bilden redan under tiden 

hon utreddes för ALS.  

 

Jag ringer sjukvårdsupplysningen som undrar om jag inte tvättat lite för mycket fönster (2). 
 

En person berättade att hon flera gånger skrev och påminde sin vårdcentral om att hon blivit 

lovad en tid för att göra ett arbets-EKG. Trots flera påminnelser blev hon inte kallad.  

 

I vissa fall förekom det att de sökte till akutmottagning för sina besvär. På akutmottagningen 

upplevde de att det var lång väntetid då deras besvär inte prioriterades. När de fick träffa 

sjuksköterska eller läkare blev de remitterade till undersökningar utan att det fanns någon 

läkare som tog ansvar för dem när resultatet av undersökningen kom. Det förekom också fall 

där en läkare hade lämnat besked om att undersökningen inte hade visat på diskbråck. Efter 

att de lämnat beskedet gick läkaren trots att personen ropade efter honom och ville ha 

ytterligare information.  

 

På citykliniken hade jag en mycket speciell upplevelse. Först kom en ortoped och sade: “nej, 

det är inte diskbråck!” då hade jag väntat jättelänge. När jag ropade efter honom bara gick 

han (2).  

 
Livslidande 

Rädsla och oro  

I början av sjukdomsförloppet läste personerna på internet samt i böcker om neurologiska 

sjukdomar. Informationen de tog del av orsakade en stor oro och rädsla över att symtomen 

kunde bero på en allvarlig neurologisk sjukdom som ALS.  

 

Det framkom att det inte var rädslan för att dö som skrämde personerna mest. Det var rädslan 

över att de skulle dö ensamma och för att bli övergivna som skrämde dem mest. Det var 

också ovissheten om hur döden kommer inträffa som skrämde dem. En person uppgav att hon 

var rädd över att bli förkyld då hon hade svårt med att snyta sig och hosta till följd av sin 

sjukdom. En förkylning blev alltså något som för henne kunde innebära döden. I början av 

sjukdomsförloppet berättar personen hur hon trodde att vid insjuknande i ALS var 

dödsorsaken kvävning, vilket skrämde henne. De var inte bara rädda för sin egen del över 
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sjukdomens framskridande utan oroade sig mer över att familjen skulle uppleva den som 

skrämmande.  

 

Sorg 

Sorg var en upprepande känsla genom hela sjukdomsförloppet. Det började med att 

personerna läste på om vad ALS innebar och vad framtiden hade att vänta. De upplevde en 

sorg över den kroppsliga förändringen som sjukdomen medfört, hur talet försvann och hur de 

sakta skrumpnade inifrån och blev fångar i sina egna kroppar. Sorgen över att inget kunde 

återgå till det normala orsakade en saknad efter den friska kroppen.  

 

Det framkommer dessutom hur personerna upplevde en saknad efter den normala 

familjesituationen och deras egna roller. Saknaden av att kunna samtala med maken eller 

barnen. En av personerna beskrev att det kändes som att hon misslyckats som mor genom att 

bli sjuk och till slut dö. Att ha orsakat detta lidande för familjen upplevdes som det mest 

sorgliga för personen. En av personerna beskrev hur sonen inte närmade sig sin mor på grund 

av sjukdomens påverkan på kroppen.   

 

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

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

kan läsa högt. Det finns smärta i det här (3).  

 

Meningslöshet och hopplöshet 

Det förekom att personerna upplevde känslor av meningslöshet men också av hopplöshet. 

Känslorna visade sig i att de inte fann någon mening med att leva med ALS i 10 år. När de 

blev helt förlamade uppgav de för närstående att de kommer ta livet av sig. De hade svårt att 

se någon mening med att leva om de skulle ligga förlamade i en säng utan att kunna göra 

någonting under flera års tid. Hopplösheten visade sig när de blev medvetna om att det inte 

fanns någon annan utgång än döden vid ALS. De hade svårt att känna ett hopp när det inte 

fanns någon behandling som skulle göra dem friska.  

 

Ibland skulle man kunna undra om det är någon mening med att vara här om man inte kan 
göra någonting själv (2). 
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Ibland var känslan av meningslöshet och hopplöshet så stark att det fanns en önskan om att få 

dödshjälp. Det fanns ingen mening med att sitta och titta in i väggen och vänta på att dö. Då 

de förlorat all förmåga till att kommunicera och var helt förlamade kunde de inte göra mycket 

annat än att just sitta i sin rullstol. Därför blev längtan efter döden ibland väldigt stark och det 

upplevdes svårt att inte kunna få hjälp med det enda de ville, att få dö. De jämförde det med 

att man avlivar djur för att de ska få slippa lida och anser att det i deras fall är liknande. De 

led så svårt att det enda sättet att få slut på lidandet var att få låta dem dö.  

 

Vad finns det för möjligheter att förkorta livet utan smärta och skräck? Hänga sej? 

Hoppa från Västerbron eller Fiskargatan, köra in i en bergvägg? Eller som du sa, 

låta bli att äta och dricka? Du vet att jag vill bli sövd och död. Enklast och fortast för 

alla. Måste man vända sig till en veterinär? (5).  

 
 
Ilska och skam 

I resultatet framkom att ovanstående känslor ofta hade ett samband. När en av personerna 

satte i halsen skämdes hennes son vilket gjorde att hon upplevde både en skam och en 

otillräcklighet gentemot situationen och sin son. Känslan av skam och otillräcklighet förekom 

ofta i samma situationer och ofta i situationer där personen befann sig omringad av andra 

människor. Att förlora förmågan till att styra sin kropp innebar att de inte kunde torka sig runt 

munnen vilket var något som visade sig som något skamset. Det kunde också leda till en 

känsla av otillräcklighet när människor på en restaurang bytte bord för att slippa se någon 

som har mat hängande i mungipan istället för att de hjälpte till att torka med en servett.  

 

Så länge Du bara sträcker fram en servett och torkar när det ser ut att behövas är vi som Du. 

Men när Du vänder dig bort i vämjelse och byter bord, då sjunker vi (3).  

 

Personerna upplevde ofta ilska och orättvisa gentemot att de insjuknat i ALS. De tittade på 

folk ute på stan och funderade över vem som borde fått denna sjukdom istället för de själva. 

De såg det som en bestraffning att ha drabbats av en dödlig sjukdom. De kände också en 

skam över att de tyckte att någon annan istället för de själva förtjänade att drabbas av ALS. 

På grund av sin sjukdom tappade de talets förmåga men i deras huvud är rösten klarare än 

någonsin, det skapade stor ilska att inte kunna förmedla sig och göra sig förstådda. Känslan 
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av ilska och otillräcklighet uppkom också när de förlorade ytterligare en förmåga eller när de 

gjorde ett medicinskt ingrepp som ledde till att de kände sig svaga. 

 

De kände dessutom ilska när folk i deras omgivning klappade dem på kinden eller huvudet 

som om de vore ett barn då de upplevde detta som ett nedlåtande medlidande. De beskrev hur 

de upplevde det som jobbigt när de inte längre fick följa med sin make till stan. Känslorna 

kring detta var spridda men bottnade i ilska, orättvisa och otillräcklighet men också skam.  

 

Samtidigt så säger han att han kan åka själv. Det gör mig bestört. Tycker han att det vore 
skönt att slippa ha mig med? Slippa dra på den där magra kvinnan med dinglande stycke 

höger arm och ett högerben som vill vika sig utåt? (4). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden att använda en litteraturstudie baserad på patografier kändes relevant eftersom syftet 

var att utefter Katie Erikssons teori om lidande beskriva det lidande som personer med ALS 

kan uppleva. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att patografier, eller personberättelser 

återskapar en berättelse utifrån en persons livsberättelse eller en specifik tidsperiod av 

betydelse för människan. Personberättelser skapar en förståelseprocess för personernas 

livsmöten. Nackdelen med att använda sig av patografier är att informationen som anges inte 

kan kompletteras och därav om feltolkningar uppstår kan de inte korrigeras. En del 

patografier är skrivna ur ett dagboksperspektiv som kan vara baserad på en specifik 

upplevelse eller händelse och ger en direkt bild av det (Olsson och Sörensen, 2011).  

 

En kvalitativ metod ansågs lämplig eftersom den utgår ifrån personers egna erfarenheter 

kring ett fenomen, vilket innebär att det inte finns någon sanning i erfarenheten men den 

behöver heller inte vara felaktig. Det resulterade till att den kunskapen som forskaren var ute 

efter i det här arbetet var det lidande som personer med ALS upplever. Materialet till arbetet 

hämtades från personernas egna berättelse från patografierna. Personernas berättelse 

analyseras och tolkas sedan till en text (Henricson och Billhult, 2017). För att analysera 

valdes en deduktiv innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). Den här analysmetoden 

ansågs lämplig eftersom den hjälpte till att få svar på syftet då teorin om lidande kunde 

appliceras på personernas upplevelse av lidande på ett tydligt och strukturerat sätt.  
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Examensarbetet skulle kunna använda intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt Danielson 

(2017) är intervjuer lämpligt när syftet är att förstå ett fenomen eller en situation. Med en 

sådan typ av studie hade personerna själva kunnat berätta om deras upplevelse av lidande vid 

ALS vilket hade resulterat i att data inte behövts sållas bort i samma utsträckning som vid en 

innehållsanalys.  

 

I urvalet var inklusionskriterierna att patografierna var beskrivna utefter huvudpersoner som 

insjuknat i ALS:s perspektiv. Anledningen till det var för att syftet utgick efter personernas 

egna upplevelse av det lidande som ALS kan medföra. Därför var det till stor vikt att 

patografierna utgick efter deras perspektiv och inte närstående eller vårdgivares. 

Patografierna skulle vara svenskspråkiga för att undvika eventuella misstolkningar som hade 

kunnat uppstå om patografierna var skrivna på annat språk. Patografierna fick inte vara skriva 

senare än år 2000 då personerna bakom arbetet ansåg att de fem patografierna som var 

skrivna efter år 2000 besvarade syftet. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) var det 

efter år 2000 som begreppet personcentrerad omvårdnad började tillämpas inom svensk 

sjukvård och som är viktigt vid en sjukdom som ALS. Inklusionskriterierna var relevanta till 

litteratursökningen då patografierna kunde besvara syftet.  

 

Litteraturen söktes fram i databasen Libris, vilket ansågs lämplig då sökningarna kan 

anpassas utefter ens personliga önskemål. De använder sig av relevansrankning vilket gör att 

de sökorden som används ger relevant litteratur direkt (Libris u.å). Libris sökning gav nio 

träffar på patografier. Av nio patografier valdes fem stycken till examensarbetet. Tre av 

patografierna var skrivna av personerna med ALS, medan två var skrivna av närstående efter 

personerna med ALS död, men att de är baserade på texter som de har skrivit. I de böcker 

som har skrivits av någon annan har endast meningsenheter tagits där det tydligt framgått att 

det är den ALS-drabbade personens ord. Det har tydligt framkommit i böckerna genom att de 

skrivit att det är texter tagna ur respektive författares dagbok, egna anteckningar eller brev 

som är skickade av dem själva. De meningsenheter som är en del av resultatet är alltså endast 

utefter den insjuknades perspektiv och situation. För att minimera risken för feltolkningar i 

patografierna läste båda personerna i arbetet samtliga patografier. Det togs bara ut 

meningsenheter som ansågs besvara syftet. Valet av meningsenheter gjordes när det var 

tydligt att personerna med ALS upplevde sjukdomslidande, vårdlidande eller livslidande. På 



 22

så sätt minimerades risken för feltolkningar och förhoppningsvis risken att kränka personerna 

och deras närstående som står bakom patografierna.  

 

Henricson och Billhult (2017) beskriver att vid ett examensarbete med en kvalitativ design, 

finns det ingen specifik sanning vid erfarenheterna som personerna med ALS beskriver. 

Personerna bakom arbetet bör därför, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) ta till 

vissa åtgärder för att öka trovärdigheten i resultatet. Som tidigare benämns beskriver 

Mårtensson och Fridlund (2017) att trovärdigheten ökas genom att visa giltigheten i resultatet 

vilket personerna i arbetet har gjort genom att inte hitta på egen fakta eller påståenden. För att 

stärka trovärdigheten ytterligare har samtliga personer i arbetet diskuterat de resultat som 

framkommit tillsammans med handledare. Vid noggrann beskrivning av analysprocessen har 

citat från patografierna tagit ut och satts in tabeller för att få en struktur. Enligt Mårtensson 

och Fridlund (2017) ger det en bekräftelsebarhet då citat inte tolkats av personerna i arbetet, 

utan noggrant beskriver personerna med ALS upplevelser av det lidande som ALS medför. 

Dessutom ökar giltigheten i arbetet när självbiografier analyseras. Resultatet är begränsat då 

kontexten bara belyser kvinnor samt att det endast innehåller svensktextade patografier. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver att det är upp till läsaren att avgöra om 

resultatet är överförbart eller inte. Då arbetet innehåller patografier skrivna av kvinnor samt 

endast innehåller patografier på svenska, så kan det bli svårt att överföra arbetet i andra 

sammanhang. Män eller personer i andra länder kan uppleva lidandet annorlunda.  

 

Materialet lästes ett flertal gånger för att öka trovärdigheten. Båda deltagarna i arbetet läste 

samtliga patografier för att minimera risken av att missa ett lidande, vilket också ökar 

trovärdigheten i arbetet. Under analysens gång var det svårt att skilja på sjukdomslidande och 

livslidande då dessa ofta var snarlika och påverkade varandra. Utan ett sjukdomslidande 

upplevdes inte heller ett livslidande. Sjukdomslidande i sig skapade alltså ett livslidande. 

Samtliga patografier upplevde sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande vilket gjorde det 

enkelt vid inhämtning av meningsenheter. Genom att sätta in meningsenheterna under 

respektive lidande i tabeller kunde personerna bakom arbetet tillsammans med handledare 

diskutera om det tolkats rätt.  
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Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte var att utifrån Katie Erikssons teori om lidandet beskriva de lidande 

som personer med ALS kan uppleva. I resultatet framkom det att samtliga personerna 

upplever sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Vilket resulterar till att det största 

fyndet i arbetet var att det gick att använda Katie Erikssons teori om lidandet som metod vid 

analys av patografierna. Andra fynd som framkom som var intressanta att diskutera var 

andningssvårigheter, förlamning i extremiteterna, sorg och ilska samt utebliven- och icke-

vård.  

 

Det framkom i resultatet att andningssvårigheter var ett stort sjukdomslidande. Det visade sig 

också som ett livslidande i form av en stor rädsla över att personerna, i början av sin 

sjukdom, trodde de att den slutliga dödsorsaken skulle vara att de kvävdes till döds. Det 

upplevdes också skrämmande att få andnöd och svåra hostattacker där de inte fick tillräckligt 

med luft. Resan mot döden var mer skrämmande än vad döden i sig var. Rädslan kring hur 

sjukdomsförloppet kommer utformas och hur döden kommer att inträffa var mer skrämmande 

än själva döden. Eriksson (1994) bekräftar att det är ett stort livslidande att veta att man ska 

dö men att inte veta när eller hur det kommer att ske. En studie gjord av Chochinov et al., 

(2016) visar att personer med ALS i stor grad upplever en rädsla relaterad till 

andningssvårigheter och till att de upplever att de kommer kvävas till döds. Resultatet tar upp 

hur personernas sjukdom gör vardagen svårare att klara av på grund av förlamningen i 

extremiteterna. Det här bekräftar även Chochinov et al (2016). De belyser även hur personer 

med ALS upplevde ångest relaterad till sin värdighet. De kunde inte längre fullfölja sin 

viktiga roll i livet, de kunde inte heller utföra sysslor eller vardagliga rutiner. Chochinov et al 

(2016) beskriver hur det kan upplevas som att de förlorat kontrollen över sina liv. De sjuka 

kände sig inte längre uppskattade och upplevde istället att de var en börda för sina närstående.  

 

I resultatet visade det sig att livslidandet var det lidande som var vanligast hos de personer 

som drabbats av sjukdomen. Livslidandet fanns under hela sjukdomsförloppet och visade sig 

i olika former. När personerna blev sjuka i ALS upplevde de att de förlorat kontrollen över 

sina liv och upplevde känslor som sorg, oro, ilska, maktlöshet och saknad. Wiklund Gustin 

(2015) förklarar att i en situation då en person upplever att de förlorar kontrollen är det 

vanligt att de känner oro, maktlöshet samt sorg och saknad.  
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Sorg och ilska är känslor som var framträdande i resultatdelen livslidande. Sorgen och ilskan 

över att sjukdomen påverkat personerna så pass att de inte längre kunde leva det liv de 

önskade. Sjukdomslidandet fanns i att inte längre kunna tala och kommunicera med sin 

omvärld, i att inte kunna röra sig fritt, i att inte kunna leva det normala familjelivet de tidigare 

levt. Sorgen och ilskan uppkommer när kontrollen över kroppen förloras. Eriksson (1994) 

förklarar det som ett livslidande då det är en förlust för människan att inte kunna fullfölja de 

sociala uppdrag de åtagit sig. Personerna får talsvårigheter och blir svaga i sina extremiteter 

vilket var framträdande faktorer i sjukdomslidandet. Känslorna kring sjukdomslidandet 

övergår också här i ett eller flera livslidande. Ozanne & Graneheim (2017) skriver i sin studie 

att sorg tillsammans med rädsla var känslor som växte hos personen som var drabbad av 

ALS. Personerna som hade ALS blev i takt med att sjukdomsinsikten växte mer sorgsna och 

rädda då de fick ökad kunskap om hur sjukdomen kunde påverka dem men inte när det skulle 

ske. De fortsätter vidare i sin studie förklara att personer med ALS ofta kände ilska över att 

de drabbats av en så ovanlig sjukdom samtidigt som de brottades med tanken om vad de hade 

gjort för att förtjäna det.  

 

Vårdlidande var den typ av lidande som förekom mer sällan än de andra typerna av lidande. 

Det får anses som positivt att vårdlidande inte förekom särskilt ofta, vilket kan tolkas som att 

vården gör ett bra arbete. När ett vårdlidande skedde var det ofta i hemmiljö och av vårdare 

till de personer som hade ALS. Det förekom att vissa av vårdarna saknade en vårdutbildning 

vilket kan vara en anledning till att ett vårdlidande uppkommer då de är osäkra på hur vård 

ska utföras. Det förekom vårdlidande i form av kränkningar samt utebliven- och icke-vård. 

Kränkningar förekom under hela sjukdomsförloppet däremot var utebliven- och icke-vård 

något som oftast förekom innan diagnosen ALS var fastställd. I resultatet framkom det att 

personerna inte kände att de blev tagna på allvar när de söker vård för sina symtom. De 

skickades runt på olika undersökningar utan att det fanns någon läkare som tog ansvar för 

dem. Ozanne & Graneheim (2017) bekräftar också det i sin studie där de skriver att personer 

som senare diagnostiserats med ALS blir skickade på olika undersökningar utan att en läkare 

tar ansvar eller kommunicerar med sin patient. Personerna i studien av Ozanne & Graneheim 

(2017) upplever också att de inte blir tagna på allvar när de söker vård för sina symtom. ALS 

är trots allt en relativt ovanlig sjukdom varför läkare ansåg det som en minimal risk att de 

drabbats av det. Det kan vara en lång utredningsprocess att ställa diagnosen ALS då andra 

motorneurogena sjukdomar måste uteslutas först (Socialstyrelsen, 2018). Att det är en lång 

utredningsprocess kan vara svårt att motverka då allt handlar om uteslutningsmetod i 
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diagnostisering av ALS. Därför är det av största vikt att sjuksköterskan informerar om att det 

är en process som kan ta tid och att det inte handlar om att de inte tar dem på allvar. 

 

I resultatet framkom det mest konkreta kränkningar men också vissa abstrakta kränkningar. 

Konkreta kränkningar framkom genom hänsynslöshet av personernas integritet och abstrakt 

kränkning framkom när sjuksköterskor talade över personernas huvud. Eriksson (1994) 

förklarar att konkreta kränkningar sker genom nonchalans eller slarv i sjuksköterskans möte 

och handlande med patient. Den abstrakta kränkningen sker genom att sjuksköterskan saknar 

en etisk hållning eller att patienten inte får möjlighet att ta beslut kring sin egna vård. En 

kränkning innebär att sjuksköterskan fråntar personerna deras värdighet vilket leder till att de 

mister sin egna autonomi (Eriksson, 1994).  

 

Eriksson (1994) menar att lidandet inte är ett symtom på sjukdom utan istället ett svar på 

otillräcklig vård. I studiens resultat framkom flera olika typer av lidande där sjuksköterskan 

hade kunnat bespara personen lidandet genom att ge en tillräcklig vård. Om sjuksköterskan 

kan ge en tillräcklig vård skulle alltså lidandet för personer i många avseenden minska. Det är 

i vårdlidandet som sjuksköterskan utsätter personen för ett lidande. Däremot skulle också 

sjukdomslidande och livslidande kunna minska med hjälp av sjuksköterskan. Genom att 

diskutera svåra frågor med personen och få klart vilka önskemål personen har i sin vård får 

sjuksköterskan en hjälp att kunna ge den tillräckliga vården.  

 

I resultatet framkom inte några konkreta önskemål från personerna om hur vården skulle 

kunna förbättras för att deras lidande skulle minska. Däremot har personerna åsikter om att 

omgivningen inom vården inte anses human där exempel om toaletten i väntrummet tas upp.  

 

Studiens resultat anses vara tillämpbart i vården och inte bara i mötet med personer som lider 

av ALS. Genom att möta personer med respekt och inte nedvärdera dem på grund av deras 

sjukdom kommer vårdmötet att upplevas som förbättrat. I studien framkom flera exempel på 

personer som upplevde att sjuksköterskan valde att prata med deras anhöriga eller assistenter 

istället för till dem själva. Det var något som upplevdes som nedvärderande. Sjuksköterskor 

behöver förbättras i det avseendet och det är av största vikt att tala till. behandla personen 

med respekt och ta hänsyn till deras integritet.  

 



 26

Under arbetets gång framkom funderingar och tankar på om förutsättningarna för personer 

med ALS har förändrats med tiden och om då lidandet också har förändrats. Det finns 

fortfarande inget botemedel mot ALS men dagens teknik och utveckling av den palliativa 

vården har förbättrats. Idag har många av personerna med ALS möjlighet att vårdas i sitt hem 

fram till sin död och har möjlighet att få hjälpmedel och vårdpersonal i hemmet.  Det vore 

därför intressant att jämföra hur personer med ALS upplever lidandet idag jämfört med för 

till exempel 50 år sedan. Personerna bakom arbetet har som egen teori att lidandet för 

människor kan ha förändrats över tid. Det är då inte lidandet i sig som förändrats utan 

förutsättningarna för personer med svåra sjukdomar, som ALS, som har förbättrats. Tack vare 

de förbättringarna som skett inom hälso-sjukvården vore det därför intressant att undersöka 

skillnaderna på upplevelsen av lidandet i nutid mot dåtid. 

 

Det får anses att Katie Erikssons teori om lidandet fortfarande är relevant idag då studien 

kunde lyfta fram de typer av lidande som Katie lyfter i sin teori.  
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Slutsats 

Syftet med arbetet var att med stöd av Katie Erikssons teori om lidande beskriva det lidande 

personer med ALS upplever. Genom en deduktiv innehållsanalys baserad på patografier blev 

det möjligt att besvara studiens syfte. Enligt resultatet upplever personerna med ALS ett 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande som kunde förklaras med hjälp av Katie 

Erikssons teori. Med koppling till de olika lidandena framkom det att rädsla i samband med 

komplikationer samt att sorg och ilska var känslor som var återkommande i samtliga 

patografier. Personer med ALS var i stort behov av palliativ omvårdnad vilket resulterade i 

att sjuksköterskans största uppgift var att stödja både personen och deras närstående. Syftet 

med studien besvarades och ger en ökad förståelse för det lidande som personer med ALS 

upplever. Med hjälp av studien och den ökade förståelse för lidande kan sjuksköterskor 

förbättra den personcentrerade omvårdnaden.  

 

 

Självständighet 

Samtliga personer i det här examensarbetet har deltagit under samtliga delar. Båda 

personerna har tillsammans valt ut och läst patografierna där meningsenheterna gemensamt 

diskuterades för att säkerställa att de besvarade syftet. Efter diskussion mellan deltagarna 

delades bakgrunden upp och var och en skrev olika rubriker. Deltagarna läste sedan varandras 

texter och hjälpte samt diskuterade samtliga rubriker tillsammans. Resterande delar i 

processen skrevs gemensamt. Med hjälp av handledare har texten bearbetats flera gånger. 

Ibland har enskild rättning gjorts av deltagarna men som sedan gemensamt diskuterats för 

bästa resultat av arbetet. Båda deltagare i arbetet har tagit sitt ansvar vilket har påverkat 

processen av arbetet till det bättre.  
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Bilagor och tabeller 
Bilaga 1. Meningsenheter från patografier under respektive lidande. 

Sjukdomslidande Vårdlidande Livslidande 

Men sedan passerar rösten 
mitt struphuvud, ALS-
filtret, och ut kommer bara 
ett läte. Som en brölande 
åsna. 

Dom talar över mitt huvud 
om mig.  

Jag sörjer mycket nu, 
ensam 

Vaknade klockan halv ett 
av att jag hade fått slem i 
luftstrupen och hade 
andnöd.  

Kan inte gå utan att bli trött, 
fasen också att dom inte 
kallar mig till arbets-EKG 
trots att jag skrivit och 
påmint.  

Sov hyggligt men 
vaknade och hade ångest. 
Bestämde mig för att ta 
livet av mig, men på 
morgonen kändes det 
bättre 

Det var tungt och trögt. Det 
tar emot att gå. 

På citykliniken hade en 
mycket speciell upplevelse. 
Först kom en ortoped och 
sade: “nej, det är inte 
diskbråck!” då hade jag 
väntat jättelänge. När jag 
ropade efter honom bara 
gick han.  

Är du rädd för att dö? 
Nej, jag är rädd för att bli 
ensam. Jag är rädd för att 
bli övergiven.  

Olle, Olle, jag sitter i 
glassplitter, ropar jag. Tror 
jag. Men tungan är ju delvis 
förlamad, och inte särskilt 
mycket fungerar där nere i 
halsregionen.  

Det är mig min doktor ska 
informera. Inte en assistent. 
Det är ju självklart. Jag är 
rasande. 

Sätter i halsen två 
gånger. Det är pinsamt 
framför Olle, och 
odugligheten gnager i 
mig.  
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Bilaga 2. Meningsenheter kodas till subkategorier.  

Generisk Kategori Meningsenhet Kodning  Subkategori 

Sjukdomslidande  Men sedan passerar 
rösten mitt 
struphuvud, ALS-
filtret, och ut 
kommer bara ett läte. 
Som en brölande 
åsna. 

Ut kommer bara ett 
läte  

tal- och 
sväljsvårigheter  

Sjukdomslidande  Olle, Olle, jag sitter i 
glassplitter, ropar 
jag. Tror jag. Men 
tungan är ju delvis 
förlamad, och inte 
särskilt mycket 
fungerar där nere i 
halsregionen.  

Tungan är ju delvis 
förlamad  

tal- och 
sväljsvårigheter  

Sjukdomslidande  Vaknade klockan 
halv ett av att jag 
hade fått slem i 
luftstrupen och hade 
andnöd.  

slem i luftstrupen 
och hade andnöd 

Andningssvårigheter 

Sjukdomslidande Det var tungt och 
trögt. Det tar emot 
att gå.  

tungt och trögt. tar 
emot att gå.  

Svaghet i 
extremiteter och 
förlamning  

Vårdlidande  Dom talar över mitt 
huvud om mig. 

talar över mitt 
huvud.  

Kränkning  

Vårdlidande  På citykliniken hade 
en mycket speciell 
upplevelse. Först 
kom en ortoped och 
sade: “nej, det är inte 
diskbråck!” då hade 
jag väntat jättelänge. 
När jag ropade efter 
honom bara gick han 

När jag ropade efter 
honom bara gick han 

Kränkning 

Vårdlidande  Det är mig min 
doktor ska 
informera. Inte en 
assistent. Det är ju 

Det är mig min 
doktor ska 
informera. inte en 
assistent.  

Kränkning  
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självklart. Jag är 
rasande. 

Vårdlidande  Kan inte gå utan att 
bli trött, fasen också 
att dom inte kallar 
mig till arbets-EKG 
trots att jag skrivit 
och påmint. 

Att dom inte kallar 
mig till arbets-EKG 

Utebliven- och 
ickevård 

Livslidande  Jag sörjer mycket nu, 
ensam. 

Sörjer mycket nu Sorg 

Livslidande  Sov hyggligt men 
vaknade och hade 
ångest. Bestämde 
mig för att ta livet av 
mig, men på 
morgonen kändes det 
bättre. 

vaknade och hade 
ångest. bestämde 
mig för att ta livet av 
mig 

Meningslöshet och 
hopplöshet  

Livslidande  Sätter i halsen två 
gånger. Det är 
pinsamt framför 
Olle, och 
odugligheten gnager 
i mig.  

odugligheten gnager 
i mig 

Ilska och skam 

Livslidande  Är du rädd för att 
dö? Nej, jag är rädd 
för att bli ensam. Jag 
är rädd för att bli 
övergiven.  

jag är rädd för att bli 
ensam 

Rädsla och oro 

 
 

 

 


