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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en kronisk obotlig sjukdom som degenererar 
kroppens muskler successivt och innebär en långsam försämring av rörelser. Uppkomsten är 
ännu inte klarlagd men forskning visar på att förekomsten är vanligare hos män. Vid 
diagnostisering av ALS krävs snabb behandling för att fördröja sjukdomsutvecklingen. 
Diagnosen leder slutligen till förlamning och döden och har en fysisk och psykisk påverkan 
på den drabbade personens liv.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att leva med ALS. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats som grundas på fem självbiografier. 
Data analyserades utifrån en manifest innehållsanalys.  
Resultat: I resultatet framkom att vården på sjukhus och i hemmet upplevdes både som 
positiv och negativ. Familjen bidrog till ett välmående och inbringade glädje för 
bokförfattarna. Negativa upplevelser var försämring i ALS som påverkade vardagen. 
Resultatet presenterades med tre kategorier och tillhörande underkategorier. Kategorierna är: 
Vårdens inverkan på sjukdomsupplevelsen, ALS inverkan på familjen och att leva med ALS 
till vardags.  
Slutsats: Studien visar på att vårdpersonal och familj som ger närhet och stöd till personen 
med ALS kan bidra till ökat välbefinnande samt trygghet. Det är av betydelse att förse den 
drabbade med hjälpmedel utefter behov för att personen ska uppleva självständighet över sin 
kropp. Bra vårdmiljö och bemötande i vården är nödvändigt för att personerna med ALS inte 
ska känna sig nedvärderade.  
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INLEDNING 

Författarnas intresse för Amyotrofisk lateralskleros (ALS) uppstod tidigt under 
sjuksköterskeutbildningen där studenterna gavs möjligheten att läsa Ulla-Carin Lindquists 
självbiografi ”Ro utan åror”. Detta bidrog till en insikt hur det kan upplevas att drabbas utav 
sjukdomen och leva med den. Efter att ha fått upp intresset för sjukdomen såg författarna 
Stephen Hawkings film ”The theory of everything” och efter hans nyliga bortgång så kom 
uppsatsämnet genast på tal. Eftersom ALS är en speciell sjukdom som inte går att bota ville 
författarna få en uppfattning av hur sjukdomen upplevs, och med förhoppning att kunna bidra 
till ett bättre vårdande för personer med ALS där hälsa främjas och lidande minskas. 
 

BAKGRUND 

ALS  
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en nervsjukdom som påverkar de motoriska nerverna. 
Tillståndet definieras av Socialstyrelsen (2018) som ett kroniskt sjukdomstillstånd där de 
motoriska nerverna i ryggmärgen, hjärnan och hjärnstammen stegvis förfaller för att slutligen 
förstöras. De motoriska nerverna styr signalerna som utför muskelarbetet, och vid 
degeneration av dessa nerver innebär det en successiv försämring av muskler som slutligen 
förtvinar helt. Diagnosen bidrar till en försämrad funktion av nerverna och påverkar samtliga 
muskler i form av uteblivna signaler som tillslut leder till att den drabbade avlider (ibid.).  
 
Sjukdomen är stegvis stigande och livslängden sträcker sig vanligtvis inte mer än fem år. 
Huvudsaklig dödsorsak är nedsatt andningsförmåga på grund utav bortfall av 
andningsmuskulatur. Detta sker vanligtvis längre fram i sjukdomsförloppet och skiljer sig åt 
tidsmässigt beroende på när andningen påverkas (Ericson & Ericson, 2013). Förekomsten av 
ALS är världsomfattande, och utav 100 000 personer drabbas upp till fyra personer varje år. 
Förekomsten har visats vanligare bland män där uppmätta siffror till det dubbla har 
presenterats, dock är denna signifikanta skillnad endast giltig upp till 65 års ålder 
(Socialstyrelsen, 2018).  
 
Motoriska nerver, även kallat motorneuron betecknas som en typ av nervceller som återfinns i 
kroppens nervbanor och är belägna i hjärna och ryggmärg för att leda impulser utåt till 
kroppens skelettmuskulatur (Internetmedicin, 2017). De motoriska nerverna indelas i två 
huvudgrupper som är belägna på olika ställen i hjärnan och ryggmärgen där båda involveras 
vid ALS. Övre motorneuronet som är en av huvudgrupperna är beläget i hjärnbarken och 
hanterar delar av kroppens muskelaktivitet. Den andra huvudgruppen är nedre motorneuronet 
som återfinns i främre delen av ryggmärgen samt hjärnstammen. Eftersom hjärnstammen är 
belägen under hjärnbarken så sker all passage av nervbanorna här. Kommunikation via det 
övre motorneuronet och nedre motorneuronet sker via axoner som är en typ av nervtrådar. 
Dessa går via en ledningsbana, även kallat pyramidbanesystemet, och kopplar samman 
nervsignalerna som utgår från centrala nervsystemet (Socialstyrelsen, 2018).  
 
Vid ALS sker påverkan på båda motorneuronen och kan ske i olika takt eller samtidigt. Vid 
påverkan på övre motorneuronet och pyramidbanesystemet kan symtom som förlamning, 
lättutlösta reflexer och babinskis tecken visa sig. Babinskis tecken definieras som att stortån 
pekar uppåt som en följd av att det uppstår irritation i fotsulan. Kommunikationen till 
kroppens delar via de nedre motorneuronen sker via specifika axoner som ansvarar för 
musklernas rörelser i ben, armar, ansikte, hals och bål. Vid skada på dessa neuron uppstår 
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symtom som muskelryckningar, svaga långdragna reflexer, muskelförtvining och slapp 
förlamning (Ericson & Ericson, 2013). 
 
Vanligt debuterande symtom visas i form av försvagning i kroppsdelar då upplevda 
svårigheter kan vara att lyfta ett glas, balanssvårigheter eller talförlust (Socialstyrelsen, 2018). 
Hur sjukdomsutvecklingen utvecklas och i vilken ordning delar av kroppen drabbas skiljer sig 
individuellt men avgörande faktorer är sjukdomstyp, debuterande symtom och gener. 
Gemensamt för de olika typerna av ALS är att tillståndet medför övre- och nedre 
motorneuronpåverkan i form av nedbrytning av motorneuron, vilket leder till 
muskelförtvining, förlamning och slutligen upphörande av andning. Detta förlopp är 
progressivt och överlevnaden från debuten är vanligtvis några månader upp till några år 
beroende på typ av ALS (Ericson & Ericson, 2012).  
 
De olika typerna av ALS är primär lateralskleros, pseudobulbär pares, progressiv bulbär 
pares, progressiv spinal muskelatrofi samt klassisk amyotrofisk lateralskleros som är den 
mest förekommande. Det som skiljer diagnoserna åt är vilken ordning nervcellerna angrips 
(Neuroförbundet, 2014). Primär lateralskleros är ovanlig och debuterar i övre motorneuronet 
samt pyramidbanesystemet, däremot är nedre motorneuronet oförändrat. Tidigt symtom är 
minskad kontroll över sträckreflexer. Pseudobulbär pares påverkar först hjärnbarkens övre 
motorneuron för att sedan övergå till de nedre neuron som är belägna i hjärnstammen. 
Debuterande symtom uttrycker sig i tungan såsom stelhet. Progressiv bulbär pares påverkar 
nedre motorneuron där uppvisade symtom är muskelförtvining i hals och mun. Progressiv 
spinal muskelatrofi har debut i de nedre motorneuronen belägna i ryggmärgen där nervtrådar 
bryts ner och uttrycker sig i armar, ben och händer i form av svaghet. Den klassiska 
amyotrofiska lateralsklerosen skiljer sig från övriga typer av ALS i form av att den utbryter i 
både övre- och nedre motorneuron, samt pyramidbanesystem (Socialstyrelsen, 2018). Trots 
att nedbrytningens hastighet är olika beroende på sjukdomstyp så blir gemensamma följden 
bortfall av neurologiska funktioner (Ericson & Ericson, 2013).  
 
Sjukdomens uppkomst och orsak är okänd, men en teori är förhöjning av aminosyran 
glutamat som bidrar till toxisk effekt på nerverna (Ericson & Ericson, 2013). 
Livsmedelsverket (2018) förklarar glutamat som en transmittorsubstans vilket hjälper 
nervcellernas signaler att transporteras genom kroppen. Glutamat som är glutaminsyrans 
salter kan intas i kött, vete, soja och grönsaker. Glutaminsyra förkommer naturligt i kroppens 
blod, fostervätskor, muskler samt i bröstmjölk och är livsnödvändigt för transporten av 
nervsignalerna till muskler, samt har en roll i mag-tarmkanalen och kroppens immunförsvar 
(ibid.). Trots att uppkomsten av sjukdomen är okänd så är genetiska faktorer och rökning 
bevisade att ge ökad risk för ALS där Socialstyrelsen (2018) presenterar en tioprocentig 
prevalens inom släktet (ibid.). Det framkommer olika teorier om vilken gen som är mest 
sammankopplad med ALS samt urskiljning beroende på del av världen uppkomsten sker. En 
studie av Jiao et al. (2016) presenterar en mutationsgen av ett mitokondriellt protein som en 
påverkande faktor till uppkomsten av ALS. Prevalensen av denna gen har påträffats av flera 
olika individer med ALS (ibid.). Dock saknas klara belägg angående vilken gen som har högst 
prevalens inom sjukdomen då 36 stycken gener har presenterats påverka ärftlig form av ALS 
(Socialstyrelsen, 2018).  
 
Kroppsliga symtom 
I början av diagnosen berörs vanligtvis mindre muskler men likaså beror de symtomen på var 
sjukdomen debuterar. Miller, Gelinas och O’Connor (2013) förklarar sjukdomsförloppets 
utveckling och symtom stegvis vilket kan uttrycka sig i form av förlamningar i händer och 
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fötter, men även svårighet med mimik, kommunikation och sväljsvårigheter. Under 
sjukdomsförloppet försämras kroppsfunktionerna succesivt där en långt framskriden sjukdom 
innebär talförlust och förlamning (ibid.). Områden som vanligtvis förblir opåverkade av ALS 
är funktioner gällande sfinkter, minne, sensoriska och kognitiva, samt ögonmuskler (Ericson 
& Ericson, 2013). Då ALS inte påverkar minne och tankar innebär det ofta en stor psykisk 
påfrestning av att gå från att tidigare vara självständig till en ständig försämring av kroppens 
alla muskler och dess funktioner. En studie av Johnson et al. (2017) undersöker den upplevda 
livskvalitén hos personer med ALS då en känsla av begränsad vardag framkommer vid 
avsaknad av kroppsliga funktioner. Att sakta tappa eget utförande som att gå, äta och klä på 
sig, till ett behov av vårdens närvaro upplevdes psykiskt påfrestande för informanterna. 
Forskarna belyser att den psykosociala biten påverkar informanterna i högre utsträckning till 
skillnad från den fysiska. Ekman (2014) förklarar att de fysiska begränsningarna som uppstår 
av sjukdom har en påverkan på det psykiska välmåendet hos individen. Personer som blir 
drabbade av en sjukdom såsom ALS medför ofta omfattande fysiska begränsningar i 
vardagen. Dessa begränsningar kan associeras med inre tankar där känslomässiga reaktioner 
uppstår. Det kan medföra att sjukdomen både kan ha en fysisk och psykisk inverkan på den 
drabbade individen. 
 
Diagnos och utredning 
Förekomsten av ALS är ovanlig och börjar med små individuella symtom i form av 
muskelförsvagning vilket innebär svårigheter vid diagnostisering. De diffusa symtom som 
uppstår i början av sjukdomsdebuten kan förknippas med ett flertal olika muskelinvolverande 
sjukdomar. Uteslutning av andra sjukdomar görs primärt för att säkerställa diagnosen då 
utredning sker i form av blodprov, cerebrospinalvätska (ryggmärgsvätska), röntgen 
elektromyografi och motor-evoked-potential, vilket undersöker övre- och nedre 
motorneuronet och dess funktion. Slutligen mäts nervtrådarnas funktion till kroppens delar via 
en neurografiundersökning. För att kunna diagnostisera ärftligheten av ALS så genomförs ett 
DNA-test i form av blod eller saliv. Ytterligare utredningar blir även relevanta vid ärftlig ALS 
vilket ofta innebär en psykisk belastning för hela familjen. Utredningen omfattar 
sjukdomshistoria, provsvar och samtal med stödperson och vägledare genom 
sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2018).  
 
Behandling och hjälpmedel  
När en person drabbas av ALS är sjukdomsdebut, symtombild och sjukdomsförlopp faktorer 
som kan skilja sig åt från individ till individ. Målet är en så tidig utredning som möjligt för att 
snabbt kunna sätta en diagnos och påbörja medicinsk behandling. Behandling ges i form av 
glutamatfrisättningshämmare vilket i sin tur kan motverka nervcellsnedbrytning. Denna 
substans tillförs i tidigt skede vid sjukdomen och kan förlänga överlevnaden upp till 21 
månader från första symtom (Andersen et al., 2012). Riluzole är det farmaka som används till 
ALS patienter för att förlänga överlevnadstiden (FASS, 2017). Andra behandlingsalternativ 
som kan sättas in utifrån symtombild är salivreducerande läkemedel, andningshjälpmedel och 
födointagshjälpmedel såsom perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) samt psykofarmaka 
såsom antidepressiva (Andersen et al., 2012). Exempel på antidepressivt läkemedel som kan 
bli aktuellt är selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som hjälper signalsubstanserna 
som hamnat i obalans att återställas till det normala (Socialstyrelsen, 2018). Vid psykisk 
påverkan kan alternativbehandling i form av meditationsprogram bli aktuellt vilket kan hjälpa 
patienten till en positivare inställning och därmed förbättrat välmående i anknytning till de 
psykologiska faktorerna (Marconi et al., 2015). Patienter kan även bli rekommenderade att 
undvika kost som utlöser slemproduktion (Andersen et al., 2012). Hostmaskin kan sättas in 
som behandlingsalternativ hos patienter som upplever problem med slem, lungpåverkan och 
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andningssvårigheter i hemmet. Hostmaskinen har en förebyggande effekt i form av 
bidragande till lättare andning, avlägsnande av slem samt ökad känsla av trygghet i 
hemmiljön (Siewers, Holmøy & Frich, 2013). 
 
Eftersom symtomen uppstår allteftersom så är snabb insättning av träning avgörande för hur 
sjukdomstakten fortskrider. Träningen omfattar upprätthållande av andningsförmåga, 
muskelfunktion, balans och rörelse. När och i vilken grad som hjälpmedelsbehov blir aktuellt 
är individuellt beroende på sjukdomens utveckling. Gemensamt för samtliga är dock att det 
tillslut uppstår ett behov av hjälpmedel som rollator, fotskena, sond och andningsmask 
(Socialstyrelsen, 2018).  
 
Allmänsjuksköterskans roll  
Diagnostisering med ALS medför ett utökat omvårdnadsbehov som bidrar till omfattande 
omhändertagande av vården där allmänsjuksköterskans roll blir central. Eftersom 
sjukdomstillståndet drabbar olika delar av kroppen i olika utsträckning och förlopp, blir 
allmänsjuksköterskans uppgift att se till hela individen vid vårdande (Karlowicz & Ziejka, 
2015). 
 
Allmänsjuksköterskans roll vid vårdande av personer med ALS är avgörande för hur 
patienternas hantering av sjukdom yttrar sig. Ett vårdande där patienten involveras genom 
hela förloppet är viktigt då det psykiska välmåendet kan försämras i samband med att kroppen 
försvagas (Clarke & Todd, 2011). Allmänsjuksköterskans och hälso- och sjukvårdens 
uppgifter är att utgå ifrån patientens situation och ge den möjlighet att vara delaktig i sin vård 
för att stärka livskvalitén (Sandman & Kjellström, 2013). 
 
Allmänsjuksköterskans roll vid vårdandet innefattar involvering av patienten i form av stöd 
genom hela sjukdomsförloppet, upprätthållande av vardagliga aktiviteter samt vårdande 
samtal, vilket utgör en bidragande faktor till hantering av sin sjukdom för den drabbade. 
Väsentliga stödinsatser från allmänsjuksköterskans uppstår bland annat vid matintag, träning, 
skötsel av hygien och stöd vid aktiviteter. Genom upprätthållning av andningsorgan och 
rörelseförmåga i form av andningsträning, rörelseträning och hjälpmedel kan medföra en 
underlättande livssituation för patienten (Clarke & Todd, 2011). 
 
Eftersom ALS är en kronisk sjukdom blir palliativ vård i hemmet med tiden aktuell och 
innebär vanligen en ökad närhet och känslighet i samband med intensiteten som uppkommer 
vid hjälp av vardagliga behov. Det kan uppfattas påfrestande med en främling i sitt hem och 
därav omfattar arbete i patientens hem krav på allmänsjuksköterskans förmåga, det vill säga 
arbete i vårdtagarens hemmiljö utan att inkräkta på personens integritet (Nilsson, 2001).  
 
För en allmänsjuksköterska är det viktigt att de vårdande åtgärderna sker utifrån patientens 
önskningar eftersom det kan ge patienten en chans till att delta i vården och få en så bra sista 
tid i livet som möjligt. Har patienten en familj så är det allmänsjuksköterskans uppgift att 
utföra ett systematiskt vårdande där familjen ska involveras i vårdandet om patienten önskar 
det. För personen med ALS så kan familjen ses som en positiv upplevelse och det kan 
medföra en känsla av livskvalité (Ushikubo, 2015) 
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TEORETISK REFERENSRAM 

Denna studie utgår från ett vårdvetenskapligt synsätt där centrala begrepp såsom levd kropp, 
lidande och välbefinnande tillsammans skapar en helhetssyn hos den kroniskt sjuka 
människan. De sjuksköterskor som använder sig av vårdvetenskap inom sin profession och 
därmed utgår från ett patientperspektiv vill skapa förståelse för hur lidande, sjukdom och 
hälsa påverkar individens livsvärld. Människans livsvärld belyser upplevelser samt 
erfarenheter hos individen och inbringar en uppfattning om den levda kroppen där lidande och 
välbefinnande tydliggörs (Dahlberg & Segesten, 2010).  
  
Begreppen levd kropp, lidande och välbefinnande används för att få en djupare förståelse av 
upplevelsen hos personerna med ALS. 
 

Levd kropp 
Livsvärlden har en central punkt i vårdvetenskapen, en punkt där upplevelser ideligen bildas 
med hjälp av en faktor, kroppen. Kroppen är fylld utav upplevelser, tankar och erfarenheter 
som finns livet ut. Kroppen kan förklaras med utgångspunkt från ett vårdvetenskapligt 
perspektiv där livsvärlden står som grund och skapas utifrån individens erfarna upplevelser. 
Erfarenheterna tillsammans utgör hur vi uppfattar vår egen kropp och därmed hur vi ser på 
kroppen som ”levd”. Utifrån ett fysiskt, psykiskt och andligt perspektiv måste därmed hänsyn 
tas till samtliga faktorer för att kunna involvera både insidan och utsidan av kroppen, och 
därmed möjliggöra att hela den levda kroppen involveras. När förändring av kroppen orsakas 
utav ohälsa så förändras synen på världen och upplevelsen av den egna livsvärlden påverkas. 
Genom att se på kroppen som levd och subjektiv så kan människans relation till hälsa och 
ohälsa lättare förstås. När man drabbas av en obotlig sjukdom så kan en sådan förändring bli 
tydligare (Dahlberg & Segesten, 2010). När en person drabbas av ALS så kan synen på sin 
egen kropp förändras. Tankar av tidigare upplevelser och minnen som inte längre är möjliga 
att utföra blir ett hinder som gör att uppfattningen av den levda kroppen förändras. De hinder 
som uppstår vid ALS kan upplevas som en känsla av ohälsa, ohälsa genom att inte vara 
kapabel till att utföra behov i samma utsträckning som innan sjukdomen. Dessa hinder 
påverkar individens syn på sin upplevda hälsa förminskas, och den subjektiva upplevelsen av 
ALS orsakar en förändrad syn på sin kropp som levd. 
  

Lidande 
Arman (2012) beskriver uppkomsten av lidande i följd av att råka ut för något som gör ont 
och det kan vara faktorer som sjukdom, obehag eller fysisk smärta vilket bidrar till att den 
subjektiva upplevelsen av smärta orsakar ett lidande. Eriksson (1994) delar in lidande i tre 
olika former, livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande. Livslidande är den form av 
lidande som innefattar hälsoperspektiv och förknippas med allt som har med levandets alla 
former och den livssituation man befinner sig i för tillfället. Det kan drabba en individ redan i 
unga år där upplevelser eller situationer orsakat ett livslidande som sedan påverkar 
upplevelsen av ett ”gott” liv på grund av förlorad grundtrygghet. Vårdlidande är det lidande 
som uppkommer utav brister med vården eller i vårdandet. Det kan orsaka att den tidigare 
känslan av trygghet till vården går förlorad och en otrygghet orsakar ett 
vårdlidande. Sjukdomslidande är det som orsakas utav en sjukdom eller någon form av ohälsa, 
det kan upplevas av individen som att gå från en plötslig känsla av ”helhet” till en förlust av 
trygghet och identitet (ibid.). Då ALS medför en omfattande förändring både objektivt och 
subjektivt för personen som drabbas blir lidande en central del av det upplevda tillståndet. 
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Livslidande kan uppstå när personen inte längre har samma förmåga till utföranden med 
kroppen som tidigare, vårdlidande speglar de tillfällen då vården inte förstår eller behandlar 
personen på ett kränkande eller nedvärderande sätt och sjukdomslidande kan visa sig genom 
hela sjukdomsförloppet. Vid vårdande av en person med ALS är det psykiska vårdandet 
viktigt att beakta för att personen och dess anhöriga skall ges möjlighet till en betydande sista 
tid i livet och därmed förminska det lidande som ALS utgör. 
  

Välbefinnande 
Flensner (2014) förklarar välbefinnande som ett tillstånd av att må bra. Det uppnås med hjälp 
av upplevelsen av samhörighet och balans runt individuella mål, förmåga till utförande och 
omgivningens miljö (ibid.). Dahlberg och Segesten (2010) poängterar vikten av att förmedla 
möjligheten till upplevelsen av välbefinnande trots att lidande förekommer samtidigt. 
Välbefinnande är något som skapas när individen har en positiv inställning till livet och livets 
villkor, styrka är det som behövs i situationer som upplevs svåra för att kunna uppleva någon 
form av välmående. Upplevelsen av välbefinnande skiljer sig från varje individ emellan. Alla 
har sina individuella situationer och faktorer som uppfyllt ett välbefinnande, och därmed olika 
uppfattning av begreppets innebörd. Därmed är det av vikt att beakta varje individ enskilt för 
att möjliggöra upplevelsen av att må väl. Välbefinnande innebär att oavsett närvaro av 
sjukdom så kan människan uppleva hälsa och ett välmående (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Vid vårdande av personer med ALS är det av vikt att med utgångspunkt från individens 
perspektiv ha en förståelse av de känslomässigt betydande faktorerna som kan medföra 
upplevelsen av välbefinnande trots sjukdom. Genom att identifiera små betydelsefulla saker i 
personens liv och sätta dem i fokus kan bidra till ökat välmående för individen.  
 

PROBLEMFORMULERING  

ALS är en kronisk obotlig nervsjukdom som kan drabba vem som helst och orsakar 
muskelnedbrytning vilket först leder till förlamning och till sist upphörande av andning. ALS 
innebär hos många en omfattande förändring och kan upplevas på olika sätt, både för den 
drabbade individen men även för anhöriga. En begränsad vardag kan hos den drabbade 
innebära en känsla av beroendeställning till omgivningen. Tidigare omärkbara vanor som 
innefattar kroppsliga rörelser blir märkbara hinder som kan bidra till upplevelsen av 
nedstämdhet hos individen. Upplevelserna är individuella och av vikt att belysa utav 
allmänsjuksköterskan för att få en fördjupad förståelse om hur det är att vårda patienter med 
ALS utifrån personens individuella förutsättningar. Den drabbade individen är i ständigt 
behov av stödinsatser av vård och familj, både kroppsligt och psykiskt. Då 
sjuksköterskeutbildningen grundar sig i omvårdnad utifrån patientens hälsotillstånd bör fokus 
ses utifrån behandling av psykologiska och fysiologiska faktorer gällande kronisk sjukdom 
som ALS. Allmänsjuksköterskans viktigaste uppgift är att identifiera faktorer som orsakar 
lidande och främja de faktorer som bidrar till hälsa. Genom att skapa en förståelse för de 
individuella berättelserna från personer med ALS kan allmänsjuksköterskan få bättre 
förutsättningar för att genomföra ett vårdande med utgångspunkt från patienternas livsvärld. 
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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att leva med ALS. 
 
Frågeställningar 
1. Vilken betydelse har familjen för personer med ALS? 
2. Vilken betydelse har vården för personer med ALS? 
3. Vilka begränsningar upplever personer med ALS i vardagen? 

METOD 

Design 
Den valda litteraturstudien utgick från en kvalitativ metod med utgångspunkt från 
bokförfattarnas upplevelser av att leva med ALS och grundar sig i granskning av 
självbiografier. Studien baserades på ett induktivt förhållningssätt då enbart data presenteras 
utan given teori, det vill säga insamling av data sker utan tidigare empiri (Wihlborg, 2017). 
Genom användning av en induktiv ansats kunde en större helhetsuppfattning om 
bokförfattarnas upplevelser av verkligheten belysas. Detta bidrog till en fördjupad förståelse 
om hur det är att leva med ALS. 
 
Urvalsförfarande och datainsamling 
För att bokförfattarnas upplevelse och perspektiv skulle belysas valdes att använda sig utav 
ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2016). Valet av böcker begränsades med hjälp av 
inklusions- och exklusionskriterier för att specificera urvalet ytterligare.  
 
Studiens datainsamling av självbiografier utgick ifrån söktjänsten Libris. Libris är en central 
söktjänst för Sveriges bibliotek där majoriteten av litteraturen är ifrån högskola och 
universitet (Karlsson, 2012). Libris användes som sökmotor datumen 2018-02-25 till 2018-
02-26. För specificering av sökningen till studiens syfte användes utav sökordet “Amyotrofisk 
lateralskleros” Biografi*. Sökningen resulterade i 54 stycken träffar som inkluderade böcker, 
ljudupptagningar och videos på olika språk. Eftersom språket var ospecificerat bidrog det till 
ett flertal träffar av samma källa. För en mer specifik sökning grupperades sökningarna till 
”språk” och träffarna avgränsades till ”svenska”. Dessa avgränsningar resulterade i 30 stycken 
träffar. Därefter gjordes avgränsningar till enbart böcker och då begränsades sökresultatet 
ytterligare till 23 stycken träffar. De återstående 23 biografierna begränsades ytterligare till 15 
stycken biografier efter att dubbletter uteslutits. Slutligen genomfördes en 
informationssökning av biografierna på söktjänsterna Bokus, Adlibris och Forum bokförlag 
för att se om inklusionskriterierna uppfylldes. De slutliga biografier som uppfyllde kriterierna 
var skrivna av bokförfattaren själv och kan således benämnas som självbiografier.  

 
Inklusionskriterier:  
− Självbiografier baserade på bokförfattarens upplevelser av att leva med ALS 
− Självbiografier skrivna på svenska för att minimera tolkningsfel 
− Självbiografier högst 15 år gamla 
− Bokförfattare över 18 år gamla 
− Kvalitetsgranskade självbiografier  

 
Totalt 10 självbiografier uteslöts eftersom de inte uppfyllde inklusionskriterierna. Resterande 
fem självbiografier användes för att belysa subjektiva upplevelser av att leva med ALS.  



 

 8 

 
En av bokförfattarna var uppvuxen i Storbritannien, en i USA och resterande tre i Sverige. 
Självbiografiernas utgivningsår sträckte sig mellan 2003 till 2011 och har följande titlar: Ett 
år med ALS: en smygande sjukdom, Ro utan åror, Om det bara var jag, Minneshärbärget & 
Fånga dagen (Bilaga 1.). För att säkerhetsställa självbiografiernas trovärdighet och bidrag till 
vårdvetenskaplig utveckling genomfördes en kvalitetsgranskning av respektive självbiografi. I 
mallen presenterades bokförfattaren och sammanfattning av innehåll, utgivare och 
kvalitetsgranskning. Friberg (2017) belyser vikten med att materialet kvalitetsgranskas för att 
säkerhetsställa att självbiografierna och dess data innehöll tillräckligt god kvalitet (Bilaga 2.).  
 
Analys 
Analysen utgick från Graneheim och Lundmans (2004) manifesta innehållsanalys och 
fokuserade således på bokförfattarnas upplevelser av ALS. 
 
Självbiografierna lästes igenom flertalet gånger av båda författarna för att lära känna 
materialet. Därefter granskades alla böckernas sidor var för sig och meningsbärande enheter 
valdes ut och placerades i en tabell. De meningsbärande enheterna presenterades sedan för 
varandra och diskuterade dem för att utesluta tolkningsfel och missförstånd i förhållande till 
studiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan till kortare meningar för 
att behålla det kärnfulla i meningsenheterna och för att göra materialet lättare att hantera i 
analysen. Sedan fastställdes koder på varje kondenserad meningsenhet där varje kod 
omfattade den kondenserade meningsenhetens betydelse. Genom diskussion sinsemellan 
färgmarkerades koderna och grupperades efter likheter och skillnader. De koder som beskrev 
liknande delar av syftet markerades med samma färg och bildade en underkategori. 
Underkategorier med samma innehåll placerades sedan ihop och formade kategorier 
(Graneheim & Lundman, 2004). Exempel på manifest innehållsanalys presenteras i Tabell 1: 

 
 

Tabell 1. Exempel på analysstegen:  
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserade 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Eftersom mina händer 
blivit så svaga och 
darrar, kan jag inte 
längre varken traktera 
piano eller gitarr, och 
ju vackrare musik jag 
hörde den kvällen, 
desto mer gjorde sig 
denna förlust påmind.” 
(Simmons, 2003, s.138) 

Händerna blivit 
svaga och darrar, 
kan inte längre 
traktera piano 
eller gitarr. 

Förlust av 
kroppens 
funktion 

Fysiska 
begränsningar 

Att leva 
med ALS 
till vardags 

 
 
 
 
Etiska överväganden 
Då studien utgår från människor vars personliga berättelser berörs ska studien utgå från 
Helsingforsdeklarationen (2013) vid urval av deltagare till studien, samt redovisning av deras 
personliga upplevelser. Samtyckeskravet, informationskravet,nyttjandekravet och 
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konfidentialitetskravet (SINK) är krav inom de etiska riktlinjerna för forskning och ligger som 
grund för att personer som involveras i forskningssammanhang inte ska komma till skada 
eller få sekretessbelagda uppgifter utlämnade. Självbiografier där bokförfattarna givit tillstånd 
till utlämnande av sina personliga upplevelser till publikation av förlag användes. Därmed är 
risken att komma till skada för de involverade bokförfattarna uteslutet utifrån de etiska 
riktlinjerna.  
 

Förförståelse 
För att författarna skulle få en uppfattning om varandras förförståelse så diskuterades den 
sinsemellan, det för att vara medvetna om den förförståelsen som fanns och att tolkningen av 
data inte påverkades utav den. Forsberg och Wengström (2013) belyste vikten av att vara 
medvetna om sin förförståelse vid tolkning av data för att få ett så objektivt tolkat resultat som 
möjligt och en ökad trovärdighet . Enligt Friberg och Öhlén (2017) så kunde inte 
förförståelsen helt åsidosättas då den behövdes för att skapa ny förståelse och det innebar en 
mängd ny kunskap (ibid.). Det var därmed av vikt att medvetenhet av förförståelsen fanns där 
men inte uteslöts. 
 

RESULTAT 

Analysen av de valda självbiografierna resulterade i tre kategorier där respektive kategori 
innehåller två till tre underkategorier, vilka tillsammans belyser bokförfattarnas upplevelser 
av att leva med ALS.  
 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier 
Kategorier Underkategorier 
 
Vårdens inverkan på sjukdomsupplevelsen 

• Sjukhuspersonalens bidragande faktorer 
• Vården i hemmet 
• Brister med vården 

 
ALS inverkan på familjen 
 

• Glädje med familjen 
• Sorg för familjen 

 
Att leva med ALS till vardags 

• Fysiska begränsningar 
• Psykiska begränsningar 
• Möjligheter med hjälpmedel 

 
Vårdens inverkan på sjukdomsupplevelsen  
Vårdens inverkan på sjukdomsupplevelsen belyser inställning till vården och vårdpersonal, 
förväntningar på vården, vårdmiljön samt vårdrutinernas påverkan, bristande vård samt fokus 
på vårdpersonalens upplevda bemötande och arbete. Det framkom att bokförfattarna delade 
åsikt om de flesta möten med vårdpersonal som gynnsamma för välmående och uppskattade 
personalens kunnighet inom yrket. Det presenterades även sammanhang som inte upplevdes 
som tillfredställande av bokförfattarna vilket främst grundade sig i rutiner inom vården och 
bristande patientfokus.  

Sjukhuspersonalens bidragande faktorer 
Bokförfattarna beskrev mötena med sjukhuspersonalen i positiv bemärkelse där uppskattning 
och tacksamhet för sjukvårdens arbete tydliggjordes. Sjukvårdpersonal som involverades var 
läkare, logopeder, sjukgymnaster, kuratorer, dietister och sjuksköterskor där samtlig personal 
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beskrevs som engagerade, professionella, hjälpsamma samt pedagogiska av bokförfattarna. 
De presenterade även sjukvårdpersonalen som helhet i positiv benämning och kunniga inom 
sin yrkesroll. Möten med sjukvården där samtal blev möjliga, men även tid till tystnad 
uppskattades av bokförfattarna. En bokförfattare förklarade upplevd trygghetskänsla som 
skapades i förhållande till sjukvårdpersonalen där endast personalens närvaro räckte för att 
bidra till trivsamhet (Jansson, 2011). Bokförfattarna beskrev även känslan av omgivenhet och 
bortskämdhet i sjukhusmiljön, samt välutvecklad och engagerad vård som bidragande faktorer 
till positiva sjukhusvistelser.  
 
”Men allt tas hand om på bästa sätt. Mitt rum kryllar av experter och jag ligger på en dyr 
högteknologisk madrass som pumpar runt luft under min ömtåliga lekamen” (Jansson, 2011, 
s. 238).  
 
Förtroende och tillit till läkaren belystes av bokförfattarna som påverkande faktorer till 
sjukdomsinställning, upplevelse av omhändertagande samt val av fortsatta 
behandlingsmöjligheter utifrån symtom. De använde sig av begrepp som givande, positivt och 
lyckat besök för mer generella beskrivningar av sjukhusbesöken.  
 

Vården i hemmet 
Genom sjukdomsförloppet så ansågs vårdandet i hemmet vara en central del för att 
bokförfattarna skulle uppleva en så personlig miljö som möjligt. Gemensamt för dem var 
uppskattning till hemsjukvårdens bidragande hjälp hos personen diagnostiserad med ALS. 
Tidigt i sjukdomen när hemsjukvård blev aktuellt beskrevs känslan av beroendeställning till 
vårdpersonalen. Längre fram i sjukdomsutvecklingen beskrevs upplevelsen av assistenternas 
och hemsjukvårdens närhet i positivare benämning där känslor av omgivenhet av hjälpande 
människor var stödjande. För några bokförfattare så framkom längtan och tacksamhet för 
vården, samt deras hjälpsamhet vid begränsade vardagssysslor, exempelvis toalettbesök och 
måltider. Tillgången till assistenter i hemmet benämndes betydande och deras erfarenhet samt 
delaktighet beskrevs som professionellt och hänsynstagande till bokförfattaren (Jansson, 
2011; Sandgren, 2005). En bokförfattare beskriver vikten av att lära sig ta emot hjälp i sitt 
hem som bidragande faktor till ökad trygghetskänsla (Simmons, 2003). Längre fram i 
sjukdomsutvecklingen blev assistenterna delaktiga i familjen och den drabbade individen 
upplevde deras omtänksamhet och vilja till förbättring som äkta och inte enbart krav i 
samband med arbetsuppgifter:  
 

Det som är värt guld är att de väcker mitt dolda friska jag. De speglar det. Det vet vad jag 
skulle sagt och gjort. De vet när barnen liknar mig. De kan klia på ryggen som vi gör i vår 
familj. De är med i fotoalbumen (Lindquist, 2004, s. 222). 

 

Brister med vården 
Bokförfattarna upplevde någon gång otillfredsställande vård där beskrivna faktorer var 
miljön, missnöje, besvikenhet och kränkning. En bokförfattare uttryckte främst missnöje med 
läkare, missförstånd av vårdcentralen, rutiner och känsla av bortglömdhet som påverkande 
faktorer till förminskning och irritation (Sandgren, 2005). Vårdmiljön beskrevs även som 
nedvärderande:  
 

Neurologmottagningen på Karolinska sjukhuset är sliten och trist. Den ser fattig ut. 
Patienttoaletten är ofta smutsig och luktar urin. Det är synd. På något vis påverkar det min 
känsla som patient. Miljön sänker mig. Gör mig mindre värd (Lindquist, 2004, s.153). 
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Utökad assistanshjälp i hemmet gav en bokförfattare känslan av utsatthet då upplevelsen av 
ensam mot två eller tre stycken upplevdes förminska självbilden (Jansson, 2011). De beskrev 
tidigare vardagliga rutiner som att sköta hygien, toalettbesök och matintag vid måltider som 
känsligt när förmågan att utföra det själv inte var möjligt utan istället togs över av 
assistenterna (Lindqvist, 2004; Sandgren, 2005; Jansson, 2011). En beskriver upplevelsen av 
ett sjukhusbesök som kränkande då sjukhuspersonalen talade över huvudet på henne och 
därmed gav ett hierarkiskt intryck. Hon beskriver även en händelse då hon blottade hela 
kroppen på ett sätt som upplevdes identitetskränkande då avsaknad av filt eller skynke gav 
upplevelsen av skam (Lindquist, 2004). 
 
ALS inverkan på familjen  
Genom att leva med sjukdomen inom familjen tydliggjordes familjens roll för bokförfattarna 
där positiva och negativa upplevelser uppkom. Bokförfattarna åskådliggjorde situationer där 
familjen varit stödjande genom sjukdomsutvecklingen och händelser med positiv inverkan på 
bokförfattarens mående. Här beskrevs även händelser som involverar familjen och inte varit 
tillfredställande för den drabbades upplevelse av sjukdomen. Gemensamt för författarna är 
förklaring av familjens värde vilket möjliggjorde chansen till välmående samtidigt som 
familjens påverkan till nedstämdhet är påtaglig likaså.  
 

Glädje med familj 
Familjens påverkan på bokförfattarnas liv var utmärkande där familjeträffar, måltider, 
utflykter, resor, samtal och besök hade inverkan på upplevd trygghetskänsla. Familjen bidrog 
till känslor som glädje, kärlek och välmående där barn, syskon och partners närhet samt 
delaktighet i sjukdomen tydliggjordes. De gjorde flera aktiviteter med familjen, men ibland 
räckte det med familjens närhet i hemmet för att uppleva tillfredställelse (Judt, 2011; 
Simmons, 2003; Sandgren, 2005). Bokförfattarna förknippade familjen med kärlek och 
gemenskap. En bokförfattare beskrev förhoppningarna han hade att familjen skulle minnas 
honom och den kärlek han önskade förmedla till dem med sin självbiografi (Judt, 2011).  
 
Glädje tog sig uttryck när familjen var samlad i huset och skrattade tillsammans. Det 
inbringade återblickar för bokförfattarna till hur upplevelsen i hemmet var innan sjukdomen 
och bidrog till vilja att upprätthålla humöret. Familjen beskrevs som en rikedom där närheten 
av barnen fyllde bokförfattarna med lycka trots sjukdomen (Lindquist, 2004; Sandgren, 
2005). De vände sig till familjen i jobbiga situationer för tröst, samt stöd med vardagliga 
sysslor som inte längre var möjliga att utföra ensam, då en bokförfattare beskriver sonens stöd 
som stor hjälp:  
 
”Han kom hit och fick en sen men dock god lunch, handlade, dammsög och moppade golven 
åt mig. SKÖNT” (Sandgren, 2005, s. 141-142). 
 
Vikten av att kunna röra, krama och pussa familjen var utmärkande, samt vikten av samtal 
med familjemedlemmarna över telefon vilket beskrevs som dagens höjdpunkt. Bokförfattarna 
uttryckte att mer tid med barnen möjliggjordes under sjukdomsperioden vilket bidrog till 
välmående. Familjetillställningar vid högtider och evenemang beskrevs som trevliga samt 
inbringade njutning och var stödjande (Sandgren, 2005; Jansson, 2011; Lindquist, 2011).  
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Sorg för familj 
Tankar på att lämna familjen och deras fortskridande liv efter ens bortgång bidrog till känslor 
av sorg och oro för bokförfattarna. En bokförfattare beskrev en händelse som var tuff att tänka 
på var det som väntade, döden, och det på grund av ovilja att göra familjen illa psykiskt. 
Känslor som övergivenhet och rädsla presenterades i form av att vara ovetande om möjlighet 
till hemkomst fanns vid sjukdomsutvecklingens slutskede (Lindquist, 2004). De beskrev 
känslor av övergivenhet från barnen som prioriterade bort föräldern i vardagssituationer där 
fysisk aktivering är en förutsättning (Sandgren, 2005; Lindquist, 2004). En upplevde sig 
mindre värdefull när barnet vände sig till andra individer om hjälp istället för sin mamma som 
tidigare (Lindquist, 2004). Ytterligare exempel tydliggörs av en bokförfattare som förklarar 
en känsla av övergivenhet av sitt barn: 
 

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 (Jansson, 2011, s. 98).  

 
Att leva med ALS till vardags 
ALS orsakade en påverkan på hela kroppens system där upplevelsen av att gå från 
uppåtgående till förlamning och talförlust beskrevs. Det föranledde fysiska- och psykiska 
begränsningar i vardagen, men möjligheten med hjälpmedel bidrog till en underlättad vardag 
och en känsla av livskvalité trots obotligt dödssjuk. 
 

Fysiska begränsningar 
Fysiska begränsningar speglade bokförfattarnas liv efter diagnosistering där försämrad 
handförmåga, talförlust, sväljsvårigheter och förlamning föranledde en begränsad vardag. 
Bokförfattarna uttryckte att de blev tvungna att sluta med intressen, säga upp sig från sitt jobb 
och förlorade möjligheten till konversationer på grund av oförmåga till rörelse och talan 
(Simmons, 2003; Judt, 2011). En var mer fokuserad på vardagliga utföranden i hemmet där 
förlorad möjlighet till att dricka sitt kaffe, äta sin mat själv samt egenskötsel av hygien:  
 
”Sen kunde jag inte dricka. Saknar det som faan varje dag men det går. Det får gå. Maten, all 
den goda maten, försvann i februari. Allt tog jag. Allt tålde jag.” (Jansson, 2011, s. 243).  
 
Bokförfattarna påverkades av gång- och balanssvårigheter vilket påverkade att inte kunna 
följa med på utflykter där trappor fanns, förlust av fysisk aktivering samt att inte kunna ta en 
joggingtur eller promenad på morgonen (Judt, 2011; Jansson, 2011). Bokförfattarna upplevde 
försämrat tal som en svår del att mista. Det upplevdes jobbigt att bli missförstådd på ord, 
förlora möjligheten till att uttrycka sin vilja samt att inte kunna göra sig förstådd (Lindquist, 
2004; Sandgren, 2005).  
 

Psykiska begränsningar  
Bokförfattarna beskrev sina fysiska begränsningar som en orsak till uppkomsten av djupare 
funderingar, påfrestande tankar om sig själv och på vilket sätt man uppfattades av 
omgivningen (Judt, 2011; Jansson, 2011). Uttalad känsla av hjälplöshet tydliggjordes när 
möjlighet till rörelse uteblev och större delen av vakna tiden utgjordes utav avsaknad av 
kommunikation och med det upplevd ensamhet. Det beskrevs av en bokförfattare som en 
ständig kamp att trycka bort självdestruktiva tankar i form av nedvärdering av sig själv: 
”Glasögonen tas av och sedan ligger jag där: uppstagad, närsynt och orörlig som en modern 
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mumie, ensam i mitt kroppsliga fängelse med mina egna tankar som enda sällskap under 
resten av natten” (Judt, 2011, s. 29).  
 
Den upplevda hjälplösheten beskrevs av en bokförfattare som förödmjukande och 
förnedrande då möjligheten till rörelse helt överlåtits till andra. Han gör en liknelse till 
livstidsstraff som sjukdomen upplevdes förorsaka (Judt, 2011). Genom sjukdomsutvecklingen 
hamnade självnedlåtande tankar i fokus och bokförfattarna beskrev avsaknad av 
livsmotivation som central. När makten över den egna kroppen minskade så tog tankar om 
förändrad kroppsuppfattning över hos de drabbade, vilket bidrog till en försämrad självbild 
(Sandgren, 2005; Lindquist, 2004).  
 

Möjligheter med hjälpmedel  
I biografierna presenterades flertalet hjälpmedel vilka benämndes hjälpsamma och 
nödvändiga för bokförfattarnas liv. Behov av hjälpmedel uttrycktes minska besvär vid 
andning, rörelse och måltider för att senare i sjukdomsutvecklingen övergå till förutsättning 
för ett så underlättat och självständigt liv som möjligt. Tillgång till rullstol, lift och hiss 
möjliggjorde förflyttningar, utflykter och besök enligt bokförfattarna. En bokförfattare hade 
en positiv inställning till användandet av lungmaskin vilket beskrevs som nödvändig för 
reducering av trötthet och illamående. Användning av ventilatorn upplevdes minska 
andningsbesvär och andfåddhet då bokförfattaren uttryckte känslan av trygghet genom 
medvetenheten av hjälpmedlets effekt:  
 

Jag blir lätt andfådd men använder ventilatorn varje natt och även på dagen, när jag vilar. Det 
känns skönt och blodet och hjärnan mår bra av att få syre och jag får ut en del koldioxid, som 
annars skulle stanna kvar i lungorna (Sandgren, 2005, s. 150). 

 
Längre fram i sjukdomsutvecklingen uttrycktes behov av sondmatning för att möjliggöra 
tillförseln av näring vid oförmåga att förtära maten själv. Tillgång till röstapparat beskrevs 
nödvändigt för kommunikation och förmedling av egen vilja vilket var betydelsefullt då 
självbestämmande över egen kropp återstod.  
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studien baserades på självbiografier och utgick från en kvalitativ metod med induktiv ansats. 
En kvalitativ metod beskrivs enligt Kristensson (2014) i form av datainsamling med 
utgångspunkt från personers upplevelser av händelser, tankar och känslor. Denna metod 
användes i studien för att få en djupare beskrivning av personliga upplevelser hos 
bokförfattarna med ALS. 
  
Fem självbiografier som motsvarade studiens syfte framkom vid datainsamling. De fem 
självbiografierna analyserades för att fånga de personliga berättelserna av att leva med ALS. 
Annan typ av datainsamlingsmetod som kunde varit aktuell är intervjuer, där samtalet med 
informanten samt individens kroppsuttryck är det centrala för att fånga upplevelsen 
(Kristensson, 2014). Med en sådan metod finns dock en risk att tillgången till informanter 
med relevans för studien samt viktig data blir omättat (Fejes & Thornberg, 2015). Intervjuer 
uteslöts som datainsamlingsmetod eftersom det fanns svårigheter med att hitta informanter till 
att medverka, samt svårigheter att fånga känslomässiga situationer under en tidsbegränsad 
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intervju. På grund av deras sjukdom skulle det dessutom kunna uppstå problem med att 
kommunicera med dessa patienter. Eftersom denna uppsats hade en deadline skulle även 
tidsbristen kunna bli ett problem vid sökning av informanter till en intervjustudie och valdes 
därmed bort. 
  
En begränsning med studien är att enbart fem självbiografier användes till studien. Författarna 
fångade en helhetsupplevelse utifrån dessa fem självbiografier, men enbart runt de fem 
personerna med ALS. För en mer omfattande helhetssyn av personer med ALS så kunde flera 
bokförfattare med ALS inkluderats. Det som stärker dessa fem biografierna är att författarna 
omfamnar en upplevelse av ALS utifrån båda könens perspektiv. 
 
De slutgiltiga kategorierna som formades valdes i enlighet med varandra. De ansågs 
överensstämma bra med underkategorierna och var relevanta till studiens frågeställningar. 
Kategorierna ansågs därmed vara relevanta för att besvara studiens syfte och för att få en 
djupare beskrivning av upplevelsen med ALS. Studien stärkes även med citat för en mer 
ingående blick i analysen och dess innehåll.  
 
Förförståelsen beskrivs av Westlund (2015) i form av upplevelsen som tidigare fanns om 
området som ska studeras. Det kan vara viktigt att kort nedteckna sin förförståelse om det som 
ska utredas innan analysering (ibid.). En svaghet i studien kunde därmed vara att inte ha 
skrivit ner sin förförståelse innan påbörjandet av studien, vilket har medfört att bilden som 
fanns om ämnet tidigare kan ha påverkat tolkningen av resultatet. Det som hade kunnat göras 
annorlunda är att individuellt ha skrivit ner sin förförståelse om området och inte enbart fört 
diskussion om det, för att tydligare kunnat förhålla sig till den. 
 
Självbiografierna kvalitetsgranskades för att säkerställa kvalitén. Genom granskning så ansågs 
resultatet bli mer trovärdigt. Det ansågs vidare att självbiografiernas bidragande till 
vårdvetenskaplig utveckling gav en fördjupad bild av hur vårdvetenskapen kan förbättra 
omvårdnaden till personer med ALS utifrån de vårdvetenskapliga begreppen.  
 
Libris användes som söktjänst vilket är en samling av material som omfattar cirka 200 
bibliotek från Sverige (Karlsson, 2012). Libris var därmed en lämplig sökmotor till studiens 
datainsamling. Inklusionskriterier användes för en specificerad och trovärdig sökning. För att 
avgränsa sökningen så uteslöts självbiografier som inte var skrivna på svenska. Vid sökning 
med ospecificerat språk hade kanske fler självbiografier hittats vilket medfört att 
självbiografier med relevans för studiens syfte kan ha gått förlorade. Författarna inkluderade 
böcker som var högst 15 år gamla och diskuterade om detta var för gammalt. Efter att ha 
kollat upp den medicinska behandlingens utveckling gällande ALS under dessa år och insett 
att det inte hade utvecklats så ansågs det inte vara en svaghet (Socialstyrelsen, 2018). Till 
studien valdes att inkludera bokförförfattare från olika länder då tre stycken var från Sverige, 
en från Storbritannien och en bokförfattare från USA. Då ALS är en världslig/global sjukdom 
så ansågs bokförfattare med olika ursprung kunna styrka studien och dess resultat. Liknande 
upplevelser kunde påvisas i olika länder med bokförfattare av olika ursprung vilket medför att 
studien är överförbar till andra kontext och sammanhang.  
 
Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att leva med ALS. De centrala områdena 
som belystes var familjens betydelse, vårdens betydelse samt begränsningar i vardagen.  
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Resultaten i föreliggande studie visade att vårdpersonalens närvaro i vardagen bidrog till 
trivsamhet och ökad trygghetskänsla. Den positiva närvaron omfattade inte bara de vårdande 
momenten utan även att kunna genomföra samtal. Detta överensstämmer med en studie av 
Foley, Timonen och Hardiman (2014) där deltagarna upplever att närvaro av hjälp från 
vårdpersonal är tillgänglig när de själva önskar det vilket är betryggande för deltagarna. Detta 
stärks med studien av Bakker et al. (2015) där patienterna beskriver en tillräcklig tid till 
närvaro från vårdpersonal av betydelse. Samtal på patientens villkor där de upplever att de 
blev delaktiga och är den som tilltalas bidrar till en upplevelse av närvaro. Dessa faktorer av 
närvarande belyser patienterna som en känsla av trivsamhet och välmående. Ytterligare en 
annan studie av Ozanne, Graneheim, Persson och Strang (2012) beskriver faktorer som är 
bidragande för personer med ALS och deras upplevelser att kunna hantera sin sjukdom och 
lyfter fram närvaron av vårdpersonalen som ett viktigt stöd för att ha tillräckligt mycket ork 
till genomförandet av den förändrade vardagen hos patienterna. Närvaro i form av tillgången 
till hjälp från vårdpersonal utgör en lättare vardaglig situation och är betryggande för 
patienterna. Dahlberg och Segesten (2010) förklarar närvaron utifrån samspelet mellan olika 
relationer i form av närhet till, enligt patienten, betydelsefulla personer, exempelvis 
sjuksköterskan, som kan medföra en upplevd känsla av välbefinnande (ibid.). Genom att 
kunna uppnå en känsla av förtroende och närvaro av människor runt omkring sig kan utgöra 
en bidragande faktor till utveckling av meningsfullhet och livskraft för patienten, som stärker 
känslan av välbefinnande i patientens liv (Lindwall, 2012). Med utgångspunkt från resultatet i 
föreliggande studie kan paralleller dras till de olika forskningsstudierna att upplevelsen av 
närvarande från vårdpersonalen är av betydelse för patienterna. Närvaro visar sig vara ett 
gemensamt begrepp av betydelse både i föreliggande studie och tidigare forskning. Närvaro i 
form av samtal, tid för patienterna och vårdande hjälp visar sig vara en gemensam faktor för 
att öka välbefinnande och trygghet för patienten. 
 
En annan del av resultatet som visade att familjens stöd genom hela sjukdomsförloppet var 
som en bidragande faktor till välmående för de som drabbats av ALS. Här nämndes stöd i 
form av att känna närhet och få hjälp med vardagliga sysslor som särskilt utmärkande. 
Stödjande hjälp till att kunna delta vid aktiviteter och utflykter med familjen kan bidra till 
glädje beskrivs även i en studie av Ozanne et al. (2012) som visar att familjen har en 
betydande roll för patienten med ALS. Detta resultat stödjs även i studien av Ozanne, 
Graneheim och Strang (2013) som skriver att familjens stöd bidrar till glädje och styrka då 
stöd från barnen är meningsfullt och ger upplevelsen av att sjukdomens negativa inverkan 
reduceras. Studien av Ozanne et al. (2013) belyser även familjens vilja att hjälpa till och bry 
sig och därmed känner sig informanterna meningsfulla. Det genom stödjande händelser som 
upplevs betydelsefulla är vid utförandet av aktiviteter eller äter och dricker gott med familjen. 
Detta stärks även av en studie av Madsen, Jeppesen och Handberg (2018) där familjens stöd 
via motivation till att följa med på promenader, restaurangbesök och evenemang som bidrar 
till att informanterna kan komma ifrån tankarna på sjukdomen. De belyser även upplevelsen 
av att en närstående deltar med deltagaren i en stödgrupp för personer med ALS, vilket utgör 
en känsla av att deltagaren inte är ensam i sin sjukdom. Således kan en koppling mellan de 
olika studierna dras, där familjestöd är av stor betydelse för personer med ALS. Precis som i 
föreliggande studies resultat presenterades stöd från familjen på liknande sätt som 
forskningsstudierna, i form av närhet och hjälp i vardagen. En slutsats kan därför dras att stöd 
från familjen är en bidragande faktor till ökat välmående för personer med ALS.  
 
I föreliggande studies resultat framkom hjälpmedel som en betydande del för upprätthållande 
av en så självständig vardag som möjligt. Hjälpmedel benämndes som underlättande och som 
hjälp till möjliggörande av utföranden, och när behovet fanns så var tillgången till hjälpmedel 
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tacksamt. En studie av Paganoni, Karam, Joyce, Bedlack och Carter (2015) tydliggör 
hjälpmedels inverkan på livskvalitén hos patienten genom att bibehålla självständigheten i 
form av att skriva, äta, läsa och ta på sig kläder med hjälp av olika hjälpmedel. Dessa 
hjälpmedel kan vara röstapparat, knapp-knäppare samt bladvändarföremål. I ytterligare en 
studie av Ward, Hammond, Holsten, Bravver och Brooks (2015) framkommer hjälpmedels 
positiva inverkan på vardagen. Möjligheten till att genomföra saker på egen hand med hjälp 
av hjälpmedel skapar en känsla av trygghet och självständighet. Känslan av att inte behöva bli 
puttad i rullstol eller tillfrågad om hjälp vid förflyttning utgör en upplevelse av 
självbestämmande över sin egen kropp. En nödvändighet att ha tillgång till hjälpmedel 
upplevs för att vara kapabel till att uppnå en så normal vardag som möjligt. Bibehållandet 
utav egen kropp som upplevs i studierna kan liknas med Dahlberg och Segesten (2010) som 
beskriver den levda kroppen utifrån minnen, erfarenheter och känslor en individ har samlat 
under livet. Dessa upplevelser utgör hur man kommer att uppfatta sin kropp, och 
uppfattningen förändras genom hela livet utifrån betydande händelser för individen. Den 
levda kroppen kan förändras vid sjukdom och därav är det av vikt att som patient få tillgång 
till den hjälp som behövs för att bevara en positiv inställning till sin kropp. Vid behållning av 
kroppsfunktioner kan därav hjälpmedel ses som en fördel till att kunna utföra dagliga 
aktiviteter utan begränsning och därmed bibehålla en positiv syn av sin levda kropp. Sjukdom 
kan påverka synen på sin egna kropp och hjälpmedlens bidragande faktor blir därav relevant 
för att kunna upprätthålla förmågan till rörelse och en positiv självbild (ibid.).  
Utifrån föreliggande studies resultat och övriga studies resultat kan en gemensam koppling 
dras av hjälpmedels positiva inverkan på personer med ALS och förmågan till självständighet, 
självbestämmande och trygghet. Hjälpmedel hade i föreliggande studie en positiv effekt för 
känslan av bevaring av egen kroppslig förmåga. En positiv inställning till sin levda kropp 
tydliggjordes vid upprätthållandet av kroppsfunktioner, deltagande vid aktiviteter och 
förmågan till självständighet, där hjälpmedel hade en betydande roll. De tidigare upplevelser 
och erfarenheter av att vara kapabel till utförande bibehölls och en känsla av 
självbestämmande utmärkte sig, att kunna bestämma över sin egna kropp. I enlighet med 
tidigare forskning och föreliggande studie kan slutsatsen att hjälpmedel har en betydande roll 
för samtliga personer med ALS dras. 
 

Fortsatt forskning 
Tidigare forskning om ALS uttrycker liknande brister såsom svårighet till kommunikation, 
svårt att förstå patienten och brist med delaktighet runt vårdandet. Då ALS är en kronisk 
sjukdom där tal- och rörelseförmåga upphör försvåras därmed kommunikationen mellan 
patient och vårdpersonal, och tid till kommunikation via kommunikationshjälpmedel i 
stressade situationer uteblir. Fortsatt forskning behövs för hjälpmedel som underlättar i 
vardagen, är behändiga och effektiva genom sjukdomsprocessen. Det kan underlätta för 
delaktigheten-, effektiviteten i vårdandet samt kommunikationen mellan personen med ALS 
och vårdpersonal. Tidigare studier tyder på att bristen i vårdandet utgörs på grund av 
rutinmässigt vårdande istället för individanpassat. Sjuksköterskor har en mer omfattande 
utbildning runt omvårdnad av patienter än övrig vårdpersonal såsom assistenter och 
undersköterskor, därav bör fortsatt forskning läggas på omvårdnadsutbildning av personal 
med inriktning på just ALS. Fortsatt forskning bör även utformas så att utvärderingar i form 
av svarsformulär där positiva och negativa upplevelser av vårdmiljön, vårdandet och personal 
lyfts fram. Det eftersom vårdvistelsen utgör en betydande del för uppfattningen och 
upplevelsen av sin egna sjukdom. Vid utvärderingar kan vårdpersonalen se de brister som 
uttrycks som negativa och arbeta utifrån dessa för en mer hållbar och utvecklande miljö.  
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Slutsats 
I denna studies resultat framgår det att närhet av vårdpersonal och familjen medförde 
trygghet, trivsamhet och ett välmående för personerna med ALS. Brist på närhet ledde istället 
till en känsla av ensamhet, hjälplöshet och bortglömdhet. Utifrån ett vårdperspektiv kan mer 
tid ges till patienten där behov och önskemål sätts i fokus. Från familjen behövdes inte 
mycket, utan en kram, beröring och puss kunde räcka som bidragande till välmående.  
 
En stödjande familj i form av hjälpsamhet och delaktighet i vårdandet och vid aktiviteter 
utmärkte sig i resultatet bidra till välmående för personen med ALS. Utifrån ett 
vårdperspektiv kan det vara av vikt att göra familjen delaktig vid vårdandet av personer med 
ALS för att den drabbade ska känna sig betydelsefull.  
 
Hjälpmedel bidrog till att bevara självständigheten, underlättade vardagen och medförde att 
de som drabbats av ALS fick en mera positiv syn på sin levda kropp. Hjälpmedel gjorde det 
möjligt att transportera sig själv med elrullstol, äta, kommunicera och vända blad på en bok.  
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(2004) 
 
Sverige 
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Norstedts 
Förlag, 
Stockholm 

Ulla-Carin 
Lindquist 
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historia om 
att vara 
drabbad med 
ALS och hur 
det påverka 
detaljer i livet 
och vände 
hennes 
vardag 
fullkomligt. 
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ursprungligen 
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förlaget framgångsrik till 
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och vilken 
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vara i ständigt 
behov till vården 
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