
 
 
 

              Examensarbete 15 hp 

 

 

 

Hur patienter med ALS upplever sin 
livskvalité  

-! En kvalitativ litteraturstudie baserad på 
självbiografier 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                    
                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Författare: Sanna 

Danielsson och Nelly Lo  
Handledare: Sylvi Persson 

Examinator: Hanna Tuvesson 
Termin: HT18 

Ämne: Vårdvetenskap 
Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2VÅ61E 



! 2!

 
 

Titel Hur patienter med ALS upplever sin livskvalité: 
En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier 

Författare Nelly Lo och Sanna Danielsson 

Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet, 180hp 

Handledare Sylvi Persson 

Examinator  
Hanna Tuvesson 

Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
351 95 Växjö 

Nyckelord Amyotrofisk lateralskleros (ALS,) Livskvalitet, Kvalitativ 
metod, Självbiografier, Upplevelse 

 
Sammanfattning:  
Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en sjukdom som ökar och varje år 
insjuknar 220-250 personer i Sverige. Sjukdomen orsakas av att nervceller dör vilket 
vanligtvis leder till försvagningar i flera kroppsfunktioner. Det finns idag inget botemedel 
mot ALS. Det är därför viktigt att fastställa diagnosen ALS i ett tidigt skede för att hinna 
bromsa sjukdomen som har en överlevnadsprognos på endast 3-5 år. Kunskapen om hur 
patienter upplever sin livskvalitet efter att ha fått sjukdomen är idag relativt begränsad 
och det är därmed betydande att belysa detta område.  
Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av livskvalitet hos personer med sjukdomen ALS.  
Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats. Datainsamlingen 
utgick från fem självbiografier som genomgått en kvalitetsgranskning. En manifest 
innehållsanalys genomfördes på insamlad data.  
Resultat: Upplevelsen av livskvalitet skiljde sig åt hos personer med ALS och både 
välbefinnande och lidande var känslor som uppmärksammades. För en del personer blev 
sjukdomen en väckarklocka där livet blev allt mer värdefullt, medan en del upplevde 
sjukdomen som ett olycksöde där livskvalitén försvann. Analysen resulterade i tre 
huvudkategorier och de är: Välbefinnande trots sjukdom, faktorer som stärker livskvalitén 
och negativa aspekter av sjukdomen.  
Slutsats: Studien visar att upplevelsen av livskvalitet är komplex och att det hade en 
betydelse i hur personer med ALS lät sjukdomen styra deras liv. Studiens resultat kan 
bidra med kunskap till sjuksköterskor om hur livskvalitén hos personer med ALS kan 
stärkas samt att öppenhet och följsamhet är betydelsefulla egenskaper i omvårdnaden.  
 

 
Tack 
!

Författarna vill tacka Sylvi Persson för all hjälp med uppsatsen och en givande 
handledning! 



! 3!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 

INLEDNING.......................................................................................................................... 5 

BAKGRUND ......................................................................................................................... 5 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) ............................................................................................ 5 

Kroppsliga symtom ................................................................................................................. 5 

Diagnostiska undersökningsmetoder ...................................................................................... 6 

Behandling ............................................................................................................................. 7 

ALS-team................................................................................................................................ 7 

Läkemedel .............................................................................................................................. 7 

Hjälpmedel ............................................................................................................................. 8 

Prognos .................................................................................................................................. 8 

Att leva med ALS .................................................................................................................... 9 

Livskvalité .............................................................................................................................. 9 

Sjuksköterskans roll .............................................................................................................. 10 

TEORETISK REFERENSRAM ........................................................................................... 10 

Mening och sammanhang ..................................................................................................... 11 

Välbefinnande ...................................................................................................................... 11 

Lidande ................................................................................................................................ 12 

Problemformulering ............................................................................................................. 12 

SYFTE ................................................................................................................................. 13 

METOD ............................................................................................................................... 13 

Design .................................................................................................................................. 13 

Datainsamling ...................................................................................................................... 14 

Urval och urvalsförfarande .................................................................................................. 14 

Analys .................................................................................................................................. 15 

Forskningsetiska aspekter .................................................................................................... 16 
RESULTAT…………………………………………………………………………………..17 

Välbefinnande trots sjukdom………………………………………………………….....................18 

Acceptans av sin sjukdom ..................................................................................................... 18 

En positiv inställning ............................................................................................................ 19 



! 4!

Att känna tacksamhet ............................................................................................................ 19 

Faktorer som stärker livskvalitén ...................................................................................... 20 
Stöttande relationer…………………………………………………………………………...20 

Meningsfulla aktiviteter ........................................................................................................ 21 

Individanpassade hjälpmedel................................................................................................ 21 

Vårdpersonalens betydelse ................................................................................................... 22 

Negativa aspekter av sjukdomen ....................................................................................... 22 

Fysiska begränsningar ......................................................................................................... 22 

Psykiska besvär .................................................................................................................... 23 

Förändrad identitet .............................................................................................................. 24 

Tankar kring döden .............................................................................................................. 24 

DISKUSSION ...................................................................................................................... 25 

Metoddiskussion .................................................................................................................. 25 

Datainsamling ...................................................................................................................... 25 

Urval och urvalsförfarande .................................................................................................. 26 

Analys .................................................................................................................................. 27 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 28 

Fortsatt forskning ................................................................................................................. 32 

SLUTSATS .......................................................................................................................... 32 

REFERENSER..................................................................................................................... 33 
 

BILAGOR 

1. Sökschema  

2. Källkritik av tryckt text 

3. Kvalitétsgranskning  

4. Likheter och skillnader för kategorier och underkategorier för varje bok 

 

 

 



! 5!

INLEDNING 
 

Tidigare under utbildningen läste uppsatsens författare boken Ro utan åror om ALS-sjuka 

Ulla-Carin Lindquist vilket väckte intresse för sjukdomen. En av författarna till uppsatsen 

mötte även en patient med ALS på sin arbetsplats vilket bidrog till en nyfikenhet kring både 

sjukdomen och upplevelsen av att leva med denna diagnos. Sjukdomen ALS förlamar 

kroppsfunktioner bit för bit och idag finns inget botemedel. För patienten innebär det en 

förändrad tillvaro där livet vänds upp och ner (Socialstyrelsen 2018). I sökandet efter 

forskning om ALS har författarna till uppsatsen uppmärksammat en brist på kvalitativa 

studier om personers upplevelse av att leva med ALS och även hur de upplever sin 

livskvalitet. Förhoppningen med uppsatsen är att kunna öka kännedomen kring sjukdomen 

och att få en insikt i hur upplevelsen av livskvalitet är hos patienter med ALS. Sjuksköterskor 

kan med den kunskapen ha möjlighet att stötta patienter med ALS utifrån deras individuella 

behov. 

BAKGRUND 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS)  
Socialstyrelsen (2018) skriver att ALS är en förkortning på Amyotrofisk lateralskleros. Under 

de senaste 30 åren har en ökning utav sjukdomen skett som kan bero på den ökade 

livslängden. Majoriteten av de som insjuknar har en ålder på 45-75 år och i Sverige insjuknar 

220-250 personer varje år. Sjukdomen innebär att nervceller i hjärna, ryggmärg och 

hjärnstammen förtvinar och dör. Detta leder till att den muskulatur som tar emot signaler från 

nervceller inte längre fungerar och att muskulaturen bryts ner vilket leder till en gradvis 

förlamning i flera kroppsdelar. ALS kan uppdelas i olika varianter och den vanligaste kallas 

klassisk amyotrofisk lateralskleros. Andra varianter är primär lateral skleros (PLS), progressiv 

spinal muskelatrofi (PSMA), progressiv bulbär pares (PBP) och pseudobulbär pares (PsBP). 

De olika formerna av ALS skiljer sig åt på grund av att det är olika nervceller som angrips. 

Orsakerna till att sjukdomen uppkommer är inte klarlagda. Dock har det framkommit att 

rökning kan vara en bidragande faktor. Dessutom har forskning visat att fallen av ALS är 10% 

genetiskt baserade vilket tyder på att ärftlighet har en roll i uppkomsten av sjukdomen (ibid).  
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Kroppsliga symtom 

Socialstyrelsen (2018) beskriver att de debuterande symtomen vid ALS uppträder plötsligt 

men att symtomen kan skilja sig åt från person till person. Vanliga tecken är dock en svaghet i 

en mindre muskel som exempelvis en hand, i tungan eller på en annan kroppsdel. Vanligtvis 

uppkommer symtomen på en specifik sida av kroppen. Symtomen varierar i olika grad 

beroende på vilken form av sjukdomen som personen har. Symtomen som sedan fortlöper i 

takt med sjukdomens gång är flera, som till exempel värk, försvagningar i diverse kroppsdelar 

och sväljningssvårigheter. Sjukdomen påverkar inte den kognitiva funktionen eller minnet 

vilket innebär att personen med ALS under hela sjukdomsförloppet är medveten om det som 

händer runt omkring (ibid). Senare i sjukdomsförloppet påverkar den uppkomna muskel-

nedsättningen även andningsmuskulaturen vilket bidrar till att patienten kan vara i behov av 

assisterad andning i form av respirator. Den största dödsorsaken för personer som 

diagnostiserats med ALS är kvävning eller aspiration där sekret eller annat hamnar i 

luftstrupen och blockerar intaget av luft (Bellomo & Cichminski 2015).  

Diagnostiska undersökningsmetoder  

Det existerar flera sjukdomar som leder till muskelnedbrytning vilket medför att det kan vara 

svårt och komplext att ställa diagnosen ALS. En neurolog ansvarar för utredningen och för att 

kunna fastställa diagnosen är det vanligt att utesluta andra sjukdomar. Diagnostiseringen 

bygger bland annat på patientens anamnes samt analys av blod och ryggvätska 

(Socialstyrelsen 2018). Om ALS misstänks utförs vanligen elektromyografi (EMG) vilket 

innebär att samarbetet mellan musklerna och nervsystemet undersöks. Även nervlednings 

studie (NCS) genomförs för att se ledningshastigheten mellan nervceller. Båda 

undersökningarna är betydelsefulla för att ställa diagnosen och för att i tid ha möjlighet att 

bromsa sjukdomens förlopp (Morris 2015). Ett DNA- prov kan genomföras för att se om 

formen av ALS är ärftlig. För patienten och dess anhöriga innebär utredningen en emotionell 

påfrestning där stöd från sjukvården ofta är nödvändig (Socialstyrelsen 2018).  

Behandling 

ALS-team 
Eftersom att ALS är en sjukdom som inte går att bota inriktas behandlingen istället på att 

försöka få patientens tillvaro så bra som möjligt genom att stärka de funktioner som finns kvar 
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och motverka nya förluster (Socialstyrelsen 2018). I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2018:1727) 1§ & 2§ framgår det att vården ska främja patientens hälsa utifrån den sjukes 

förutsättningar och att vården ska vara lättillgänglig vilket har en stark anknytning till ALS-

team. ALS-team finns på en del sjukhus i Sverige för att underlätta för patienten och hens 

närståendes situation. ALS-team består utav olika vårdprofessioner: sjuksköterska, logoped, 

kurator och fysioterapeut, läkare och arbetsterapeut som tillsammans samarbetar för att ge 

patienten så god vård som möjligt. Bland annat hjälper teamet till med hemsjukvård, 

hjälpmedel och symtomlindring.  Teamet och patienten har en regelbunden kontakt och 

hjälper patienten utefter de behov och försämringar i sjukdomsprocessen som uppstår. 

Exempelvis om det uppmärksammas att patientens sväljningsförmåga börjar svikta kan en 

perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) opereras in för sondmatning som på så vis 

underlättar för patienten. Möjligheten finns att ALS-teamet kan hjälpa patienten att få vårdas 

hemma även när sjukdomen är långt gången (Socialstyrelsen 2018).  

Läkemedel 

 Läkemedlet Riluzol är det enda läkemedel som har bevisats ge en bromsande effekt på 

sjukdomen men däremot ger det ingen effekt på de symtom som redan uppkommit. Därmed är 

omvårdnaden och sjuksköterskans arbete betydande för att patientens tillvaro ska bli så god 

som möjligt (Zoccolella, Santamanto & Lambert 2009). En avhandling från 2018 visar dock 

att forskare har dragit slutsatsen att sjukdomen orsakas av en mutation vilket har betydelse för 

det fortsatta forskandet för ett botande läkemedel (Läkartidningen 2018).  Patienter med ALS 

kan vara i behov av ett flertal läkemedel för att lindra symtom. Exempelvis kan det finnas 

behov av läkemedel som minskar utsöndringen av saliv på grund av de sväljningssvårigheter 

som uppkommer. Även läkemedel mot muskelspasmer kan hjälpa. För en del patienter bidrar 

sjukdomen till en psykisk påfrestning och därmed kan antidepressiva läkemedel behövas 

(Andersen et al. 2011).  

Hjälpmedel 

Behov av hjälpmedel varierar beroende på hur långt gången sjukdomen är samt vilka 

funktionsnedsättningar patienten uppvisar. En arbetsterapeut har tillsammans med läkaren ett 

ansvar i att följa upp och se hur patientens symtom förändras. Arbetsterapeuten underlättar för 

patienten genom att bidra med hjälpmedel som bland annat rollator, rullstol och nackkrage. 

När patientens andningsmuskulatur börjar bli försvagad kan det bidra till svårigheter gällande 
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att hosta upp slem vilket kan leda till andningssvårigheter. Där kan en arbetsterapeut komma 

in och stötta genom att hjälpa till med övningar för att lättare kunna hosta upp slem samt 

använda en PEP-flöjt för att bidra med ett motstånd vilket underlättar för andningen 

(Socialstyrelsen 2018).  

 

Ray (2014) beskriver att i slutet av sjukdomsprocessen saknar 80% av de insjuknade 

talförmågan, vilket kan bidra till en frustration över att inte kunna göra sin vilja hörd. I början 

när talet börjar svikta används i många fall en dator, skrift eller ritningar men när detta inte 

längre är möjligt kan AAC vara ett alternativ. AAC är ett samlingsnamn för de alternativa 

kommunikationssystem som används. Kommunikationssystem som används vid ALS är bland 

annat ett system där patienter använder ögats rörelser för att göra sin talan hörd. Det finns 

även kommunikationssystem där patienten kan använda bilder och symboler. De alternativa 

kommunikationssätten kan bidra till en förbättrad tillvaro för patienten och upplevs ofta som 

en positiv möjlighet att åter kunna vara med i sociala sammanhang (ibid).  

Prognos  
Forskning bedrivs i nuläget internationellt samt vid ett flertal sjukhus i Sverige, bland annat i 

Stockholm och Uppsala. Prognosen för personer drabbade av sjukdomen ALS är i nuläget att 

det inte går att bota och forskning är därmed betydande för att finna en botande behandling. 

Oavsett vilken form av ALS personen har så är sjukdomen fortskridande (Socialstyrelsen 

2018). Majoriteten av de som insjuknar i ALS avlider inom 3-5 år (Morris 2015).  

Att leva med ALS  

Morris (2015) beskriver i sin studie att patienter med ALS kan uppleva ett lidande orsakad av 

sjukdomen eftersom symtomen ger begränsningar i livet. Exempelvis genom att patienten inte 

har möjlighet till att förmedla sin vilja på grund av den nedsatta talförmågan vilket bidrar till 

kommunikationssvårigheter. Patienten har under hela sjukdomsförloppet kvar sina kognitiva 

funktioner, medvetandet samt sitt minne vilket kan innebära en känsla av frustration. King, 

Duke och O’Connors (2009) studie belyser att ALS medför att vardagliga situationer tar 

längre tid och att vissa saker inte längre är möjliga. För en del upplevs sjukdomen som svår 

att hantera och särskilt när nya funktionsnedsättningar i kroppen uppstår. De försöker se sin 

vardag som hållbar men svårigheter uppstår när sjukdomen begränsar och tar allt mer plats i 

livet (ibid). Socialstyrelsen (2018) beskriver att sjukdomen medför att allt mer hjälp behövs 



! 9!

efterhand, antingen genom stöd från närstående eller av vårdpersonal. ALS påverkar inte 

heller bara det fysiska hos patienten utan kan även påverka det psykiska genom depression 

och ångest. För patienter med ALS bidrar både de kroppsliga samt psykiska förändringarna 

till en livsstil anpassad efter sjukdomen.  

Livskvalité 

Livskvalité är ett mångsidigt begrepp som grundar sig i välmående och att uppleva livet som 

meningsfullt. Därmed är mening och sammanhang en betydande del i upplevelsen av 

livskvalitet. Livskvalité är en subjektiv känsla som kan yttras trots sjukdom och kan beskrivas 

som att må bra och leva gott (Birkler 2007). World Health Organization (1998, s.1) har skapat 

en definition för livskvalitet:  

WHO defines Quality of Life as an individual's perception of their position in life in the 

context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, 

expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex 

way by the person's physical health, psychological state, personal beliefs, social relationships 

and their relationship to salient features of their environment. 

 

Livskvalitet är en upplevelse som är viktig att studera hos patienter med ALS eftersom att den 

kan komma att förändras utav den omställning sjukdomen medför. ALS bidrar till att stora 

förändringar uppstår både fysiskt och psykiskt hos den insjuknande vilket kan ha en negativ 

påverkan på livskvalitén (Norris, Que & Bayat 2010). I nuläget finns det en brist gällande 

kvalitativa studier om personers upplevelse av livskvalitet. I sökandet efter forskning gällande 

ämnet noterades istället att majoriteten av studierna bestod av en kvantitativ ansats där 

samband dras mellan att ha diagnosen ALS och upplevelsen av livskvalitet. I Tramonti, 

Bongioanni, Di Bernando, Davitti och Rossis (2012) studie framkommer det att upplevelsen 

av livskvalitet är individuell och att upplevelserna skiljer sig åt. Geng. et al (2016) belyser i 

sin studie att många personer med ALS upplever sig själva och sin sjukdom som en börda 

vilket får dem att må dåligt. Personerna i studien upplevde en sämre känsla av livskvalitet 

desto mer sjukdomen utvecklades (ibid).  

Sjuksköterskans roll 

Enligt International Council of Nursings (ICN) etiska kod består sjuksköterskans fyra 

ansvarsområden utav följande: förebygga sjukdomar, främja hälsan, återställa hälsa samt 
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lindra lidande. Det är viktigt att sjuksköterskan tillämpar och beaktar dessa ansvarsområden i 

sitt arbete för att ge patienten bästa möjliga vård (Svensk Sjuksköterskeförening 2017). 

Eftersom det skett en ökning av ALS är det möjligt att sjuksköterskan kommer att möta 

personer med ALS både i sjukhusmiljö samt i deras hemmiljö (Socialstyrelsen 2018). 

Patienter med ALS har ett omfattande omvårdnadsbehov och sjuksköterskan har en viktig roll 

i vården. Det är betydande att sjuksköterskan vårdar patienten utifrån ett helhetsperspektiv 

med fokus på både fysiskt och psykiskt välmående där även familjen inkluderas. Att kunna ge 

emotionellt stöd är betydande eftersom patienten och familjen är i en svår situation med en 

obotlig sjukdom. Sjuksköterskan kan stötta genom att bara finnas till och lyssna på patienten 

men även genom att samtala om svåra ämnen som döden. Om sjuksköterskan bedömer att 

ytterligare resurser behövs kan dessa tillföras (Bellomo & Cichminski 2015).  

För att stärka patientens hälsa samt lindra lidande kan sjuksköterskans arbete bestå av bland 

annat att tillgodose patientens diet, att förebygga trycksår, behandla symtom samt förhindra 

fall. Sjuksköterskan har dessutom en roll i att samordna olika kontakter när behov finns. 

Palliativ vård kommer i slutskedet av sjukdomen att bli aktuellt och sjuksköterskan har då en 

stor del i att lyssna på patienten och familjens önskemål om hur det ska gå till. Under hela 

sjukdomsförloppet ska patienten ha möjlighet att vara delaktig i sin vård och alla beslut som 

tas ska ha med patientens bästa i fokus (Bellomo & Cichminski 2015).  

TEORETISK REFERENSRAM  
 

Denna studie utgår ifrån det vårdvetenskapliga perspektivet genom att grundidén var att 

inhämta kunskap genom upplevelser för att kunna förbättra vården av ALS-patienter.  

Ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär att vården ska grundas på kunskap för att förse 

patienten med en god vård (Arman 2015). En sjuksköterska som vårdar utefter det 

vårdvetenskapliga perspektivet vill få en förståelse för patientens upplevelser och livsvärld för 

att därefter kunna främja hälsa och lindra lidande genom omvårdnadsåtgärder (Lepp 2014). 

Livsvärld kännetecknas av hur en person förstår sig själv och världen. Den individuella 

hållning vi möter världen och uppfattar oss själva i relation till omgivningen.  Livsvärld är 

med andra ord den individuella värld en person lever i (Dahlberg & Segesten 2010). De valda 

begreppen som ingår under den teoretiska referensramen och som ska försöka fånga upp 

upplevelsen av livskvalitét i denna studie är mening och sammanhang, välbefinnande samt 

lidande.  
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Mening och sammanhang  

Att inneha mening och sammanhang i livet kan positivt bidra till att påfrestningar i livet blir 

mer hanterbara, exempelvis som när en person insjuknar i ALS. Upplevelsen av mening och 

sammanhang påverkas av hälsa, lidande och sjukdom. Meningsfullheten i en persons liv kan 

ändras över tid och kan särskilt förändras när en sjukdom inträffar. En persons känsla av 

meningsfullhet är individuell och skiljer sig mycket åt. Exempelvis kan mening finnas i familj 

eller vänner (Ekebergh 2015). Den som drabbas av en svår sjukdom kan känna sig vilse då det 

vanliga sammanhanget förändras. Mening och sammanhang går hand i hand och påverkas av 

varandra (Dahlberg & Segesten, 2010). För en patient med ALS förändras det vanliga 

sammanhanget när patienten blir sjuk eftersom att personen blir allt mer begränsad vilket 

bidrar till att även känslan av mening kan förändras. Sjuksköterskan har ett ansvar i att främja 

patientens hälsa och kan göra det hos patienter med ALS genom att stötta och uppmuntra 

patienten med att uppleva och finna mening och sammanhang (Svensk Sjuksköterskeförening 

2017).  

Välbefinnande  

Välbefinnande kan kort beskrivas som att må bra och har ett tydligt samband till hälsa. Vad 

som är välbefinnande för en människa är olika men att exempelvis laga mat eller utföra 

intressen kan stärka känslan av det (Arman 2015). Välbefinnande har en sammanknytning till 

livskvalitén genom att om välbefinnandet ökar kan livskvalitén göra densamma. För patienter 

med ALS kan välbefinnandet riskera att skadas bland annat på grund av att möjligheten till 

självständighet minskas och att allt mer hjälp behövs från omgivningen. Men det existerar 

också möjligheter till att patienter med ALS kan uppleva välbefinnande (King, Duke & 

O’Connor 2009). Sjuksköterskan har som ansvar att främja hälsa hos patienten och eftersom 

välbefinnandet är en del i hälsan så kan sjuksköterskan därmed försöka stödja patienten till att 

identifiera aktiviteter som stärker välbefinnandet (Svensk Sjuksköterskeförening 2017).  

Lidande  

Begreppet lidande kan väcka många känslor. Lidande innebär en upplevelse av något 

negativt, exempelvis smärta eller att uthärda någonting hemskt. Lidande behöver dock inte ha 

en negativ betydelse utan har allt mer kommit till att bli något positivt och naturligt som alla 

människor någon gång kommer genomgå i livet. Lidande kan till och med ses ingå i 

upplevelsen av hälsa och en naturlig del av livet. Det kan vara betydelsefullt att vara 
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medveten om sitt lidande för att kunna lindra det (Arman 2015). Lidande kan vara en känsla 

patienter med ALS upplever på grund av de anpassningar som uppstår i livet eller av rädsla 

för framtiden (Norris, Que & Bayat, 2010). Det existerar tre olika former av lidande: 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. De former av lidande som studien kommer att 

fokusera på är sjukdomslidande samt livslidande.  

Sjukdomslidande innebär det lidande som patienten upplever i samband med sin sjukdom, 

exempelvis att uppleva smärta eller begränsningar. Livslidande innebär det lidande som 

patienten upplever med sitt liv som kan vara orsakad av sjukdomen. Exempelvis att 

sjukdomen bidrar till svårigheter att leva som innan diagnosen (Arman 2015). Sjuksköterskan 

har ett ansvar i att försöka lindra patientens lidande vilket ingår i de fyra ansvarsområdena 

(Svensk Sjuksköterskeförening 2017).  

 

Problemformulering  

För en person som insjuknar i ALS finns det dessvärre ingen botande behandling. För 

majoriteten av de personer som fått diagnosen är överlevnadsprognosen 3-5 år beroende på 

hur aggressivt sjukdomsförloppet är. De kroppsliga förändringarna medför att patienten måste 

anpassa sin livsstil efter sjukdomen och att patienten har behov av hjälp från antingen 

närstående eller vårdpersonal vilket i sin tur påverkar graden av självständighet. Sjukdomen 

medför att patientens sammanhang förändras eftersom att patienten blir allt mer begränsad i 

sin vardag. För patienter med ALS kan sjukdomen även leda till depression eller ångest. Det 

har framkommit att patienter med ALS kan känna ett lidande över sitt tillstånd men att det 

inte är en omöjlighet att också känna välbefinnande trots sjukdomen. I nuläget finns det 

bristande kvalitativ forskning gällande upplevelsen av livskvalité. Sjuksköterskan har ett 

betydande ansvar i att stötta patienten och trots de hinder och funktionsnedsättningar som 

uppstå kunna få patienten att må så bra som möjligt. Därmed är det betydande att området 

belyses för att veta hur personer med ALS upplever sin situation för att på så vis kunna ge en 

god omvårdnad.  

SYFTE 
 

Syftet var att belysa upplevelsen av livskvalitet hos personer med sjukdomen ALS.   
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METOD 

Design 

Studien var baserad på självbiografier som handlade om upplevelsen av att leva med ALS. 

Dahlbborg-Lyckhage (2012) beskriver att berättelser är en form av kommunikation där 

människor kan förmedla sina unika upplevelser. Biografier skrivna av enskilda personer med 

olika bakgrunder men med samma sjukdom ger flera unika och åtskilda berättelser. Genom att 

individuellt beskriva sina erfarenheter kan en ökad och ny förståelse i vårdandet råda (ibid).  

 

Henricson och Billhult (2012) skriver att en kvalitativ studie grundar sig i att undersöka en 

upplevelse. Därmed är en kvalitativ metod lämplig för att besvara studiens syfte. Kristensson 

(2014) beskriver att en induktiv ansats innebär att starta i empirin för att slutligen kunna dra 

teorier och slutsatser utifrån detta. Studien har en induktiv ansats med tanke på att 

utgångspunkten är olika upplevelser och att det i slutet kan bildas en teori.  

Datainsamling  

Datainsamlingen bestod av fem självbiografier skrivna av personer som drabbats av ALS. En 

inledande litteratursökning påbörjades i Linnéuniversitetets databas One Search för att få en 

överblick över utbudet av litteratur inom ämnet. Därefter genomfördes den egentliga 

litteratursökningen via Libris som är ett sammanslaget system för biblioteken i Sverige där det 

finns ett stort urval av litteratur (Wallengren & Henricson 2012). Vid försök att endast söka 

på förkortningen ALS framkom en del resultat som inte vara relevanta och sökorden ändrades 

istället till Amyotrofisk lateralskleros och Biografi. 

Urval och urvalsförfarande   

Ett ändamålsenligt urval användes vilket enligt Henricson och Billhult (2012) är att personer 

väljs ut strategiskt som kan besvara syftet. Fem självbiografier valdes därmed ut där 

personerna kunde ge svar på upplevelsen av livskvalitet. Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier bidrar till att avgränsa urvalet samt kan öka bekräftelsebarheten i ett arbete 

(Wallegren & Henricson 2012). Inklusionskriterier gällande självbiografierna var att boken 

skulle vara skriven av en person med diagnosen ALS. Böckerna skulle vara begränsade till 

utgivningsår 2003-2018. Sökningen begränsades till Svenskspråkiga böcker eftersom det hade 
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tagit för lång tid att översätta samt hade kunnat leda till felaktiga översättningar som 

förvrängde materialet. Av de 20 böcker (Bilaga 1) som framkom efter datainsamlingen 

exkluderades 9 stycken eftersom det var olika upplagor av samma bok. Totalt 3 böcker valdes 

bort eftersom de inte gick att låna. Ytterligare 3 böcker valdes bort eftersom att dem var 

skrivna av anhöriga och inte av personen med ALS. Därefter återstod slutligen 5 böcker som 

omsorgsfullt valts ut för att kunna besvara studiens syfte. För att se om de utvalda 

självbiografierna var av god kvalitét användes en kvalitétsgranskningsmall enligt Segesten 

(2012) vilket redovisas i bilaga 2. Granskningen av böckerna visade att dem var av god 

kvalitét. Wallengren och Henricson (2012) belyser att det är betydelsefullt att den valda 

litteraturen i ett examensarbete har genomgått en kritisk granskning för att säkerställa kvalité.  

Analys  
Materialet analyserades genom en manifest innehållsanalys vilket innebär att återkommande 

teman samt mönster identifierades (Wibeck 2012). Analysen genomfördes textnära och utan 

egna tolkningar. Innehållsanalysen började med att först finna meningsenheter i boken som 

ansågs lämpliga för att besvara syftet. Därefter kondenserades meningsenheterna vilket 

innebär att meningarna förkortats men ändå behåller det betydelsefulla. Därefter blev den 

kondenserade meningsenheten översatt till en kod som innefattar en etikett vilket 

sammanfattar innehållet kort. Flera koder med samma innebörd kan tillsammans bilda en 

kategori, vilket i sin tur kan delas upp i flera underkategorier. Flera koder med samma 

innebörd kan tillsammans bilda underkategorier vilket i sin tur kan bli till en kategori 

(Lundman & Graneheim 2012).  

 

Självbiografierna lästes var för sig och under läsningens gång markerades de stycken och 

meningar som var relevanta i förhållande till syftet. Tillsammans jämfördes sedan de utvalda 

meningsenheterna och de som kunde besvara syftet valdes. Meningsenheterna kondenserades 

så att de blev mer lätthanterliga. De kondenserade meningsenheterna blev i sin tur koder som 

lades samman efter liknande innehåll. Ett flertal koder blev slutligen underkategorier vilket 

tillsammans skapade kategorier (Tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

“Njut! Av att du är 

hemma hos din 

familj. Njut av din 

dator, av att du kan 

läsa, skriva, lyssna, 

tala. 

Njut av solen, 

blommorna och en 

extra smörklick” 

(Jansson, 2011, 

s.159) 

Njut av att du är 

hemma hos din 

familj. Njut av 

datorn, av solen, 

blommorna och av 

en extra smörklick.  

Njuta av 

livet  

En positiv 

inställning 

Välbefinnande 

trots sjukdom  

“Nu är jag trött på 

att vara sjuk. Fatta 

vad långtråkigt att 

det tar en kvart varje 

gång man ska gå på 

toa” (Janson, 2011, 

s.122) 

Nu är jag trött på 

att vara sjuk. Vad 

långtråkigt det är 

att det tar så lång 

tid att gå på toa.  

Småsaker 

tar lång 

tid 

Fysiska 

begränsningar  

Negativa 

aspekter av 

sjukdomen 

 

Det är viktigt att diskutera och reflektera kring sin egen förförståelse innan ett akademiskt 

arbete påbörjas. Förförståelse innebär den kunskap och de erfarenheter som finns sedan innan 

ny kunskap införskaffas om ett område. Om inte förförståelsen medvetandegörs kan den 

komma att påverka arbetet och dess resultat negativt (Priebe & Landström 2012). Författarna 

till uppsatsen har innan analysens gång diskuterat kring förförståelsen och dess betydelse. En 

del kunskap fanns redan sedan boken Ro utan åror hade lästs och analyserats tidigare, vilket 

kan ha en påverkan på analysen. Dock var ambitionen med arbetet att försöka se boken och 
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upplevelsen av sjukdomen ur ett nytt perspektiv med en öppenhet och att försöka tygla sin 

förförståelse.  

Forskningsetiska aspekter 
Forskningsetik innebär att vetenskaplig forskning ska bedrivas på ett sådant etiskt korrekt sätt 

att ingen kommer till skada. De som deltar i en vetenskaplig studie ska skyddas och 

respekteras. Helsingforsdeklarationen är en av de mest kända etiska principerna och 

huvudkärnan i den är att de deltagandes mående ska prioriteras mer än själva forskningen 

vilket kommer att tillämpas i denna studie (Kjellman 2012).  

 

Socialstyrelsen (SFS 1960:729) skriver gällande upphovsrätt att när en bok publicerats 

offentligt är det tillåtet att allmänheten får lov att använda sig utav litteraturen. Materialet till 

uppsatsen som inhämtats i form av självbiografier var offentligt utgivna. Därmed har 

författarna till självbiografierna en insikt i att materialet kan komma att användas i studie-

relaterade former. Kjellström (2012) skriver att det är betydande att de personer som deltar i 

en studie har gett sitt samtycke för att värna om deras frihet och integritet. Genom att studien 

var baserad på självbiografier som är offentliga behövdes inget informerat samtycke. 

Dessutom belyser Kjellström betydelsen av att värna om deltagarnas konfidentialitet vilket 

innebär att personuppgifter ska behandlas på ett respektfullt sätt utifrån deltagarnas önskemål. 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att författarna till böckerna valt att dela med sig av materialet 

offentligt och därmed innebär det ingen risk att denna studie kommer att skada någon av 

personernas konfidentialitet. För att garantera att författarna till självbiografierna inte skulle 

riskeras att ta skada användes grundvärdet ärlighet genom att ingen förvrängning av material 

gjordes. Dessutom angavs citat vilket visade författarnas exakta ord och att inget förvrängts 

(Kjellström 2012).   
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RESULTAT 

Analysen av data presenteras i form av tre kategorier samt elva underkategorier (Tabell 2).  

Tabell 2. Kategorier och underkategorier.  

Kategori Underkategori  

Välbefinnande trots sjukdom  Acceptans av sin sjukdom 

En positiv inställning  

Att känna tacksamhet 

Faktorer som stärker livskvalitén Stöttande relationer 

Meningsfulla aktiviteter 

Individanpassade hjälpmedel 

Vårdpersonalens betydelse 

Negativa aspekter av sjukdomen Fysiska begränsningar 

Psykiska besvär  

Förändrad identitet 

Känslor kring döden 

 

Välbefinnande trots sjukdom 

Trots att alla författare levde med en sjukdom som inte gick att få botad, hade alla utom en 

möjlighet att uppleva välbefinnande. Sjukdomen gav ett nytt perspektiv på livet och bidrog 

med tankesättet att varje dag är värd att leva. Upplevelsen av välbefinnande hade en stor del i 

acceptans av sin sjukdom, en positiv inställning och att känna tacksamhet.  

Acceptans av sin sjukdom 

Att bli diagnostiserad med den dödliga sjukdomen ALS upplevdes för samtliga i början som 

ett nederlag. Men efter en del reflektioner kom de fram till att situationen inte gick att 

förändra. Att inte acceptera sjukdomen skulle endast bidra till negativa konsekvenser i form 
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av att inte uppskatta livet. För särskilt en person kändes det helt onödigt att tänka tillbaka på 

tiden innan diagnosen eller varför just hon skulle drabbas eftersom att det inte fanns något sätt 

att bli frisk, bara att fortsätta leva. Samtliga upplevde att en betydande del för att kunna leva 

ett liv med god livskvalité innebar att i första hand acceptera sjukdomen. “Jag har vant mig, 

fogat mig vid tanken att jag har en sjukdom som inte kommer att gå över utan bara göra mig 

klenare och klenare fysiskt. Jag går inte ens omkring och är ledsen för det hela 

tiden”.  (Jansson, 2011 s. 10).  

 Acceptansen var en stor grund i att inte se sjukdomen som en motgång utan som en möjlighet 

att bli starkare. Att acceptera bidrog till ett mer positivt sätt att se på saker och inte att fokus 

låg på det som gått förlorat utan istället att det gjordes det bästa utav situationen. För en som 

inte hade möjlighet att acceptera sin sjukdom bidrog det till att de kroppsfunktioner som lade 

av blev till ett lidande och på så vis bidrog till en nedsatt upplevelse av livskvalité.  

En positiv inställning 

De som hade en positiv inställning till sin sjukdom kunde uppleva livskvalitén som större. De 

som såg positivt på sjukdomen och dess förlopp njöt mer utav små saker som att exempelvis 

få äta en god måltid, se på när andra gör saker istället för en själv eller att få komma ut i friska 

luften. Saker eller situationer som förut bara hade varit en del utav vardagen var istället 

glädjeämnen som förgyllde livet. Genom att se livet och sjukdomen från en positiv synvinkel 

medgav det ett nytt perspektiv på livet. “Räkna glädjeämnena. Uppskatta vad du har istället 

för att klaga över det som du inte har”, (Simmons 2003, s. 31).  

En av de fem personerna upplevde att överlevnadstiden för ALS möjligtvis kunde förlängas 

om hon blivit bemött med mer uppmuntran från sin omgivning. Hon berättade vidare att trots 

att sjukdomen hade en dödlig utgång gick det inte att fastställa när döden skulle inträffa, det 

går det inte att göra för någon. Att bli diagnostiserad med en dödlig sjukdom behövde inte 

betyda att livet förändrades till enbart något negativt. Tvärtom visade nästintill alla 

självbiografier att personerna hade möjlighet att uppleva livet som positivt trots sjukdomen 

ALS. Att uppleva en positiv inställning till sjukdomen bidrog till att den tiden som fanns kvar 

togs till vara på bästa sätt. Även medvetenheten om att sjukdomen trots allt kunde utvecklas 

snabbt bidrog till att tiden kändes värdefull och livskvalitén var mer närvarande.  
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Att känna tacksamhet  
!

Att känna tacksamhet över livet var något som samtliga beskrev efter att de fått sin diagnos. 

Genom att de kände sig tillfreds med sin situation och uppskattade det som upplevdes trots 

sjukdomens närvaro kunde livskvalitéten bli mer framträdande. “Det påverkar mig som 

människa, kanske kan jag inse vad som är viktigt i livet och vad som betyder mindre. Jag, som 

är mitt inne i slutet, är tacksam för att de här människorna finns.” (Lindquist, 2004 s.193).  

Påminnelsen om att livet är skört och att ingen kommer finnas på jorden för alltid gjorde en 

tacksam över varenda dag och varenda andetag i livet. Ingenting gick att ta för givet och 

sjukdomen blev för flera personer en väckarklocka som fick dem att stanna upp och vara 

tacksamma för vad livet har att ge. För flera av de fem personerna hade vardagen varit 

upptagen av stress och arbete och sjukdomen blev ett sätt att komma till ro och förstå hur bra 

de egentligen hade det. Att kunna uppskatta saker som tidigare tagits för givet gav en känsla 

av att finnas till här och nu och förstå vardagen på ett djupare plan, vilket stärkte livskvalitén 

hos samtliga personer. Hos en del av personerna väcktes även tacksamhet över vården och 

över den hjälp de fick med sin sjukdom, exempelvis att få leva sin sista tid i livet hemma.  

Faktorer som stärker livskvalitén  

Flera återkommande faktorer fanns i böckerna som stärkte upplevelsen av livskvalitét. 

Faktorerna underlättade tillvaron och gjorde sjukdomstiden till en mer positiv upplevelse.  

Stöttande relationer 

Ett betydelsefullt sätt för att hantera och leva med sjukdomen ALS var att ha människor som 

stöttade och fanns nära. Relationerna kunde vara allt ifrån maka/make, barn, vänner och 

arbetskamrater. Att de fick finnas i ett sammanhang runt omkring människor och att inte vara 

ensamma stärkte upplevelsen av livskvalitén. “Jag tror att det är så otroligt betydelsefullt för mitt 

psykiska välbefinnande att leva nära inpå många andra människor, i alla livets situationer”, (Jansson, 

2011, s.96) Trots att talförmågan så småningom började svikta för alla fem personer fanns det 

en positiv upplevelse i att bara få finnas till i en gemenskap vilket gav en känsla av bättre 

livskvalité. Det medgav även känslan av en normalitet och att allt i livet inte förändrades bara 

för att de blivit sjuka.  
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Samtliga fick även mycket hjälp från familjen. “Och alla ni ungar känns som en ring av 

kärlek och trygghet. Så många gånger har ni underlättat mina svårigheter. jag befinner mig i 

guldåldern”, (Holm 2006 ,s. 108). Familjen upplevdes som en meningsfullhet i tillvaron som 

gav kraft att kämpa vidare. Vid svåra situationer eller under jobbiga dagar kunde personer i 

omgivningen stötta och uppmuntra. Att även kunna ge utlopp för sina känslor och att de 

hade  en dialog med någon i sin omgivning upplevdes som skönt. Hos samtliga var familjen 

en extra hand i att få personerna att uppleva livskvalité. De såg till att personen trots sin 

sjukdom fortfarande fick känna sig fin och lukta gott, vara delaktig och försökte upprätthålla 

så mycket som möjligt från det friska livet.  

Meningsfulla aktiviteter 

Att försöka bibehålla intressen och fortfarande kunna känna mening och sammanhang trots 

sjukdomens hårda grepp beskrev samtliga som en stärkande faktor. För att gynna känslan av 

livskvalitét var det av stor vikt att de deltog i aktiviteter, utförde intressen samt upplevde 

saker i livet. “En kväll spelar sönerna, döttrarna, en pojkvän och jag kubb på gårdsplanen. 

Jag svajar och struttar omkring som en fyllgubbe men lyckas ändå slå två fullträffar med den 

nu svaga vänsterhanden.” (Lindquist, 2004 s.71). Att resa, ha middagsbjudningar med vänner 

eller att vara ute i naturen var andra meningsfulla aktiviteter som stärkte livskvalitén. Att 

inneha meningsfulla aktiviteter gav också känslan av att hela livet inte fokuserade på 

sjukdomen. Mycket tid lades ner på tankar och handlingar runt om sjukdomen, men att även 

tid lades på annat upplevdes som viktigt. Trots att kroppen ibland inte hängde med för 

samtliga försökte de så länge som möjligt genomföra det som var meningsfullt i deras tillvaro. 

Även om de inte kunde få allt var det “det lilla” som aktiviteten gav något av det mest 

värdefulla för att uppleva livskvalité långt in i slutet.  

Individanpassade hjälpmedel 
 

För alla fem personer bidrog sjukdomen ALS till att livet anpassades efter sjukdomen. En 

betydande del för livskvalitén var de hjälpmedel arbetsterapeuter kunde bidra med. Med hjälp 

av bland annat rollatorer, kommunikationshjälpmedel, duschstolar och taklyftar gavs det 

möjligheten att personerna kunde få leva ett liv likt innan insjuknandet. Hjälpmedlen innebar 

även en ökad känsla av självständighet. “Nu har jag fått hakstyrning på permobilen. Det är så 
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skönt att kunna ta sig fram på egen hand igen. Jag kände mig lycklig och entusiastisk när jag 

var ute och övningskörde igår kväll” (Jansson 2011, s.90).   

Kommunikationshjälpmedel skapade en stor möjlighet för samtliga. Att kunna förmedla sin 

vilja och kunna kommunicera med människor i sin omgivning var något som flera saknat och 

som åter kom tillbaka genom hjälpmedlet och stärkte livskvalitén. Datorrösten bidrog även till 

att ha mer kontroll över sin situation. Personerna beskrev tydligt vad som inte fungerade och 

hur sjukdomen utvecklades och sakta begränsades mer och mer i vardagen och livet. Med 

hjälp av hjälpmedel anpassade efter det stadiet den enskilda individen befann sig i kunde 

fokus läggas på vad som fungerade istället och på så vis främja livskvalitén. Detta fick 

personen att känna sig mer delaktig och gav en  positiv motivering till att utföra saker. Denna 

positiva effekt hjälpmedlen gav kunde bidra till en upplevelse av livskvalité trots de 

begränsningar som var närvarande.  

Vårdpersonalens betydelse  

Vårdpersonalen blev efterhand som sjukdomen utvecklades en allt större del utav de 

insjuknades vardag. Allt mer hjälp behövdes eftersom att kroppsdelarna försvagades bit för 

bit. Dagligen hjälpte personliga assistenter till med bland annat personlig hygien, matning och 

andra vardagsbestyr. Av alla personer med ALS upplevdes de personliga assistenterna som 

personer som underlättade och gjorde vardagen möjlig och stärkte livskvalitén. “De 

personliga assistenterna sätter mig i centrum och gör allt för att jag ska ha det bra” (Holm 

2006 s. 31). I början väcktes rädslor av en förlorad självständighet genom att ta emot hjälp 

från vårdpersonalen men efterhand förändrades känslan till uppskattning istället.  

Samtliga nämnde även att ALS-teamen bidrog positivt till att leva med sjukdomen. ALS-

teamen bestod av sjuksköterska, logoped, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. 

För de som beskrev ALS-teamen så behandlade de personen utifrån en helhetsbild med 

personens välmående i fokus. Vårdpersonalen fanns även där som emotionellt stöd. Vissa 

frågor kändes svåra att diskutera med familjen och då fanns istället vårdpersonalen där vilket 

ingav en trygghet och känslan av en stärkt livskvalité närvarande.  

Negativa aspekter av sjukdomen  

Livskvalitén blev påverkad av sjukdomens negativa sidor. De fysiska och de psykiska 

begränsningarna upplevdes påfrestande för personerna och inverkade negativt på livskvalitén. 
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Den förändrade identiteten och känslor kring döden uttrycktes av samtliga som negativa 

känslor för att uppleva livskvalité.  

Fysiska begränsningar 

En gemensam svårighet för alla fem personer var att de fysiska förändringarna som 

sjukdomen bidrog med hade en negativ inverkan på livskvalitén. De fysiska förändringarna 

började med en svaghet på en kroppsdel vilket efterhand påverkade förmågan att leva som 

innan. Personerna blev allt mer begränsade i sitt liv och hade inte ork eller möjlighet till att 

genomföra det dem tidigare kunnat, exempelvis att cykla och arbeta i trädgården. I och med 

att sjukdomen utvecklades blev allt fler kroppsdelar påverkade och försvagade vilket ledde till 

ett lidande.  

Abram-Nilsson och Axelsson (2003) skriver:  

Nu kan jag inte ta mej till stranden, 100m. Inte resa mej från sängen. Inte lyfta en liter mjölk. 

Gå kan jag, men har trillat två gånger, aj, aj, och hade inte Axel kommit efter en kvart hade 

jag legat där fortfarande (s.86.)  

 

Successivt var alla allt i mer behov av hjälp från vårdpersonal för att klara av vardagliga 

behov som att sköta hygienen, äta, duscha samt vända på sig i sängen. Efterhand som 

sjukdomen ALS försvagade kroppsdel efter kroppsdel uppkom känslan hos samtliga av att 

inte ha kontroll över sin kropp eller sitt liv. Rädsla över att slutligen inte kunna andas på 

grund av försvagning av andningsmuskulaturen var en återkommande känsla som påverkade 

livskvalitén negativt.  

Att inte ha möjlighet att prata bidrog till svårigheter i att kommunicera med människorna i 

omgivningen. Trots att flera försökte se sjukdomen med en positiv inställning kom det 

tillfällen när livet upplevdes svårt. De fysiska begränsningarna var grunden för den förändrade 

livsstil alla personer upplevde. Exempelvis fanns inte längre möjligheten att hjälpa familjen 

som innan. Den andra partnern fick ta allt mer ansvar hemma vilket tärde på relationerna. Att 

laga mat till barnen eller hämta dem efter skolan var inte längre möjligt. Detta kom att 

påverka upplevelsen av att känna livskvalitet.  
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Psykiska besvär 

För samtliga innebar sjukdomen ALS att psyket påverkades och det uttrycktes som en negativ 

inverkan på livskvalitén. Medvetenheten om sjukdomens prognos och att det inte finns något 

botemedel ledde till nedstämdhet. Hos en del bidrog medvetenheten om att döden kunde bli 

plågsam till att panikartade känslor upplevdes. En av personerna berättade även om att hon 

behövde antidepressiva för att kunna hantera sina känslor. “Äter antidepressiva tabletter för 

att inte brista ut i gråt 20 gånger om dan, men dom gör att man inte heller brister ut i skratt”, 

(Abram-Nilsson & Axelsson 2003, s.56)  

Psykiska besvär och nedstämdhet upplevdes dock inte av alla utan var och en av de fem 

personerna hade sin individuella känsla. En del upplevde också att känslorna var blandade och 

att den psykiska upplevelsen av sjukdomen ändrades från dag till dag. Beroende på vilken 

inställning individen hade till slutet präglades det psykiska måeendet av tankarna. Att de hade 

viljan och psyket till att röra på sig men att kroppen sa emot blev för många som en aggressiv 

konflikt vilket resulterade i en emotionell berg-och-dalbana.  

Förändrad identitet  
Samtliga hade gemensamt att de kände en saknad av sitt tidigare liv innan sjukdomen. Det 

vardagliga livet var inte längre deras utan styrdes och lät sig präglas av sjukdomen. Det som 

tidigare varit deras identitet var nu annorlunda och det som sjukdomen medfört hade förändrat 

dem.  

Jansson (2011) skriver:  

Drabbas plötsligt av en saknad efter mig själv. Sitta vid kvällsmatbordet och berätta något 

roligt som hänt under dagen, med min röst. Jag, barnen och mannen. I förbifarten bre en 

macka, med mina händer. Lyfta min tekopp och dricka. Men det finns inte (s. 105). 

Hos nästan alla upplevdes det att talet var en stor del av deras liv och personlighet som gick 

förlorad. Trots kommunikationshjälpmedel förblev känslan inte densamma av att höra sin 

egen röst uttrycka sig. Samtliga kände inte igen sig själva och det som tidigare varit deras 

uppgifter och förväntningar både från andra och de själva gick förlorade. Tidigare hade saker 

varit självklara som att ordna träffar, planera vardagen utifrån barn, kollegor, syskon och 

vänner. När detta inte längre kunde utföras försvann en del av de själva och känslan av att inte 
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längre ha kontroll blev påtaglig vilket hade en negativ inverkan på livskvalitén hos flera 

personer. Hos merparten beskrevs sorgen över den jämförelse som gjordes från att ha varit 

frisk till att bli sjuk. Både de uppenbara sakerna i vardagen och en djupare känsla av att 

förlora saker som personerna tidigare kunnat påverka i kroppen gav upphov till 

kontrollförlust. Det var inte bara en förkylning som kunde dämpas med värktabletter eller vila 

utan en sjukdom som påverkade hela livet och även upplevelsen av livskvalité för flera av 

personerna. Det var något fysiologiskt djupare som en del individer inte kände att de kunde 

kontrollera. En ovisshet som satte igång djupa tankar och känslor kring att inte längre 

bestämma över sig själv.  

Känslor kring döden 
Eftersom att sjukdomen hade en dödlig utgång blev döden ett ämne som väckte tankar för alla 

de fem personerna. För en del väckte döden känslor som rädsla och panik. Just medvetenheten 

om hur livet skulle ta slut och med rädsla för att det skulle bli plågsamt bidrog till dessa 

känslor. En av personerna uttryckte särskilt en önskan om att själv får vara delaktig i att 

bestämma över när döden skulle inträffa eftersom att hon inte längre upplevde någon 

livskvalitet: “Jag vill nu i livets slutskede även ha en möjlighet att själv kunna bestämma när 

jag skall dö. Det är bara jag som kan avgöra när min livskvalitet är slut, även om våren 

blommar och fåglarna sjunger” (Abram-Nilsson & Axelsson 2003, s. 57).  

Att våga prata om det och reflektera över kommande saker ingav ett lugn. Detta kunde ge 

möjlighet till att uppleva livskvalité då förberedelser upplevdes viktiga hos samtliga individer. 

Funderingar kring hur det skulle bli efter döden var närvarande hos en del av personerna. 

Planering och uppmaningar till de som skulle finnas kvar i livet uttrycktes. Vad som skulle 

hända med deras närstående och hur livet skulle bli för dem när den sjuka personen inte 

längre fanns kvar i livet. Att hitta strategier för att kunna minnas dem, känna deras närvaro 

och motiveras till att leva vidare. När samtliga av de drabbade personerna fick möjligheten att 

vara delaktiga i detta stärktes deras livskvalité.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Studiens syfte var att belysa upplevelsen av livskvalitet hos personer med sjukdomen ALS. 

Resultatet av innehållsanalysen från självbiografierna visar att syftet uppfyllts genom att 

upplevelsen av livskvalitet var flerdelad. Resultatet är uppdelat i tre kategorier: Välbefinnande 

trots sjukdom, faktorer som stärker livskvalitén samt negativa aspekter av sjukdomen.  

Datainsamling 
 

Studien grundades i att studera en upplevelse vilket överensstämmer med en kvalitativ studie 

som går ut på att beskriva subjektiva upplevelser. Att genomföra en kvalitativ studie kan 

medföra att sjukdomen ALS har möjlighet att förstås på ett djupare plan än om en kvantitativ 

metod hade använts. En kvantitativ ansats är heller inte lämplig eftersom det grundar sig i rent 

mätbart empiri vilket inte överensstämmer med syftet (Dahlborg-Lyckhage, 2017).  

Självbiografier valdes eftersom att dessa beskriver hur patienter med ALS upplever hur det 

är  att leva med sjukdomen. Att använda sig av självbiografier ger en detaljrik och bred 

inblick i hur den enskilda personen upplever sitt liv och sjukdom (Skott 2012). En svaghet 

med att använda sig utav självbiografier är att det är lätt att feltolka upplevelser vilket kan ha 

en inverkan på resultatet. En annan svaghet är att självbiografierna innehåller mycket material 

vilket är tidskrävande och kan bidra till att läsaren tappar fokus och då missar material som 

hade kunnat vara användbar för uppsatsens syfte. Författarna till studien läste böckerna var 

för sig och diskuterade därefter innehållet för att inte missa material. Författarna var även 

noga med att inte tolka upplevelser utan använda sig av det som konkret stod i böckerna. 

Wallengren och Henricson (2012) skriver att en litteratursökning kan ses som 

kvalitétsstärkande om den genomförs i två steg. Sålunda är det en styrka att datainsamlingen 

bestod av två söksystem (One Search och Libris), vilket bidrar till en ökad trovärdighet 

gällande valet av material.  

 Ett annat alternativ till metod var att genomföra intervjuer för att även där kunna få fram 

beskrivande upplevelser från patienterna (Dahlborg & Lyckhage 2017, s.172-173).  Intervjuer 
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kändes dock svårt att genomföra eftersom att det skulle bli svårt att få tag på informanter med 

ALS eftersom att det är en relativt ovanlig sjukdom vilket hade medfört svårigheter rent 

tidsmässigt. Dessutom hade det kunnat bidra till etiska svårigheter att genomföra en 

intervjustudie. Att använda vetenskapliga artiklar valdes bort på grund av att det inte fanns 

tillräckligt mycket material till att kunna basera en hel uppsats på. Dessutom blir 

vetenskapliga artiklar en sekundärkälla eftersom att materialet inte kommer direkt ifrån den 

sjuka personen. En styrka är att alla självbiografier har genomgått Segestens (2012) 

kvalitetsgranskning vilket bidrar till en ökad trovärdighet av metodvalet.  

Urval och urvalsförfarande 
 

Vid en första sökning i databaserna påträffades ett flertal böcker som var publicerade under 

1900-talet. Dessa valdes dock bort eftersom att Östlundh (2012) menar att det är betydande att 

begränsa årtalen och om det inte finns en specifik anledning till att använda äldre material bör 

nyare information väljas. Segesten (2012) menar dock att äldre material i vissa fall kan vara 

lämpligt beroende på studiens syfte och valet av material bör därför reflekteras över. På grund 

av att det inte fanns andra böcker som kunde besvara syftet lika bra valde vi att inkludera tre 

böcker från årtalet 2003-2004 trots att de är äldre. Dock kan det utifrån jämförelser av 

innehållet i böckerna (Bilaga 3) ses att upplevelsen av livskvalitén inte skiljer sig åt gällande 

äldre och nyare böcker vilket är en styrka.  

 

Alla valda självbiografier är skrivna på svenska vilket ses som en styrka med tanke på att 

ingen översättning är nödvändig och att det inte finns risk för förvrängning eller feltolkning. 

En bok är översatt till Svenska och ursprungligen skriven på engelska vilket kan ses som en 

svaghet eftersom att översättningen aldrig blir exakt densamma. En svaghet kan vara att 

endast en man finns med i urvalet och att studiens tillförlitlighet hade kunnat ökas om 

ytterligare en bok hade varit skriven av en man eftersom att det även ökat studiens 

överförbarhet till populationen. Det fanns dock ingen ytterligare bok skriven av en man som 

kunde besvara syftet lika bra som de som slutligen valdes och inkluderas i studien. Ingen 

begränsning gällande ålder gjordes eftersom det inte fanns tillräckligt med material och 

därmed inte fanns utrymme till ytterligare begränsningar.  
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Ett annat inklusionskriterie var att alla böcker skulle vara självbiografier. Två böcker är dock 

skrivna av både patienten med ALS och en medhjälpare vilket kan ha påverkat 

beskrivningarna av att leva med sjukdomen och därmed ses som en svaghet. Däremot fanns 

det stycken i böckerna som var skrivna utav patienterna med ALS och det är dessa delar som 

analyserna i studien är baserade på. 

Analys 
 

En manifest innehållsanalys enligt Lundman och Graneheim (2012) genomfördes utifrån 

självbiografierna. Detta för att kunna identifiera det uppenbara och synliga i texterna och för 

att sedan använda det materialet för att göra en jämförelse mellan likheter och skillnader. En 

latent innehållsanalys fokuserar istället på att finna det som är dolt i texten och kräver en 

djupare tolkning av materialet. Det krävs en större kunskap för att utföra en latent 

innehållsanalys vilket inte var aktuellt för denna studie (Dahlborg-Lyckhage, 2012). En styrka 

med analysen är att den gjordes av båda författarna till studien vilket ökar trovärdigheten för 

analysprocessen eftersom att betydande material då inte riskerar att uteslutas (Wallengren & 

Henricson 2012).  

 

Innan uppsatsen startades reflekterade båda författarna till uppsatsen kring sin förförståelse 

för att medvetandegöra den och kunna ha en öppenhet till det som läses vilket kan ses som en 

styrka. Däremot kan förförståelsen även ses som en svaghet. Enligt Henricson (2012) kan 

förförståelsen ha en inverkan på innehållsanalysen genom att det inte är möjligt att ha en helt 

ny öppenhet inför ämnet utan att det hade en viss styrning. Alla fem självbiografier lästes var 

för sig och en uppfattning skapades för att slutligen diskutera fynden tillsammans. En styrka 

med detta var att materialet blev granskat från två oberoende perspektiv vilket är en fördel då 

risken för att värdefull information skulle missas minimeras (ibid). Tillförlitligheten ökas 

genom att analysprocessen redovisas genom exempel (Tabell 1) samt genom citaten som 

redovisas i resultatet.  

 

En studies överförbarhet innebär om en studies resultat går att överföra till en annan 

population, grupp eller land (Wallengren & Henricson 2012). Fyra av de självbiografier som 

resultatet baseras på är skrivna av svenska kvinnor medan en man från USA har skrivit den 

femte boken. Med tanke på att endast en bok är från ett annat land kan resultatet tänkas endast 
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vara överförbart till Sverige och inte till andra länder eftersom sjukvården ser olika ut. 

Exempelvis visar studiens resultat att hjälpmedel och vårdpersonal kan stärka livskvalitén och 

i en del länder kanske inte dessa hjälpmedel finns tillgängliga. Om böcker skrivna av personer 

från andra länder hade inkluderats hade överförbarheten möjligtvis kunnat ökas. Resultatet 

kan dock överföras till personer som lever med ALS i Sverige samt till vårdpersonal för att få 

en bild av hur personer med ALS upplever livskvalitén. På så vis kan studien även hjälpa 

vårdpersonal till att identifiera stärkande faktorer för att ha en god livskvalité.  

 

Helsingforsdeklarationen (2018) har följt med under arbetets gång och har tagits till hänsyn 

med målet att skydda och värna om författarna till självbiografierna. Även förförståelsen har 

medvetandegjorts för att inte påverka resultatet. Dessutom har studiens författare varit noga 

med att inte förvränga något material.  

Resultatdiskussion  
 

Syftet med studien var att belysa upplevelsen av livskvalitet hos personer med sjukdomen 

ALS. Upplevelsen av livskvalitét i föreliggande studie har grundats på begreppen mening och 

sammanhang, välbefinnande samt lidande. Utifrån detta har de viktigaste fynden kunnat delas 

upp i tre kategorier: Välbefinnande trots sjukdom, faktorer som stärker livskvalitén samt 

negativa aspekter av sjukdomen. Studiens resultat visade att upplevelsen av livskvalitét var 

flerdelat och skiljde sig åt hos de som levde med sjukdomen ALS. För samtliga upplevdes en 

stark livskvalité där välbefinnandet upplevdes trots sjukdom. En del hade en komplex 

upplevelse och särskilt en upplevde livskvalitén som nedsatt med lidande i fokus. 

I föreliggande studie visade resultatet att acceptansen var en stor del i hur livskvalitén sedan 

upplevdes. Acceptansen bidrog i studien till att samtliga personer hade möjlighet att se livet 

med en ny och positiv inställning. Små saker i vardagen som tidigare inte uppmärksammats 

blev betydelsefulla. Studies resultat gällande acceptans kan bekräftas av Hogden, Greenfield, 

Nugus och Kiernans (2012) studie. Även Ozanne, Graneheim och Strangs (2013) studie 

styrker att acceptansen bidrar till en positiv inställning och ett förändrat perspektiv till livet. 

Flera personer upplever i deras studie att materiella saker inte längre uppskattas på samma sätt 

som innan sjukdomen uppkom och istället spenderas tid och uppmärksamhet på familj och 

vänner. Personer upplever att sjukdomen har bidragit till att leva i nuet och att ha en förståelse 
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för livet på en djupare nivå än innan. Ozanne, Graneheim och Strangs (2013) studie visar även 

att sjukdomen inte bara förändrar livet till det negativa utan att det går att uppleva 

välbefinnande trots sjukdom. Arman (2015) lyfter fram att när en person drabbas av en 

sjukdom som hotar ens existens kan ett nytt perspektiv växa fram där en insikt fås i hur 

värdefullt livet är. Därmed kan slutsatsen dras att en sjukdom automatiskt inte behöver 

innebära ohälsa eller lidande, utan att en sjukdom som ALS också kan innebära en ökad 

livskvalité genom att personer vaknar upp och ser värdet i sitt liv.  

I föreliggande studies resultat framkom det att livskvalitén kunde stärkas genom att finna 

mening i stöttande relationer i sitt liv. Att patienterna ingick i en gemenskap och hade 

människor i sin omgivning som stöttade bidrog positivt till upplevelsen av livskvalité. 

Ozanne, Granheim och Strangs (2013) studie styrker studiens resultat genom att 

meningsfullhet även i deras studie tyder på att patienterna trots sjukdomen har möjlighet till 

att uppleva meningsfullhet i familj och vänner. Genom att bara får vara i deras närvaro och 

inte känna ensamhet kan livet ses som bättre. Betydelsen över familj och vänner ses även öka 

efter att ha fått diagnosen jämfört med innan då personen var frisk. Vidare bekräftar även 

Ozanne, Granheim och Strangs (2013) föreliggande studies resultat genom att personer 

upplever mer livskvalitét om möjligheten finns till att bevara gamla intressen samt genomföra 

meningsfulla aktiviteter. Det gav en känslan av att fortfarande ha kvar sin identitet och en 

känsla av sitt liv som frisk. Ekebergh (2012) beskriver att mening och sammanhang behövs 

för att ha möjligheten att kunna uppleva ett välbefinnande. Vid ALS kan mening och 

sammanhang förändras eftersom att personen blir allt mer begränsad i vardagen. 

Sjuksköterskan har en roll i att stötta patienten till att identifiera faktorer som kan bidra till 

mening och sammanhang trots sjukdom och att anpassa dem efter de möjligheter patienten 

har.  

Studiens resultat visar att en positiv upplevelse av livskvalité fanns i att hitta hjälpmedel för 

att befinna sig i sammanhang och känna mening trots deras nedsatta och förändrande 

förmågor. Detta för att upprätthålla sociala relationer i olika situationer. Soofi, A., Bello-

Haas, Kho och Letts (2018) stärker detta i sitt resultat kring känslan av att uppleva livskvalitét 

då sociala sammanhang blev möjliga. Det framgår även att det är viktigt att inte stressa 

gällande att finna hjälpmedel vilket dock inte var lika framträdande i föreliggande studies 

resultat eftersom att det annars kom att påverka livskvalitén negativt. Det kan därmed vara en 

stor variation individer emellan om det anses nödvändigt för vårdpersonal att fort finna medel 

som kan underlätta för patienten. Birkler (2007) betonar vikten av att som sjuksköterska vara 
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uppmärksam på patientens relativitet i lidandet och inte stressa fram eller välja oberoende av 

patientens behov och vilja.  

Något som inte framkommer i studiens resultat men som framkommer i Marconi et. al (2016) 

studie är att meditation kan ha en positiv inverkan på upplevelsen av livskvalitét. Meditation 

visades i studien påverka upplevelsen av att leva i nuet därför att det medför ett lugn vilket för 

patienten innebär att livskvalitén kan öka. Att därmed försöka motivera vårdgivare till att 

uppmuntra till olika sorters meditation för patienter med ALS. Birkler (2007) menar att ur 

sjuksköterskans perspektiv se varje individ som unik. Det som fungerar för en person kan för 

en annan person vara oanvändbart. Meditation kan således ge ett välbefinnande och inverka 

positivt på livskvaliteten hos vissa personer med ALS.  

I föreliggande studies resultat framgick det att alla personer upplevde fysiska 

begränsningar  och en förändrad vardag där allt mer hjälp behövdes ifrån personer i 

omgivningen. En del författare upplevde till följd av de fysiska begränsningarna depression 

och ångest. I Ozanne, Graneheim och Strangs (2013) framgår det även där att de fysiska 

symtomen och funktionsnedsättningarna bidrar till en negativ inverkan i hur personerna lever 

sitt liv. Lou (2017) instämmer till att psykiska besvär som i många fall uppkommer på grund 

av de fysiska begränsningarna kan ha en negativ inverkan på upplevelsen av livskvalitén. En 

slutsats kan dras utifrån dessa tre studier gällande att både de fysiska och psykiska besvären 

orsakade av sjukdomen inte endast bidrog till ett sjukdomslidande utan även till ett 

livslidande. De fysiska begränsningarna är grundorsaken till att livskvalitén kan ses som 

nedsatt eftersom att det påverkar mer än bara kroppen.  

Personerna i föreliggande studie kände en förändrad identitet kopplat till att förlora kontrollen 

över sitt liv. Förändringen av att tidigare varit den som tagit beslut till att bli den som det 

beslutades om påverkade deras känsla av att inte vara sig själva. Detta framkommer även i 

Soofi, A., Bello-Haas, Kho och Letts (2018) studie som menar att begreppet kontroll har en 

stor betydelse för livskvaliteten hos patienter med ALS. Beroendet som gradvis tilltar under 

sjukdomsprocessen verkar negativt på livkvaliten då känslan av förlust och beslutstagande 

kring deras liv påverkas. Att bli mer beroende av familjen och andra relationer beskrivs som 

en förlust av sin tidigare roll. I Foley, Timonen och Hardiman (2014) studie är detta också 

framträdande och tydligt associerat till att förlora sig själv och inte längre kunna utföra sina 

vardagliga sysslor som tidigare. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vikten av att kunna 

känna sin individualitet för att uppleva mening och sammanhang. Förlusten av kontroll som 
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framkom i föreliggande studies resultat tyder på en förlust av individualitet och därmed en 

negativ påverkan på upplevelsen av livskvalitet. Även Arman (2012) beskriver att patienter 

ofta upplever en utsatthet och sårbarhet när de insjuknar vilket kan bidra till ett lidande. 

Därmed kan slutsatsen dras till att det är viktigt att sjuksköterskan gör patienten så delaktig 

som möjligt och försöker stärka självständighet i den mån det går för att på så vis kunna 

stärka livskvalitén.  

Foley, Timonen och Hardiman (2014) belyser betydelsen av att personer med ALS har en 

dialog med vårdpersonalen gällande att hen vill vara delaktig i sin vård även i slutskedet av 

sjukdomen. En positiv upplevelse finns i att känna en kontroll över vårdandet och därmed är 

det viktigt att inneha en god vårdrelation. I föreliggande studies resultat framgick det att 

samtliga personer upplevde att vårdpersonalen hade en stärkande inverkan i sin upplevelse av 

livskvalitét vilket dock inte går att bekräfta med någon av de andra studierna. I studiens 

resultat framgick det att vårdpersonalen var lyhörda och empatiska samt lyssnade på deras 

önskemål. Dahlberg & Segesten (2010) belyser att vårdpersonalen har en betydande roll i att 

lindra patientens lidande vilket kan bekräfta att föreliggande studies resultat stämmer gällande 

att vårdpersonalen har en roll i att stärka livskvalitén.  

I föreliggande studie framkom det att samtliga personer med ALS lade ned mycket tid på att 

reflektera över döden och känslor som oro, ångest och rädsla var ständigt återkommande. 

Detta stärker även Ozanne, Graneheim och Strang (2013) som beskriver att personer med 

ALS tankar och rädsla inför döden styr och kontrolleras deras sätt att leva på ett negativt plan. 

Dödsångesten bidrar även till att det finns svårigheter i att finna mening i livet och att det 

påverkade vardagen för patienterna. Dessutom ger medvetenheten om att det inte finns något 

botemedel en känsla av hopplöshet. En slutsats kan dras till att sjukdomen medför mycket 

reflektioner kring livet och döden och att det kan ha en inverkan på livskvalitén, både positivt 

och negativt.  

Fortsatt forskning 
 

Redan i början av uppsatsskrivandet uppmärksammades en brist på material om upplevelsen 

av livskvalitet hos personer med ALS. Sjukdomen är ovanlig men med tanke på den ökade 

livslängden kommer allt fler att drabbas av ALS och det är betydande att sjukdomen 

uppmärksammas. Därmed är det viktigt att forskningen går framåt. Ett förslag är att 
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genomföra intervjustudier med både män och kvinnor som har sjukdomen ALS för att få en 

chans att ställa följdfrågor och få en helhetsbild av hur båda könen upplever sjukdomen.  

SLUTSATS 
 

En slutsats kan dras gällande att livskvalitén är beroende av hur de insjuknade låter 

sjukdomens styra över deras liv: Antingen till att leva livet fullt ut eller låta sjukdomen ta 

överhanden och ha en negativ inverkan på livet. Studien har visat att upplevelsen av 

livskvalitét hos patienter med ALS är diffus och skiljer sig märkbart åt. Ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv betyder detta att sjuksköterskan bör bemöta patienter med ALS 

utifrån deras aktuella tillstånd, förutsättningar och individuella behov. Att sjuksköterskan har 

ett öppet och följsamt förhållningssätt är ett användbart verktyg för att beakta den enskilda 

unika individen och på så vis bidra till att stärka upplevelsen av livskvalitet hos patienter med 

ALS. Förhoppningsvis kan denna studie bidra till en ökad förståelse om hur sjuksköterskan 

kan bidra till en ökad livskvalité hos patienter med ALS.  
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Bilaga 1  
Sökschema  
  

Databas Datum Sökord Avgränsning Antal 
träffar 

Självbiografier Utvalda självbiografier 

Libris 2018-11-
25 

Amyotrofisk 
lateralskleros   89   0 

    Amyotrofisk 
lateralskleros + biografi 

Svenskskrivna biografier 29     

    Amyotrofisk 
lateralskleros + biografi 

Svenskskrivna biografier + materialtyp: 
Bok 

22     

    Amyotrofisk 
lateralskleros + biografi 

Svenskskrivna biografier + materialtyp: 
Bok + utgivningsår 2003-2018 

20 

Ett långsamt farväl : om C och kärleken i 
skuggan av ALS 

(Dahlbäbck 2016) 
  

5 

          Till minne av Margaretha (Hedin 2015)   

          

Ett långsamt förväl: om C och kärleken i 
skuggan av ALS 

  



! 40!

  
(Dahlbäck 2014) 

          Ro utan åror: en bok om livet och döden 
( Lindquist 2013) 

Ro utan åror: en bok om livet och 
döden (Lindquist 2013) 

          40 betraktelser om C (Dahlbäck 2012)   

          Över högsta berg: genom djupaste dal 
(Green 2012)   

          Diagnos: pastor med AlS: en bok om 
sjukdomen ALS och kristen tro 
(Beiron & Lundmark 2011) 

  

          Om det bara var jag 
(Jansson 2011) 

Om det bara var jag (Jansson 2011) 

          Livet som anhörig: i skuggan av cancer, 
Alzheimer och ALS. 
  
(Natt och dag 2011) 

  

          Mutta mutta 
  
(Sandström 2008) 

  

          Att leva solvänd: en bok om Vibeke och 
ALS 
(Holm 2006) 

Att leva solvänd: en bok om 
Vibeke och ALS (Holm 2006) 

          Ro utan åror 
  
(Lindquist 2005) 
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          Ro utan åror: en bok om livet och döden 
  
(Lindquist 2005) 

  

          Ett år med ALS: en smygande sjukdom 
  
(Sandgren 2005) 

  

          Tisdagarna med Morrie: en gammal man, en 
ung man och livets största lektion 
  
(Albom 2004) 

  

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

  

          Lyckliga ni som lever: om rätten till vår död 
  
(Abram-Nilsson & Valdemar Axelsson 
2003) 

Lyckliga ni som lever: om rätten 
till vår död 
  
(Abram-Nilsson & Valdemar-
Axelsson 2003) 

          Fånga dagen: ett vanligt livs välsignelser 
  
(Simmons 2003) 

Fånga dagen: ett vanligt livs 
välsignelser 
  
(Simmons 2003) 

          Tisdagarna med Morrie: en gammal man, en 
ung man och livets största lektion 
  
(Albom 2000) 

  

          Tisdagarna med Morrie 
  
(Albom 2000) 
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Växjö 
universitetsbibliotek 

2018-11-
25 

Amyotrofisk 
lateralskleros 

  14     

    Amyotrofisk 
lateralskleros 

Svenskskrivna biografier + materialtyp: Bok + 
utgivningsår 2003-2018 
  

8     

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

  

          Att leva solvänd: en bok om Vibeke och ALS (Holm 
2006) 

  

          Fånga dagen: ett vanligt livs välsignelser (Simmons 
2003) 

  

          Om det bara var jag (Jansson 2011)   

          Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar (Gottberg 
2015) 

  

          Lyckliga ni som lever: om rätten till vår död (Abram 
Nilsson 2003) 

  

          Livet som anhörig: i skuggan av cancer, Alzheimer 
och ALS (Natt och Dag 2011) 
  

  

          Ett år med ALS: en smygande sjukdom (Sandgren 
2005) 
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Bilaga 2 
 
Källkritik av tryckt text enligt Segesten (2012)  
 
Vilken form av litteratur är detta - vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, populärvetenskap?  
 
Vem är ansvarig utgivare och därmed juridisk ansvarig för boken eller tidskriften i fråga?  
 
Vem/vilka är författaren/författarna - vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, vilka perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft?  
 
När trycktes källan- har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteter, för att förstå innehållet, av annan orsak?  
 
Har texten blivit kvalitetsgranskad - av vem, i vilket syfte?  
 
På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell kunskap inom mitt ämnesområd
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Bilaga 3  
 
Kvalitétsgranskning av självbiografier 
 
 

 Titel 
Författare 
Årtal 

Litteraturform Ansvarig utgivare 
  
Ort 

Författare Bokens tryckning Källkritisk granskning 
genom 

Bokens innehåll som bidrar 
till akademisk utveckling i 
vårdvetenskap 

“Ro utan åror: en bok om livet 
och döden” 
  
Ulla-Carin Lindquist 
  
2004 

Självbiografi Norstedt 
  
Stockholm 

Ulla-Carin var en tv-reporter 
som plötsligt drabbades av 
ALS. Sjukdomen vände upp 
och ner på hennes liv. 

Boken trycktes 2004 Boken granskades genom 
bokförlaget 

Ulla-Carin ger en ärlig inblick i 
sjukdomen och blandar sorg 
med humor. 

“Att leva solvänd: en bok om 
Vibeke och ALS” 
  
Anna Holm 
  
2006 

Självbiografi Books-on-demand 
  
Visby 

Boken handlar om Vibeke som 
med hjälp av sin vän Anna 
Holm skrivit denna bok om hur 
sjukdomen ALS påverkar mer 
än bara henne själv. 

Boken trycktes 2006 

Boken granskades genom 
bokförlaget 

Vibeke får tillsammans med 
Anna möjligheten att förmedla 
sin bild av sjukdomen. Här får 
man även se att sjukdomen inte 
påverkar bara kroppen. 

“Om det bara var jag” 
  
Tina Jansson 
  
2011 

Självbiografi Cordia 
  
Stockholm 

Tina Jansson arbetade som 
lärare och levde familjeliv när 
hon plötsligt drabbades av 
ALS. Boken har inslag av 
hennes välbesökta blogg där 
hon skriver om hur det 
påverkat henne och hennes 
familj. 

Boken trycktes 2011 Boken granskades genom 
bokförlaget 

Tina skriver på ett 
underhållande sätt sin 
upplevelse av sjukdomen. Hon 
blandar glädje, humor och sorg 
och ger en väldigt detaljerad 
beskrivning av sjukdomen. 

“Fånga dagen: ett vanligt livs 
välsignelser” 
  
Philip Simmons 
  
2003 

Självbiografi Forum 
  
Stockholm 

Philip Simmons är en författare 
som skriver om hur ALS 
påverkade hans syn på livet 
och hur han kunde uppleva 
livskvalitét. 

Boken trycktes 2003 Boken granskades genom 
bokförlaget 

Philip skriver om den positiva 
inställning han fått i samband 
med diagnostiserandet av ALS 
och hur han lyckas vända det 
onda till det goda. 

“Lyckliga ni som lever: om 
rätten till vår död” 
  

Självbiografi TPB 
  
Enskede 

Kerstin var en konstnär som 
drabbades av ALS. Hon 

Boken trycktes 2004 Boken granskades genom 
bokförlaget 

Kerstin skriver med hjälp av 
sin man om både tacksamheten 
över sitt liv, men också 
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Kerstin Axelsson & Axel 
Valdemar 
  
2004 

beskriver med hjälp av sin man 
sin upplevelse av sjukdomen. 

lidandet sjukdomen ALS 
innebär. I boken beskrivs 
orättvisan över att själv inte få 
bestämma över sin egen död. 

  
 

Bilaga 4 
Likheter och skillnader gällande kategorier och underkategorier för varje bok.  
 

 

Ro utan åror 
Ulla-Carin Lindquist 

 

 

Att leva solvänd 
En bok om Vibeke och ALS 

Anna Holm 
 

Lyckliga ni som lever: om rätten till vår egen död 
Axel Abram-Nilsson 

  & Kerstin Abram-Nilsson 
 

 

Fånga dagen: ett vanligt livs välsignelser 
Philip Simmons 

 

 

 
Om det bara var jag 

Tina Jansson 
 

 

Välbefinnande trots sjukdom X X   X X 

Acceptans till sin sjukdom X X   X X 

En positiv inställning X X   X X 

Att känna tacksamhet X X X X X 

Stärkande faktorer X X X X X 

Stöttande relationer X X X X X 

Meningsfulla aktiviteter X X X X X 

Individanpassade hjälpmedel X X X   X 

Vårdpersonalens betydelse X X X X X 

Negativa aspekter av sjukdomen X X X X X 

Fysiska begränsningar X X X X X 

Psykiska besvär X   X   X 
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Förändrad identitet X X X   X 

Tankar kring döden X X X X X 

!

 


