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Abstrakt 
Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en svårdiagnostiserad och 
ovanlig sjukdom som påverkar patientens hela tillvaro. Till följd av det 
snabba sjukdomsförloppet utsätts patienten för en stor omställning på kort 
tid. Det skapar starka känslor i relation till förändringarna i kroppen och till 
omgivningen.  
Syfte: Beskriva patienters upplevelse vid amyotrofisk lateralskleros. 
Metod: Genom en allmän litteraturöversikt har resultatet från sju 
kvalitetsgranskade artiklar analyserats och sammanfattats till ett nytt resultat. 
Artiklar från Cinahl och Pubmed har analyserats och sammanfattas för att 
forma ett resultat. Vid sökning efter artiklar har systematisk sökstrategi 
använts samt manuell sökning. Efter dataanalys har teman och subteman 
utformats.  
Resultat: Teman som presenteras är: tappa fotfästet, lidande, relationernas 
inverkan på patienten och vägen vidare. Samt två subteman: ensamhet och 
tankar om åldrande. Många patienter beskrev att insjuknandet gav en känsla 
av förlorad kontroll och att de fysiska förändringarna var svårhanterliga. 
Symtom av sjukdomen skapade bland annat lidande, oro och kontrollförlust. 
Delaktighet för närstående var essentiellt för patienten. Att identifiera sig 
som sjuk var många gånger svårt. Olika strategier användes för att anpassa 
sig till den nya situationen. 
Slutsats: Att få diagnosen ALS upplevdes olika beroende på patientens 
livssituation. Under sjukdomens utveckling förändrades bland annat 
personens identitet och det uppstod olika känslor. Bland annat upplevdes 
förlust av kontroll som en svår del av sjukdomen men det beskrivs också att 
strategier kunde hjälpa patienten att hantera den nya tillvaron. 
 

Nyckelord 
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Tack till Carin Benjaminson för god handledning genom vårt examensarbete!  
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1 Inledning 

”- Hur länge lever jag?  

- Det vet jag inte. Det beror på när andningen slutar att fungera.  

- När? Du säger ”när”, inte ”om”?  

- Ja, du ställer raka frågor, du får raka svar. ” (Lindqvist, 2004, s. 46–47) 

Texten ovan är ett utdrag ur boken Ro utan åror skriven av Ulla-Karin 

Lindqvist.  Hon drabbades av amyotrofisk lateralskleros (ALS) vid 50 års 

ålder. Boken fick vi läsa under en kurs i palliativ vård och på så sätt väcktes 

intresset för patienters upplevelser vid sjukdomen ALS. Som framtida 

sjuksköterskor kände båda också att det skulle vara av stor betydelse att ha 

en djupare förståelse relaterat till sjukdomen. Socialstyrelsen (2018) 

beskriver även att sjukdomen ALS klassas som en ovanlig sjukdom och 

behovet av kunskap är stor. På grund av det känns det som ett betydelsefullt 

val av ämne. Samtidigt får författarna möjlighet att fördjupa sig i den 

forskning som finns inom ämnet.  

2 Bakgrund 

2.1 Förekomst 

Enligt Socialstyrelsen (2018) är det cirka 2–4 personer per 100 000 invånare 

som insjuknar i ALS varje år. Prevalensen i Sverige är cirka 780–850 

personer. Incidensen i Sverige är 220–250 personer varje år. Diagnosen är 

vanligare bland män upp till 65 års ålder. Efter 70 års ålder är det ingen 

skillnad mellan kvinnor och män relaterat till insjuknande (Socialstyrelsen, 

2018). Enligt Ericson och Ericson (2012) är stor del av patienterna avlidna 

inom en femårsperiod.  
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2.2 Medicinsk definition 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en sjukdom som drabbar de motoriska 

nervbanorna och orsaken till sjukdomen är fortfarande okänd. Det finns olika 

teorier om vad som orsakar sjukdomen, exempelvis glutamatintoxikation. 

Glutamat i för hög halt orsakar skador på nervcellerna i det centrala 

nervsystemet, därmed har läkemedelsbehandling i form av glutamathämmare 

haft effekt i vissa patientfall. Då de motoriska nervbanorna angrips skadas 

neuron och de neuron som skadas påverkar även musklerna i området, 

musklerna blir inte tillräckligt stimulerade och atrofieras då. Vanliga symtom 

är bland annat muskelsvaghet, fascikulationer (småryckningar i 

muskelknippen), talsvårigheter och sväljproblem. Då andningsmuskulaturen 

angrips leder sjukdomen snabbt till döden. Det finns ingen botande 

behandling, hur sjukdomen behandlas sker därför utifrån de symtom som 

uppkommer (Ericson & Ericson, 2012). 

2.2.1 Diagnostik 

Att diagnostisera amyotrofisk lateralskleros är komplicerat eftersom 

muskelsvaghet är ett symtom som förekommer i flera olika sjukdomar. Det 

finns inget specifikt test vars resultat kan diagnostisera ALS. Vid utredning 

av sjukdomen undersöks bland annat ryggmärgsvätska, röntgenundersökning 

genomförs samt olika typer av neurofysiologiska undersökningar 

(Socialstyrelsen, 2018).  Ericson och Ericson (2012) beskriver att den 

neurofysiologiska undersökningen elektromyografi (EMG) kan användas i 

syfte att ställa diagnosen ALS. EMG kan påvisa om det finns nervtrådsskada 

i de undersökta nerverna och på så sätt används denna typ av undersökning 

vid diagnostik. Sjukdomen ALS utreds också med hjälp av elektroneurografi 

(ENeG). Det som undersöks är då ledningshastighet i perifera nerver 

(Ericson & Ericson, 2012) 
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2.3 Omvårdnad 

Förändringar som uppkommer i samband med sjukdomen ALS kan för både 

patient och anhöriga vara svåra att hantera, därmed är omvårdnaden en 

central del för att patienten ska känna livskvalitet den sista tiden i livet 

(Ozanne, 2015). Därför är det viktigt att omvårdnadsåtgärder sker direkt för 

att underlätta det vardagliga livet, exempelvis med underlättande hjälpmedel. 

Diagnosen ALS innebär problematik med kommunikation, rörelse, 

näringsintag och andning, omvårdnadsåtgärder ska då utformas utefter 

patientens behov. Patienter med diagnosen avlider vanligtvis inom fem år, 

vilket kräver omvårdnadsåtgärder som fokuserar på att lindra ångest och den 

psykiska påfrestning som sjukdomen innebär. Stort ansvar ligger därför på 

sjuksköterskan som måste bidra med lugn och kunskap och därmed skapa en 

hoppfull och meningsfull sista tid för patienten (Ericson & Ericson, 2012). 

2.3.1 Omvårdnad aktivitet 

Omvårdnadsåtgärder formulerade gällande aktivitet är av stor betydelse 

eftersom sjukdomen innebär att patientens muskler förtvinas, något som 

påverkar den fysiska styrkan negativt. De funktionsnedsättningar som 

patienten drabbas av är relaterade till var skadorna sitter i kroppen. 

Spasticitet, slapphet, muskelfascikulationer och muskelkramper är symtom 

som är vanliga vid ALS och kan påverka funktioner som motorik i händer 

eller annan kroppsdel. Hur sjukdomen påverkar kroppen ter sig olika 

beroende på om sjukdomen har ett snabbt eller mer långsamt förlopp. För att 

patienten ska känna trygghet är kontinuerlig kontakt med patientens 

sjuksköterska relevant för att kunna förbereda lösningar för symtom som 

kommer under sjukdomens gång. Genom att ha framförhållning kan 

patienten hinna vänja sig vid tanken att exempelvis använda rullstol eller 

annat hjälpmedel. Eftersom det är vanligt att patienter inte accepterar 

hjälpmedel är god kontakt mellan patient och sjuksköterska viktig för att 

kunna diskutera och finna lösningar tillsammans. Det innebär även att de 
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olika professioner som ansvarar för patientens vård har god kommunikation 

sinsemellan för att tillgodose patientens behov (Ozanne, 2015).  

2.3.2 Omvårdnad kommunikation  

När det gäller talpåverkan och kommunikation är omvårdnadsåtgärder också 

en viktig del för patienten. Det sjuksköterskan kan göra är att se om behovet 

av logoped är relevant och sedan pröva ut hjälpmedel som patienten behöver. 

Med hjälp av en logoped kan kommunikationshjälpmedel prövas ut.  

Eftersom sjukdomen ALS påverkar bland annat andningsmuskulatur och 

muskler i munnen kan det för patienten vara utmattande att tala. Därmed är 

det viktigt att känna till att exempelvis sittställning och stöd för nacken kan 

underlätta talet, miljön där patienten befinner sig i bör också vara tyst och 

lugn. Allt eftersom sjukdomen utvecklas kan det vara bra att ha planerat hur 

patienten vill ha det och även använda sig av ja och nej-frågor för att spara 

på patientens ork.  För att underlätta kommunikationen är kunskap också 

viktig för sjuksköterskan, anhöriga och vänner gällande de olika strategierna 

som patienten föredrar (Ozanne, 2015).   

2.3.3 Omvårdnad näringsintag 

Enligt Ozanne (2015) påverkas även näringsintaget för patienten, något som 

även kan påverka välbefinnandet samt öka risken för komplikationer. Även 

gällande nutrition är det centralt med kontinuerlig uppföljning eftersom 

behovet under tiden kan förändras. Sjuksköterskan ansvarar för att patienten 

får i sig rätt näring och kopplar in de resurser som kan vara till hjälp. En 

dietist kan exempelvis ge råd gällande näringsrik mat och underlättande 

aspekter relaterat till maten. En logoped kan även vid sådana situationer 

vägleda och stödja med olika sätt att svälja på. Då sväljfunktionen är 

påverkad kan en perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) opereras in, det är 

dock helt upp patienten om hen vill genomgå denna typen av operation eller 

ej. En PEG kan användas för att helt eller delvis tillgodose patienten med 

näring. I ett sent palliativt skede är det inte ovanligt att näringsintaget 
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minskas för att minska symtom som illamående som kan orsaka kräkning. 

När näringen minskas är det viktigt att sjuksköterskan informerar anhöriga 

om varför för att minimera risken för missförstånd (Ozanne, 2015).  

2.3.4 Teamets betydelse för omvårdnad 

Generellt när det kommer till omvårdnad är teamsamverkan av stor vikt för 

patienten. ALS är en sjukdom som påverkar både patient och anhöriga, 

därmed är det viktigt att vårdpersonalen har stor kunskap om sjukdomen för 

att kunna möta både patient och anhöriga på olika sätt. Som sjuksköterska i 

teamet är ansvar för omvårdnaden det primära, även nära kontakt med patient 

och anhöriga är ett område för sjuksköterskan. Nära kontakt innebär också att 

sjuksköterskan kan bedöma då andra vårdprofessioner behöver kopplas in. 

För att teamsamverkan ska fungera är vårdplanering och uppföljning en stor 

och viktig del för hur vårdförloppet för patient och anhöriga fortlöper 

(Ozanne, 2015).  

2.4 Känslomässiga reaktioner   

Hälsa kan beskrivas som ett komplext tillstånd som uppfattas individuellt 

från person till person, hälsa kan även uppnås vid sjukdom. Hälsan är kopplat 

till en persons tillstånd och kan då rubbas vid sjukdom (Dahlberg & 

Segesten, 2010) som exempelvis ALS. Vid sjukdom förändras en persons 

tillstånd och kan generera till ohälsa. Ohälsa kan även upplevas som lidande 

som exempelvis beskrivs genom att lida av en sjukdom eller uppleva ett 

lidande i form av exempelvis smärta (Arman, 2015). Forskning har visat att 

patienternas inställning till sjukdomen kunde påverka livslängden med 

sjukdomen. Enligt Oster och Pagnini (2012) påvisades det en korrelation 

mellan hopp inför framtiden och en bättre självdisciplin och motivation till 

att göra sitt yttersta för förlängd överlevnad. De personer som var mer av den 

pessimistiska åsikten levde kortare med sjukdomen ALS. Avgörande faktorer 

inom studien var patienternas förtröstan till livet, hatet till sjukdomen samt 

vårdgivarnas åsikt om sjukdomen (Oster & Pagnini, 2012). Depression och 
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ibland ångestproblematik har påträffats hos en del patienter med ALS (Roos, 

Mariosa, Ingre, Lundholm, Widefeldt, Roos & Fang Fang, 2016). Risken för 

att drabbas av depression innan och i början av diagnostiseringen av ALS har 

påvisats hög hos en del patienter. Även en relation påtalades genom att de 

patienterna som drabbats av depression löpte större risk för att drabbas av 

ALS. I studien kunde depression ses som ett symtom av ALS som kunde 

utvecklas innan och/ eller efter diagnostisering (Roos, Mariosa, Ingre, 

Lundholm, Widefeldt, Roos & Fang Fang, 2016). Hantering av depression 

för patienter med ALS kunde variera, i en studie gjord av Averill, Kasarskis 

och Segerstrom (2013) kartlades välmående under sjukdomstiden hos 

patienter med ALS genom enkätfrågor inriktade på bland annat känsloliv och 

självuppfattning. Resultatet påvisade positiv effekt gällande de patienterna 

som genomförde studien med att svara på enkätfrågorna och gav ökat 

välmående och lägre depressionsgrad samt ångestproblematik. Även 

kontrollgruppen fick ökat välmående angående depressionsgrad och 

ångestproblematik men behandlades endast med läkemedel. Däremot fick 

kontrollgruppen procentuellt sämre effekt gentemot de patienterna som 

genomgick studien med att svara på enkätfrågorna under sin sjukdomstid 

(Averill, et al., 2013). Liknande studie har genomförts av Luis Diaz, Sancho, 

Barreto, Banius, Renovel och Servera (2014) där patienter med ALS 

utvecklade depression och ångestproblematik i samband med sjukdomen. 

Forskarna upptäckte att genom god samtalsterapi och tillfälle för att uttrycka 

deras känslor och tankar om deras tillvaro minskade depressionsnivån och 

ångestproblematiken hos patienterna (Averill, et al., 2013).  

2.5 Teoretisk referensram 

Meleis (2010) Transitions theory beskriver hur en människas liv genomgår 

olika passager i livet såsom födsel, döden, puberteten och från frisk till sjuk. 

Utifrån att patienter som blir diagnostiseras med ALS kan det tänkas att de 

genomgår en stor förändring, det vill säga en övergång som kan liknas med 
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det Meleis (2010) beskriver. Övergångar framkallas av olika faktorer och 

miljöförändringar i vår tillvaro och skapar nya livsförhållanden att förhålla 

sig till. Karaktäristiskt för övergångar är deras osäkra start i att omvärlden 

upplevs osäker och att framtiden inte är kristallklar. Under en viss tidpunkt är 

tillvaron turbulent och mynnar till slut ut i en ny stabiliserad tillvaro som 

samskapats med individen, inom den turbulenta tiden kan individen uppleva 

sig själv om skör och osäker (Meleis, 2010).  

 

Övergångar sker i olika faser och påverkas av yttre faktorer och individens 

attityd till övergången. Tidigt i övergången tydliggörs vilken karaktär den 

kommer ha, exempelvis gå från frisk till sjuk. Inom den fasen märks det 

tydligt i huruvida individen hanterar den begynnande övergången och hur 

den börjar. Vidare påverkas personen av vad hen har för möjligheter att 

hantera övergången med vad som underlättar eller hindrar processen. Sista 

fasen definieras av hur individen har svarat till alla förändringar, med andra 

ord hur har sjukdomen påverkat individen och dennes livssituation. 

Avslutande är att individen återuppnår en form av balans i vardagen i det nya 

tillståndet (Meleis, 2010).  

 

Meleis (2010) beskriver att sjuksköterskan vanligast identifierar övergångar 

som är utvecklande för patienten som exempelvis en övergång från frisk till 

sjuk. Hon beskriver även att det anses vara en av sjuksköterskans mål med 

sin omvårdnad är att bejaka den övergång patienten kan befinna sig i. Viktigt 

är att se till hela människan och allt i hennes tillvaro som kan påverkas av 

övergången såsom identitetsförändringar, livsstilsförändringar, bemästring av 

den nya tillvaron samt medvetenhet till förändringarna med mera. Om 

sjuksköterskan ser till hela människan och hennes utmaningar i att finna ny 

balans i en kaotisk tillvaro göra att personen kan återfinna hälsa och ett gott 

välmående (Meleis, 2010). 
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3 Problemformulering 

Det snabba sjukdomsförloppet vid ALS påverkar hela patientens livssituation 

både fysiskt och psykiskt. De fysiska förändringar som sker påverkar bland 

annat tal, rörelseförmåga, andning och näringsintag. Det är även 

känslomässigt omvälvande att få diagnosen och det finns ökad risk för ångest 

och depression under sjukdomsförloppet, det är något som kan vara svårt att 

hantera. Därmed har patienten ett stort behov av varierad omvårdnad där 

sjuksköterskan har en central roll men där även ett välfungerande teamarbete 

med andra professioner har stor betydelse. För att kunna erbjuda en god vård 

krävs det att sjuksköterskan har kunskap och förståelse hur patienterna 

upplever sin livssituation under sjukdomstiden.  

4 Syfte 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser vid amyotrofisk lateralskleros.  

5 Metod 

Allmän litteraturöversikt har använts för att analysera och bearbeta 

artiklarna, vilket innebär att granskning sker i olika steg. Det skapade 

möjlighet att bilda sig en uppfattning gällande det valda ämnet utifrån det 

valda syftet. Vid sökandet av artiklarna har en systematisk sökning 

genomförts med hjälp av boolesk-söklogik och trunkering samt 

fritextsökning för att minimera risken av bortfall för relevant material 

(Friberg, 2017).	

5.1 Databassökning 

Struktur av informationssökningen har skett genom att dela upp sökningen i 

två faser, inledande och egentlig informationssökning. För att lägga en grund 

i sökningen gjordes det först en inledande fas, något som skapade inblick i 
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valt område. Syftet med den egentliga informationssökningen var att 

systematiskt söka fram relevant information till det slutliga materialet. 	
	
Sökning av artiklarna har skett i databaserna Cinahl och PubMed genom 

systematiska sökningar med hjälp av boolesk söklogik och trunkering. 

Trunkering som sökmetod var relevant då basen av våra valda sökord 

användes för att bredda sökningen. Exempelvis trunkerades Attitude* för att 

få fler böjningsformer på ordet i sökningen. Med hjälp av boolesk söklogik 

kombinerades flertalet olika sökord för att få en bredare sökning, även där 

ingick trunkering för ytterligare breddning av sökningen (Östlundh, 2017).  

  

Syfte och problemformulering har inspirerat till valda sökord. Vår egentliga 

sökning började i Cinahl med variation mellan fritextsökning med och utan 

trankering samt Cinahl headings som placerades i olika block. Första blocket 

bestod av “Emotions”, Emotion*, “Attiude”, Attitude* för att bredda sökning 

inom de valda sökorden. I andra blocket ingick “ALS”, amyotrophic lateral 

sclerosis* och Lou Gherighs disease med samma motivation för breddning 

av sökorden. Inom blocken användes operatorn “OR” och mellan de två 

blocken användes operatorn “AND”. Förtydligande av antal träffar med 

inklusion- och exklusionskriterier redovisas i bil. 1.	
	
Boolesk söklogik har även använts i sökningen som skett i Pubmed 

(Östlundh, 2017). Syftet och problemformuleringen har även där styrt de 

valda sökorden och där tillvaldes ytterligare ett sökord: ”Life experience”. 

”Life experience” valdes till för att ytterligare bredda vår sökning från Cinhal 

och att vårt fokus enligt syftet är angående upplevelser. Första blocket ingick 

”Emotions” or ”Attitude” or ”Life experience” och i andra blocket ingick 

endast ”Amyotrophic lateral sclerosis”. Förtydligande av antal träffar med 

inklusion- och exklusionskriterier redovisas i bil. 1.   
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Även manuell sökning (Östlundh, 2017) har använts genom Digitala 

vetenskapliga arkivet (DIVA), där en artikel i ett äldre arbete hittats som 

motsvarade vårt valda syfte samt inklusions- och exklusionskriterierna.  

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier  

Artiklarna skulle vara publicerade i Cinahl eller PubMed mellan 2008–2018. 

Vi har valt att inkludera patienter i alla åldrar. Avgränsning relaterat till kön 

har inte skett för att erhålla ett brett perspektiv. För att optimera sökningen 

har årtalen 2008–2018 använts för att få fram aktuellt material. Peer-

reviewed var ytterligare en avgränsning som har gjorts. I databasen Cinahl 

har avgränsningen skett i sökningen. I Pubmed har expertgranskning 

verifierats med hjälp av Ulrichs web där information om artiklarnas 

tidskrifter kan hittas.	

5.3 Kvalitetsgranskning  

Syftet med en god kvalitetsgranskning är att kunna avgöra användbarheten i 

lästa studier och därmed se om studiens resultat kan svara på valt syfte 

(Friberg, 2017). Redovisning av kvalitetsgranskning kommer att ske i 

löpande text samt i artikelmatris (se bilaga 2). Vid kvalitetsgranskning av 

artiklar har ”Evidensbaserad omvårdnad- ett samarbete mellan 

Universitetssjukhuset MAS och Malmö Högskola” använts som underlag 

(Carlsson & Eiman 2003). Kvalitetsgranskningen av resultatartiklar 

klassades som grad I och grad II och tyder på hög kvalité enligt Carlsson och 

Eiman (2003).  	

5.4 Urval 

Urvalsförfarandet grundades utifrån våra sökningar följt av granskning av 

titel och abstrakt, vidare lästes de relevanta artiklarna för att se om de var 

lämpliga till syfte och problemformulering. Efter noggrann läsning utfördes 

kvalitetsgranskning av artiklarna, därefter valdes sju artiklar med relevans för 

syftet. Databasen Cinahl resulterade i fyra artiklar respektive två artiklar från 
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Pubmed samt en artikel genom manuell sökning. Anledningen till att endast 

sju artiklar valdes berodde på en begränsning av kvalitativa studier som 

svarade på vårt syfte, eftersom att artiklarna genomgående har hög kvalitet 

anses det vara tillräckligt för att skapa ett resultat. En av artiklarna har annan 

struktur än de övriga sex då de har analyserat patografier. Patografi enligt 

svenska akademins ordbok (SAOB) (1952) är en litterär skildring av en 

persons liv vid sjukdom. Trots artikelns ovanliga val av material har det 

kunnat svara till vårt syfte. 	

5.5 Dataanalys 

Analys av artiklarnas resultat har gjorts genom innehållsanalys och har därav 

skett i olika steg (Kristensson, 2014). De valda artiklarna har lästs flertalet 

gånger för att innehållet och identifiering av sammanhang har kunnat 

upptäckas. Vid läsning flertalet gånger skapas förutsättning för att upptäcka 

helheten. Studierna har var för sig sammanfattats för att ta ut relevanta delar. 

Identifiering av likheter och skillnader har studerats i artiklarna gällande 

teoretiska utgångspunkter, metodologiskt tillvägagångssätt, analys, syften 

samt resultat (Friberg, 2017). Vi har valt att sammanställa de relevanta 

meningar som svarar till syftet i tabellform, vidare har valda meningar 

grupperats in i större teman och slutligen sammanställts i fem övergripande 

teman och två subteman. 

 

 

Förklarande 

mening  

Kod Subtema Tema  

Physical change 
triggered fears of 
indignities that may 
have to be faced.	

Rädsla för de 
fysiska 
förändringarna 

 Tappa fotfästet 

It was important for 
participants that 
family members 
endorsed the 

Familjens 
delaktighet 
gällande beslut 

 Relationernas 
inverkan på 
patienten 
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decisions they made 
about care.  
They were afraid and 
felt that they were 
prisoners in their 
own bodies, which 
led to feelings of lost 
content in life. 

Ny 
uppfattning av 
kroppen 
Fånge i sin 
egen kropp 

 Ny identitet 

Active adaptive 
strategies occurred to 
incorporate changes 
into daily life and to 
find ways to adapt to 
them.	

Strategier för 
att hantera 
vardagen 

 Vägen vidare  

The fracturing 
narrative tells of loss, 
breakdown of self, 
fear of the future, 
denial of reality and 
living in a surreal 
notion of time.	

Rädsla  
Kaotiska 
känslor som 
skapades av en 
surrealistisk 
verklighet 

 Lidande  

The life-threatening 
symptoms of the 
disease led to a fear 
of being physically 
alone. 

Fysisk 
ensamhet 

Ensamhet Relationers 
inverkan på 
patienten 

Overall, participants 
suggested that it was 
more acceptable for 
people to die in “old 
age” and not 
acceptable to die as a 
young parent 

Föreställningar 
om ålder och 
döden 

Tankar om 
åldrande 

Ny identitet 

 

6 Forskningsetiska aspekter 

De krav vi ställer är att artiklarna ska ha granskats av etisk kommitté som 

grundar sina riktlinjer efter Helsingforsdeklarationen. De valda artiklarnas 

publiceringsländer är medlemmar i World Medical association (WMA) som 

bland annat stödjer Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 
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2018). Däremot är en av de valda artiklarna inte etiskt granskad på grund av 

att det valda materialet är patografier. Forskarna har valt att behandla 

materialet utefter etiska riktlinjer och därmed har vi valt att använda 

materialet.   

7 Resultat 

Vårt resultat har strukturerats genom följande teman: tappa fotfästet, lidande, 

relationernas inverkan på patienten, ny identitet och vägen vidare. Under 

temat relationernas inverkan på patienten skapades även subtemat ensamhet 

och i temat ny identitet skapades subtemat tankar om åldrande. De olika 

teman och subteman som formulerats har framkommit i samband med analys 

av sju olika artiklar. Varje tema och subtema redogör för olika betydelsefulla 

aspekter relaterat patienternas upplevelse vid sjukdomen ALS.  

7.1 Att tappa fotfästet 

Att få diagnosen ALS upplevdes olika av patienterna, bland annat beskrevs 

det som att förlora kontrollen över tillvaron och känsla av kaos uppstod. 

Situationen beskrevs som obegriplig och diagnosens följder vara svåra att 

förstå. Något som orsakade bristande kontroll och ilska var då diagnosen 

meddelades utan att patienten kunde förbereda sig (Ozanne & Graneheim, 

2018). 

 

Kroppsliga förändringar påverkade hela patienten och krävde nya sätt att 

hantera den förändrade vardagen. Svårigheter upplevdes när förändringar 

uppkom utan förvarning som exempelvis när vardagliga aktiviteter inte 

kunde genomföras som innan. Svårigheterna skapade en känsla av 

hopplöshet på grund av bristande kontroll (King, Duke & O’Connor, 2009). 

En tidig fysisk förändring som degeneration av fingerfärdighet upplevdes 

emotionellt omtumlande vilket förtydligade sjukdomens närvaro. De fysiska 
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förändringarna skapade en känsla av förödmjukelse hos patienterna då deras 

tal påverkades och förflyttning skedde med rullstol i publika sammanhang 

(Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 2012). Att uppnå känsla av kontroll 

skapades på olika sätt. Då patienten fann en lösning som fungerade i tillvaron 

upplevdes en bemästring av de fysiska förändringarna (King et al, 2009).  

 

Tankar om framtiden skapade frågor om patientens levnadstid samt ökad 

medvetenhet om hur sjukdomen skulle yttra sig. Funderingarna orsakade 

rädsla och oro. Framtiden ansågs vara dyster och obesvarade frågor ledde till 

frustration (Ozanne & Graneheim, 2018). Att förstå förändringar av tillvaron 

var svårt samt komplicerade att acceptera. Förändringar som påverkade talet 

orsakade ångest och oro, ett beskrivet sätt att reflektera över livssituationen 

var att skriva ner tankar om begränsningar gällande kontroll samt den sista 

tiden i livet. Sjukdomen skapade nya förutsättning som var skrämmande, 

surrealistiska och oväntade, på grund av att olika livsprojekt inte skulle 

kunna genomföras (Brown & Addington- Hall, 2008). 

7.2 Lidande  

Lidande och rädsla inför döden blev påtagligt då symtomen framskred, 

förutsättningar för att kunna hantera förändringarna var att fokusera på 

överlevnad och anpassning till symtomen. Lidandet kunde gestaltas i olika 

former beroende på patient, en del patienter yttrade inte sitt lidande då livet i 

relation till döden upplevdes svårt att bemästra (Brown et al., 2008). Tiden 

fram till döden inträffade upplevdes mer skrämmande och osäker själva än 

bortgången. Faktorer som påminde patienterna om döden var exempelvis 

respirationsproblematik, rädsla för sömn och hur sjukdomsförloppet skulle te 

sig. Sjukdomen påverkade glädjen att vilja leva (Ozanne, Graneheim & 

Strang, 2013). I samband med alla de förändringar sjukdomen orsakade 

beskrev en del patienter ändå att tillvaron var en fluktuation mellan tragedi 
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och komedi, glädjen förminskade sjukdomens tragiska inverkan (Rosengren, 

Gustafsson & Jarnevi, 2014). 

7.3 Relationernas inverkan på patienten 

För att minska bördan för familjen valde en del patienter att spendera sin 

sista tid på olika vårdinrättningar. Essentiellt för familjen och patienten var 

även delaktighet i de vårdrelaterade beslut som skulle tas, även 

familjemedlemmars åsikter var viktiga och påverkade patientens egna beslut. 

(Foley et al., 2014). Andra sätt att underlätta och bevara kontroll över sin 

sista tid kunde vara att planera sin begravning och andra detaljer relaterade 

till bortgången (Ozanne et al., 2013).  

 

Om barnen var självförsörjande bidrog det till en ökad acceptans av 

sjukdomen. Jämförs acceptansen hos de patienter som gick miste om barnets 

uppväxt upplevdes det svårare att hantera sjukdomen. Sjukdomen påverkade 

även patienters beslutstagande gällande vård anpassad efter familjesituation 

samt att barnets syn på vården kunde påverka patientens val av vårdmiljö 

(Foley et al. 2014). 

 

Förlust av funktioner och ett nytt behov av förflyttningshjälpmedel kunde 

grunda beslut om att flytta till en vårdinrättning för att uppleva känsla av 

säkerhet och fortsatt kontroll (Brown et al., 2008). Patienter beskrev även att 

deras lidande och skuld underhölls med syfte att skydda sina anhöriga från 

samma känslor (Ozanne et al., 2012). Den friska bilden av som patienten 

hade av sig själv var något som de önskade skulle bevaras av närstående. 

Patienten upplevde det som mer krävande att klara av situationer i vardagen 

då sjukdomens förändringar var bestående (Rosengren et al., 2014). 

7.3.1 Ensamhet 

Beslut gällande behandlingsalternativ som förlänger livstiden kunde vara 

beroende av patientens syn på ensamhet. En patient ansåg att det inte var 
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lönsamt att behandlas med respirationshjälpmedel på grund av att hen inte 

var motiverad till ett förlängt liv (Foley et al., 2014). Sjukdomens symtom 

kunde resultera i fysisk ensamhet och isolering för en del patienter då deras 

fysiska förmåga begränsades ofrivilligt (Ozanne et al., 2012;, Ozanne et al., 

2013). 

7.4 Ny identitet 

Förändringar som sjukdomen resulterade i skapade olika känslor som 

påverkade patienternas identitet och självkänsla. Känslor som påverkade 

välbefinnandet för patienterna var ilska och oro, något som skapade frågor 

om vem patienten ansåg sig vara i livet. Det framkallade rädsla för att bli 

svårt immobiliserad och förlora förmågan att uttrycka sig, beskrivningen 

förtydligar att självständigheten utmanas på grund av förändringar av 

kroppsliga funktioner (King et al., 2009). Då patienterna fick ökad 

sjukdomsinsikt började tankar om ökad beroendeställning prägla 

framtidssynen och känslor som sorg och rädsla uppstod. Sjukdomen skapade 

funderingar om huruvida patientens ärftlighet och tidigare leverne hade haft 

inverkan på insjuknandet, däremot hade patienten insikt i att situationen inte 

gick att påverka (Ozanne & Graneheim, 2018). En ytterligare effekt som 

sjukdomen hade var att patienten alltid hade sjukdomen i tankarna, däremot 

kunde acceptans bidra med att funderingarna minskade med tiden (Ozanne et 

al., 2012). En annan reflektion gällande acceptans innebar att tankar istället 

fokuserades på personer som hade det värre än patienten själv (King et al., 

2009).  

 

Att få besked om att vara drabbad av sjukdomen ALS var något som kunde 

vara svårt att förstå. Om patienten inte bearbetade situationen ordentligt 

kunde svårigheter med insikt i sjukdomen uppkomma. Bearbetning gav 

upphov till reflektion och känslor om hur sjukdomen frihetsberövade 

patienten, något som också påverkade sammanhang i livet (Brown et al., 
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2008;, Ozanne et al., 2013). Patientens identitet förändrades successivt under 

sjukdomens gång och påverkade välbefinnandet, exempelvis oförmåga att 

hantera sådant som tidigare varit en del av livet (Rosengren et al., 2014). 

Mötet patienter med ALS emellan hanterades olika, det kunde resultera i 

ökad förståelse gällande sjukdomens kommande förlopp. En annan reflektion 

av mötet resulterade i chock över hur sjukdomens utveckling kunde skilja sig 

mellan patienter. Det skapade tankar om hur sjukdomen skulle utveckla sig 

för patienten (Ozanne & Graneheim, 2018). 

 

För att bevara frihetskänsla och mening ansågs det viktigt att bli sedd som en 

person och inte som sin sjukdom samt att skapa mening med hjälp av vänner. 

Andra faktorer som främjade känslorna var bevarandet av en aktiv vardag 

med möjlighet för personliga intressen (Ozanne et al., 2013). En 

trygghetsfaktor för vissa patienter var att ha vetskap om hur döden skulle 

inträffa. Därmed behövde patienten inte spekulera i vilka andra sjukdomar 

som hen skulle drabbas av i framtiden. Ökad valfrihet upplevdes också av 

patienter som inte hade närstående eller familj på grund av att hänsyn inte 

behövde visas i lika stor utsträckning. I vissa fall önskades en större valfrihet 

av att inte bli beroende av sina närstående samt uppleva sig själv som en 

börda (Foley et al., 2014). 

7.4.1 Tankar om åldrande 

Unga patienter med ALS hade uppfattning om att äldre patienter med 

sjukdomen hade sämre hantering av situationen än vad de själva hade, något 

som grundades i den äldre åldern. Ytterligare en reflektion av de yngre 

patienterna var att acceptansen hos äldre var större då de generellt hade en 

ökad risk att drabbas av sjukdom på grund av sin höga ålder. Även de äldre 

delade samma uppfattning angående acceptansen i relation till den ökade 

risken för att drabbas av sjukdom. Generellt var uppfattningen av acceptans 

gällande bortgång på grund av ALS vid hög ålder större gentemot bortgång 
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vid yngre ålder. Att exempelvis avlida som ung förälder skapade en lägre 

acceptans av sjukdomen. Patienterna delade uppfattning om att ALS ökade 

deras känsla av allmänt åldrande oavsett deras egentliga ålder till följd av 

degenererande kroppsfunktioner (Foley et al., 2014). 

7.5 Vägen vidare  

Bemästrande av sjukdomen skedde med hjälp av olika metoder beroende på 

patienten. Behovet av kunskap om sjukdomen varierade mellan patienter, en 

del var i behov av stor kunskap för att uppleva kontroll medan andra kände 

trygghet i ovissheten (Ozanne & Graneheim, 2018). Ett aktivt liv kunde för 

patienterna skapa möjlighet att hantera situationen. Genom olika praktiska 

metoder försökte patienter bevara en god hälsa trots sjukdom och upplevde 

det som motiverande för att hantera livssituationen bättre. Vid ökad 

motivation och acceptans av livssituationen minskade behovet av total 

kontroll och en ökad känsla av mening till livet uppstod (Ozanne et al., 

2012).  

 

Kroppsliga förändringar påverkade patienternas livssituation gav upphov till 

tillämpning av strategier för att hantera den förändrade livssituationen. En 

strategi för att bemästra förändringar var att förneka och ignorera situationen. 

En del patienter sökte kurativ behandling för ALS som en hanteringsmetod 

av sjukdomen. Strategin gav känsla av kontroll men blev betydelselös 

eftersom sjukdomen framskred oberoende behandlingen. När en strategi 

upplevdes som lyckad kunde patienterna beskriva ett tillstånd som gav en 

positiv självbild i relation till sin förändrade livssituation (King et al., 2009). 

Patienter som diskuterade sina känslor och tankar med en annan person 

beskrev det som avlastande, gentemot de som inte diskuterade det. De 

beskrev att de ägde sin sorg samt situation och önskade inte obefogad 

sympati (Olsson et al., 2012). En annan strategi för att hantera sjukdomen var 

också bevarandet av ett positivt tankesätt för att inte låta sjukdomen ta över, 
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eftersom det kunde resultera i uppgivenhet (Brown & Addington-Hall, 

2008). En optimistisk attityd till helheten var en betydelsefull faktor för 

patientens självuppfattning (King et al., 2009). 

 

Bemästrade kunde också ske genom att använda strategier som skapade 

kontroll och hopp som möjligt utfall av livssituationen. En sådan strategi 

kunde yttra sig genom att ta till sig information om alternativ behandling av 

ALS. Innebörden av behandlingen grundade sig i att minimera gifter i 

livsmedel och andra vardagliga produkter. Livsstilsförändringarna gjorde att 

patienten ansåg att hen kunde hantera motgångar bättre. Hantering av 

symtom kunde med en optimistisk syn vara underlättande (Brown et al., 

2008) och sjukdomen skapade även möjlighet att ta till vara på även de 

mindre aspekterna i livet. Däremot beskrevs sorgen som en del av 

livssituationen (Ozanne et al., 2013). Även ökad motivation och närvaro 

uppstod för att kunna ta till vara på den tid som kvarstod (Rosengren et al., 

2014).    

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Uppsatsens utformning är grundad på en allmän litteraturöversikt baserad på 

kvalitativa studier. Val av metod ansågs lämplig på grund av att stegvis 

kunna skapa nytt resultat av tidigare forskning inom ämnet (Friberg, 2017). 

Kvalitativa metoder i artiklarna har varit till fördel på grund av en mer 

djupgående skildring av patienternas livssituationer och upplevelser. 

8.1.1 Databassökning och urval 

Metoden har ansetts lämplig för att besvara syftet då det genomförs en bred 

systematisk sökning av det material som finns tillgängligt i Cinahl och 

Pubmed. De systematiska sökningarna har grundats i relevanta sökord för att 
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fånga patienters upplevelser av sjukdomen ALS. Sökresultaten i Cinahl 

respektive Pubmed var 300 artiklar vardera, vilket ansetts vara rimligt att 

kontrollera utan att riskera förlust av relevant material. Sökningen som 

gjordes i Pubmed resulterade i liknande artiklar som sökningen i Cinahl. 

Därmed breddades sökningen med ett extra sökord för att hitta nytt material 

då samma artiklar kom upp i respektive databas med samma sökord. 

Examensarbetes trovärdighet stärks av det systematiska sökförfarandet. 

Sökningarna som gjordes resulterade i många kvantitativa studier som 

exkluderades på grund av att syftet var att studera patienternas upplevelser 

som beskrivs bättre i de valda kvalitativa artiklarna. Även om en del 

kvantitativa artiklar har kunnat beskriva patienters upplevelser söktes en mer 

omfattande beskrivning av deras individuella upplevelser av sjukdomen som 

återfanns i de kvalitativa studierna. De kvantitativa artiklarna som lästes 

beskrev mer sekundära problem som tillkommit under sjukdomen, som 

exempelvis depression vilket vi ansåg vara mer en ytterligare sjukdom än 

upplevelse vid ALS. 

 

Metodval har varit allmän litteraturöversikt med innehållsanalys som 

analysmetod av artiklarnas resultat. Eftersom artiklarna behandlade samma 

ämne men utifrån olika vinklar, underlättade det att göra en allmän översikt 

av materialet för att sedan kunna utforma nya teman i vår text. Det valda 

perspektivet har fokuserat på patienter, däremot har två artiklar haft både 

patient-och anhörigperspektiv. Anledningen till att materialet använts beror 

på att intervjuerna med anhöriga var sammanfattade separat under tydliga 

underrubriker samt att intervjuerna med patienterna var av stor relevans för 

syftet.  

 

Istället för artikelgranskning som material till resultatet kunde empirisk 

metod använts. Däremot var inte empirisk metod relevant för att besvara 

syftet då tiden var begränsande. Däremot skulle resultatet kunnat bli 
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annorlunda då vi själva hade kunnat utforma mer specifika frågor till vårt 

syfte och därmed kanske få ett annorlunda resultat gentemot det nuvarande.  

8.1.2 Kvalitetsgranskning och dataanalys  

De metoder som förekommer i de utvalda artiklarna är kvalitativa 

innehållsanalyser som samlat material från intervjuer med patienter och i två 

av studierna även närstående eller patografier av patienter med ALS. Två 

artiklar använde sig av grounded theory med kvalitativ ansats som grundade 

sig på intervjuer med patienter med ALS. Enligt Kristensson (2014) förklaras 

grounded theory genom att forskaren samlar in mycket information om ett 

område som ska kunna generera i en ny teori. Insamling av information sker 

under en längre tid som analyseras under forskningens gång. 

Datainsamlingen blir mer omfattande och kan ge en bredare bild av det 

området forskaren studerar (Kristensson, 2014). Grounded theory som ansats 

har därmed stor relevans för vår metod då forskarna har granskat en stor 

mängd material som har underlättat för vår litteraturstudies resultat. Eftersom 

vårt urval har begränsats av sju utvalda artiklar har god kvalitét gällande 

forskarnas valda metoder varit betydelsefullt för vårt resultat. Annan vanligt 

förekommande metod för resultatartiklarna är kvalitativ innehållsanalys av 

genomförda intervjuer. Inom kvalitativ innehållsanalys tolkas resultatet av 

forskarna och skapar mönster av likheter och skillnader mellan de olika 

individernas upplevelser (Kristensson, 2014).  

 

Intervjumetoderna skiljer sig mellan studierna, en del använde sig av semi-

strukturerade frågor, andra grundade sina frågor utifrån Antonovskys teori 

om känsla av sammanhang för att besvara respektive studiers syfte. Andra 

intervjuer genomfördes under längre perioder i omgångar då med 

oförberedda frågor och andra genomförde intervjuerna helt oförberett under 

ett tillfälle. De olika intervjumetoderna kan tolkas som att patienten kunde 

visa sitt deltagande utifrån personliga förutsättningar och därmed ge 
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intervjuaren ett mer personligt perspektiv av sin situation. Genom att 

använda intervjustudier som har olika typer av intervjustruktur har ett brett 

resultat kunnat skapas, trots fåtal artiklar. En utvald artikel utgick från att 

granska patografier som intervjumaterial till en kvalitativ innehållsanalys. 

Studien har inte bidragit med ny information utöver de andra artiklarna men 

har gett en god överblick i att insjukna i ALS. Patienternas reflektioner har 

dock bidragit till en bättre helhetssyn för resultatet.  

8.1.3 Överförbarhet och forskningsetiska överväganden 

Studierna är övergripande från Europa och därmed anses vår studie vara 

överförbar till länder med liknande förutsättningar för vård. Däremot skulle 

överförbarheten kunna påverkas gällande patienter med ALS i länder med 

annan vårdkultur. Dock genomgår patienterna en övergång från frisk till sjuk 

oavsett kultur och kunskap om övergång är värdefull för att kunna erbjuda en 

god vård. Utgår vi från svensk sjukvård skulle vår studie kunna användas för 

att djupare förstå en övergång och hur sjukdomen ALS påverkar patienten. 

Kunskap om olika aspekter i övergången kan bidra med att sjuksköterskan 

blir tryggare i sin roll att vårda.  

 

Gällande forskningsetiska överväganden hade vi som krav att forskarna 

skulle ha följt Helsingforsdeklationen. Då vi granskade om artiklarna hade 

följt Helsingforsdeklationen upptäckte vi att det var svårt att hitta 

information om huruvida vissa universitet applicerade den på sin forskning. 

För att helt säkert verifiera det söktes information om de olika universitetens 

attityder gentemot Helsingsforsdeklationen. För att verifiera det söktes de 

olika universitetetens olika länder upp på World Medical Association 

(WMA):s hemsida. På hemsidan kunde vi läsa att länderna vars forskning vi 

använt skulle överensstämma med Helsingsforsdeklationens etiska regler.  
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8.2 Resultatdiskussion 

Patienters upplevelse av sjukdomens effekter på livssituationen var olika.  

Vid diagnostiseringen av ALS beskrev patienter att kontrollen över tillvaron 

förändrades (Ozanne & Graneheim, 2018). Olika känslor upplevdes i relation 

till sjukdomens framfart såsom hopplöshet (King, et al., 2009). Det skapade 

tankar om en osäker framtid (Ozanne & Graneheim, 2018). Enligt Meleis 

(2010) transitionsteori kan sjukdomen ha startat en övergång från frisk till 

sjuk och därmed förändrades även patienternas förutsättningar generellt i 

livet. Övergångar är komplexa och sker i olika steg, tidigt skede definierar 

huruvida patienter är medvetna om övergången. För att uppleva en lyckad 

övergång är aspekter som välbefinnande, kontroll och goda relationer viktigt. 

Genom att se till hela patienten och inte endast sjukdomen främjar 

sjuksköterskan en god övergång (Meleis, 2010).  

 

Genom förståelse för Meleis teori kan sjuksköterskan i sitt vårdande få en 

bättre bild av patientens omställning i vardagen. Sjuksköterskan kan då ge en 

bättre personcentrerad vård och även främja övergångens passage i 

patientens liv. Sjuksköterskan kan ge anpassad information om övergången 

från frisk till sjuk till patienten och därmed öka anpassningsförmågan för 

hen. Sjuksköterskan behöver se till hela patienten och följa 

identitetsutvecklingen och därmed stötta vid de större motgångar eller 

omställningar för att främja välbefinnandet. ALS kan upplevas som att 

tillvaron rasar med påverkan på hela patientens liv och familj. 

Tydligt är att identitet, självbild och självkänsla förändras då en del 

aktiviteter inte är genomförbara längre (Cipolletta, Gammino & Palmieri, 

2017). Reflektion över kroppsliga förändringar skapar en medvetenhet och 

ökad förståelse av situationen som sjuk, det lägger även grund i hur 

patienterna engagerar sig i de kommande fysiska förändringarna 

Engagemanget hjälpte patientens sätt att medvetet hantera framskridandet av 

sjukdomen. Vid brist på medvetenhet är det svårt att följa övergången vilket 
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kan likställas med patienternas oro inför framtiden och rädsla på grund av 

bristande kontroll. Exempelvis kunde det vara svårare att acceptera sin 

livssituation då patienterna inte kunde genomföra sin livsplan och kan 

beskrivas som en kritisk vändpunkt. Även nedsatt fingerfärdighet kunde ses 

som en kritisk vändpunkt och var ett tydligt tecken för en övergång till en ny 

fas i livet. Meleis (2010) menar att diagnostisering av sjukdomen startar en 

övergång gällande vardagen från frisk till sjuk och kommer under 

sjukdomens utveckling fluktuera mellan utveckling och acceptans av den nya 

tillvaron fram till livets slut. 

 

Identitetsförändringar upplevde patienterna då sjukdomens symtom blev mer 

påtagliga och de upplevde mer oroskänslor (King, et al., 2009). Ökad 

sjukdomsinsikt skapade nya funderingar som ärftlighet och om deras tidigare 

livsstil varit avgörande för insjuknandet (Ozanne & Graneheim, 2018). 

Patienterna ville fortfarande uppfattas som en egen person utan sjukdom då 

det ökade en känsla av frihet och oberoende till tillvaron (Ozanne, et al., 

2013). En känsla av mening relaterat till förändringarna som sker ökar 

utveckling av övergången för patienten det vill säga att en ökad acceptans 

infinner sig. Beskrivet av patienterna är att deras känsla av mening inte 

riktigt infunnit sig och hämmar övergångens karaktär. Om övergången 

misslyckas kan personen hamna i obalans och instabilitet i sig själv som 

person (Meleis, 2010). Eftersom brist på känsla av mening kan hämma 

övergången är det av stor vikt att det sker forskning inom området. Forskning 

kan bidra med kunskap så sjuksköterskor känner en trygghet att möta 

patienterna med en ökad kunskap om hur det är att drabbas av ALS. Vid 

ökad ostabilitet hos patienten som exempelvis bristande sjukdomsinsikt och 

ointresse i sin hälsa har sjuksköterskan en viktig roll. Sjuksköterskan har en 

essentiell uppgift att se till hela människan och försöka främja hälsa och 

balans för att patienten ska kunna återkomma till en stabil person med nya 

förutsättningar. Meleis (2010) beskriver att om sjuksköterskan kan främja 
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övergången genom att klargöra den nya rollen i livet som sjuk för patienten. 

Det kan göras genom att träffa patienter med samma sjukdomstillstånd och 

låta dem beskriva sin upplevelse av sjukdomen (Meleis, 2010). Det kan 

tolkas som att bidra till ökad acceptans och att få patienten som inte kommit 

lika långt i övergångsprocessen att inse att livet inte är slut på grund av ALS. 

Eftersom många frågor uppkommer gällande tillvaron är kunskap om 

sjukdomen ALS en förutsättning för att kunna möta patienternas olika frågor 

och funderingar.  

 

Betydelsen av patienters ålder la grund för olika föreställningar relaterat till 

sjukdomen. Föräldrar till yngre barn ansåg att bortgången var svårare än för 

de med äldre/ vuxna barn. Äldre patienter ansågs ha bättre acceptans av 

sjukdomen på grund av deras högre ålder och mer livserfarenhet än de yngre. 

Ökad acceptans för äldre personer drabbade av ALS kunde bero på en 

generellt minskad risk för att drabbas av annan sjukdom i högre ålder (Foley 

et al., 2014). Vidare beskriver även McLeod- Sordjan (2014) att ökad 

acceptans infann sig i ett sent palliativt skede och gav patienterna en känsla 

av att dö med värdighet. Enligt Meleis (2010) har kulturella aspekter en 

påverkan på hur patienten klarar en övergång från att ha varit fysiskt och 

psykiskt frisk till att drabbas av obotlig sjukdom. En egen tolkning av 

resultatet var att patienter ansåg det vara mer accepterande att avlida som 

gammal gentemot att vara ung. Samtidigt kan kulturella aspekter handla om 

samhällets syn på att vara sjuk och när sjukdomen inte är synlig är det 

svårare att accepteras av samhället som sjuk. Exempelvis kan användandet 

av rullstol vara utmanande då det klargör att man är sjuk och omgivningens 

bemötande kan förändras. Olika kulturella tillvägagångssätt när det gäller 

olika övergångar kunde ske på varierande sätt. Om sjuksköterskan i ett tidigt 

skede informerar om att rullstol kommer vara ett nödvändigt hjälpmedel 

senare, kan patienten hinna vänja sig vid tanken om rullstol. Det är något 

som kan främja patientens acceptans av sjukdomen och dess fysiska 
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förändringar. Vid kulturell acceptans genomgås övergången lättare (Meleis, 

2010). Tänkvärt är även att vid ökad acceptans av sjukdom och att patienten 

upplevts ha dött med värdighet är det tydligt att dennes övergång har varit 

lyckad och att döden kan ses som ett avslut av övergången. 

 

Hur sjukdomen hanterades och vilka metoder som användes av patienter för 

att finna kontroll över tillvaron varierade beroende på patient. För en del 

patienter var kunskap om sjukdomen essentiellt, andra föredrog att leva i 

ovisshet (Ozanne & Graneheim, 2018). Olika strategier för att hantera 

tillvaron tillämpades. En del förnekade sjukdomens förändringar och andra 

var mer accepterande till förändringarna och ansåg att tillvaron inte gick att 

påverka. En framgångsrik strategi kunde resultera i en positiv självbild (King 

et al., 2009). Främjande för övergången är en ökad medvetenhet om 

framtidens utveckling. där är förberedelser viktiga för den ökade 

medvetenheten (Meleis, 2010). Utifrån resultatet är kunskap om sjukdomen 

en viktig strategi, något som sedan leder till en gynnsam övergångsprocess. 

Det innebär då också att sjuksköterskor som arbetar med denna typ av 

patientgrupp bör ha kunskap om hur strategier kan ha positiv betydelse för 

patienterna. Sjuksköterskan och patienten kan tillsammans kommunicera och 

komma överens om hur patienten vill utforma sin vård. På så sätt kan 

sjuksköterskan få reda på patientens syn på hur exempelvis kunskap ska ges 

relaterat till sjukdomen. Med denna typ av kunskap kan främjandet av 

patientens självbild bejakas samt att en trygg tillvaro kan skapas.  

 

Coping-strategier enligt Meleis (2010) kan förenkla övergångsprocessen som 

patienterna genomgår. Förtydligande är att patienter skapar strategier i 

relation till den förändring av tillvaron och tar kontroll över ständigt 

pågående förändringar. Patienter med ALS genomgick stora förändringar 

och anpassade tillvaron efter de förutsättningar som uppstod under 

sjukdomsförloppet. Då en patient använde en strategi anpassad till den 
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övergång som skedde på ett lyckat sätt kunde det bidra till en positiv 

självbild (King et al., 2009). Egen reflektion är att när övergångsprocessen 

var fulländad och patientens upplevelser hade bearbetats i samband med 

sjukdomen kunde en ny identitet formas. Vid fulländad övergångsprocess 

kunde patienten bemästra situationerna och även finna en balans i livet. 

Vardagslivet blev efter de olika övergångsprocesserna stabilt och bättre 

mående uppnåddes. Övergången kunde också resultera i att de små detaljerna 

i livet som var svåra vid sjukdomsdebuten inte längre var lika upprörande då 

de olika processerna genomgåtts. Fokus läggs på så vis på det som anses 

viktigare i livet och som en del patienter beskriver som att den sista tiden 

värdesatts mer omsorgsfullt. 

9 Slutsats 
Att få diagnosen ALS upplevdes olika beroende på patientens livssituation. 

Under sjukdomens utveckling förändrades bland annat personens identitet 

och det uppstod olika känslor. Bland annat upplevdes förlust av kontroll som 

en svår del av sjukdomen men det beskrivs också att strategier kunde hjälpa 

patienten att hantera den nya tillvaron. Gemensamt för patienterna var dock 

att de genomgick olika faser som ledde till ökad acceptans av tillvaron. Har 

sjuksköterskan djup förståelse om hur sjukdomen ter sig kan vården anpassas 

efter den enskilda patienten. En betydelsefull faktor är att det sker god 

kommunikation för att kunna ge stöd till patienten i den svåra situationen. 

Under arbetets gång har en ökad förståelse för sjukdomens helhet uppkommit 

men också hur patienterna påverkas på många olika sätt.   

10 Kliniska implikationer  
Sjukdomen ALS påverkar patienten och dennes omvärld drastiskt utifrån det 

resultat som sammanställts i detta examensarbete. För att få mer kunskap om 

patienter som drabbas av ALS behövs mer forskning om deras upplevelser 
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vid sjukdomen. Det snabba sjukdomsförloppet kan göra att insamling av 

forskning försvåras men vi anser att det är en viktig patientgrupp att få ökad 

kunskap om. Vi anser att vårt examensarbete kan berika sjuksköterskors 

kunskaper eftersom uppsatsen nämner flertalet aspekter relaterat till 

patienten. Det är av stor vikt för att sjuksköterskan ska kunna ge god 

omvårdnad. Meleis (2010) transitionsteori kan bidra med ökad förståelse 

gällande de stora omställningarna som patienterna genomgår.  
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living with 
amyotrophic lateral 
sclerosis in both 
patients and next of 
kin. 

Belysa underlättande och 
hindrande faktorer 
relaterat till hanterbarheten 
att leva med ALS, för både 
patienter och närstående. 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Individuella intervjuer 
med 14 patienter och 
13 närmast anhöriga. 

Resultatet visade att patienter ständigt växlade 
mellan att känna möjligheter och begränsningar 
relaterat till den individuella förmågan att hantera 
livssituationen. Acceptans var en strategi för både 
patienter och anhöriga för att känna hanterbarhet. 
Samt att leva i nuet och känna stöd från sina 
närstående. Icke-fungerande relationer till ex. familj 
resulterade i sämre hanterbarhet av situationen. 
Sämre hanterbarhet upplevdes också då patienten 
blev allt mer beroende.     

75% 
Grad II 
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King, J, S., 
Duke, M. & 
O’Connor, 
A, B.  
 
(2009) 
Australien 

Journal of Clinical 
Nursing 
 
Living with 
amyotrophic lateral 
sclerosis/motor 
neurone disease 
(ALS/MND): decision-
making about 
‘ongoing change and 
adaptation’ 

Syftet var att presentera en 
modell som beskriver 
olika typer av förändringar 
och anpassning till 
förändringar, beskrivs av 
patienter som lever med 
ALS/MND. 

Kvalitativ ansats med 
grounded theory som 
metod. Djupintervjuer 
med totalt 25 patienter. 

Studiens resultat påvisar olika typer av sätt att 
förhålla sig till förändringar samt hur anpassning av 
förändringar sker. Resultatet är redovisat i löpande 
text, men är även redovisat i en modell för hur beslut 
påverkar patienten.  
Tre övergripande uppfattningar som skapar 
förutsättningar för att bevara integritet under 
ständiga förändringar och anpassning till patientens 
livssituationer. 

79%  
Grad II 
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Brown, J. & 
Addington-
Hall, J.  
 
(2008) 
Storbrittanie
n 

Journal of Advanced 
Nursing 
 
How people with 
motor neuron disease 
talk about living with 
their illness: a 
narrative story 

Syftet med studien var att 
undersöka patienternas 
erfarenheter och hur de 
berättar om och hanterar 
MND.  
 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Intervjuer 
genomfördes med tre 
månaders mellanrum 
under en period på 18 
månader. Totalt 13 
patienter deltog.  
 

Totalt presenteras fyra olika berättelser av olika 
patienter. En berättelse handlar om upprätthållande, 
att leva livet i största möjliga mån och att vara aktiv. 
Den andra berättelsen handlar om att härda ut, den 
handlar bland annat om att varken livet eller döden 
är ett lätt alternativ. Den tredje berättelsen handlar 
om överlevnad och olika strategier för att hantera 
sjukdomen. Den fjärde handlar om överlevnad. 
Förlust och rädsla belyses för hur framtiden kommer 
te sig. 

81%  
Grad I 

 
 


