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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige insjuknar ungefär 200 individer årligen i ALS, amyotrofisk 

lateralskleros. Sjukdomen innebär att de motoriska nervcellerna börjar brytas ned. Eftersom 

nervimpulser till muskulaturen försvinner förtvinar musklerna och går till slut inte att 

använda. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva individers erfarenheter av att drabbas 

av och leva med ALS, så som den beskrivs i biografier. Metod: En kvalitativ innehållsanalys 

användes för att analysera fem biografier skrivna av individer som insjuknat i ALS. Resultat: 

Analys och kodning resulterade i fem kategorier, vilka var Oro, Sorg, Vanmakt, Hopp och 

Trygghet. Främsta orsaken till lidande visade sig vara oron för ständiga förluster av 

kroppsfunktioner, förlust av framtid och rädsla inför vad framtiden för med sig. Trots allt det 

negativa beskrevs även mycket glädje och hopp, det goda bemötandet och en förändrad syn på 

livet. Slutsats: Sjuksköterskor bör ge stöd, tröst och korrekt information vid rätt tillfälle för att 

ett tryggt och förtroendefullt möte ska ske, vid vårdandet av dessa individer. Genom att öppna 

upp för diskussioner om vad hopp innebär för den drabbade, ges individen möjlighet att 

uttrycka både sina förhoppningar och sorger. 
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INLEDNING 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en sjukdom som i dagsläget inte går att bota. Den leder 

till döden inom genomsnitt 3-5 år efter symtomdebuten. Vi ville göra den här studien efter att 

ha läst boken ”Ro utan åror” och sett dokumentärfilmen ”Min kamp mot tiden” av 

nyhetsreportern Ulla-Carin Lindquist. Detta väckte ett intresse för att undersöka hur individer 

som drabbats av ALS upplever sin sjukdom. 

 

BAKGRUND 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är enligt Andersen och Staaf (2010) en ovanlig sjukdom 

som drabbar fler män än kvinnor och främst i åldern 45-75 år. Uppskattningsvis är det 2-4 av 

100 000 individer i världen som insjuknar i ALS varje år, vilket innebär att det är ca 200 

individer som insjuknar i Sverige årligen (a.a.). Vad som orsakar ALS och varför vissa 

individer drabbas finns det många teorier om. Det är i 90 % av fallen okänt varför individen 

drabbas av ALS men i 10 % av fallen har det påvisats en ärftlig faktor (a.a.). Enligt 

Läkemedelsboken (2009) finns det olika varianter av sjukdomen som påverkar kroppen med 

varierande symtom. Alla varianter av ALS beror på att de motoriska nervcellerna drabbas och 

börjar brytas ned (Andersen & Staaf, 2010). Dessa nervceller går genom kroppens yttre 

ryggmärg till de viljestyrda musklerna, vilka förtvinar och ombildas till bindväv. Detta leder 

till att musklerna inte längre kan användas. De flesta som drabbats ALS avlider inom 3-5 år 

från debuterande symtom (Askmark, Lönnstedt, Mattsson & Nygren, 2010). 

Enligt Andersen och Staaf (2010) kan tidiga symtom vara en tilltagande svaghet i en fot eller 

hand, sluddrande tal eller problem med att svälja. Symtomen kommer ofta smygandes utan att 

personen först märker något. Många personer som drabbas av ALS upptäcker symtomen av 

en slump och söker då upp sjukvården för att ta reda på vad de kan bero på. I dagsläget finns 

det inget specifikt prov för att ställa diagnosen ALS annat än för personer som har de ärftliga 

formerna av sjukdomen, då säkerställer man diagnosen via DNA-analys (a.a.). Diagnosen 

ALS ställs i övriga fall genom påvisande symtom som är typiska för ALS. Det kan dock vara 

svårt att ställa diagnosen ALS i början av sjukdomsförloppet, då det finns många sjukdomar 

som ger svaghet i musklerna och muskelförtvinig (Andersen & Staaf, 2010). Personer som 

drabbas av en sjukdom i de motoriska nervbanorna bli ofta diagnostiserade i medelåldern. Det 

har också visat sig att de som drabbats haft ett socialt aktivt liv genom sitt yrke och 

samhällsaktiviteter (Harris, Love, Lowe, Ray & Street, 2005).  

Forskningen om ALS är begränsad, då sjukdomen är ovanlig och inte förkommer i så stor 

omfattning i världen. Den evidensbaserade forskningen handlar mest om olika 

patientupplevelser och hur de ställer sig till att leva med assisterad andning, samt med 

mediciner som bromsar sjukdomens utvecklig (Läkemedelsboken, 2009). Forskningen hittills 

har visat att det endast finns en bromsande medicin, en. s.k. glutamathämmare som har effekt 

på ALS (Andersen & Staaf, 2010). Eftersom det bara finns denna medicin mot ALS innebär 
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det att behandlingarna som görs, främst är symtomhämmande. Mål för vård och behandling är 

att bromsa sjukdomens fortskridning och erbjuda stöd och hjälp för att underlätta patientens 

möjlighet att hantera sin situation (a.a.). 

 

Sjuksköterskans roll 

Brown och Addington-Hall (2007) menar att det finns lite forskning på hur patienter med 

ALS upplever sin sjukdom och hur de hanterar den. Enligt Beck, Burchardi, Hecht, Rauprich 

och Vollmann (2005) vill många individer som drabbats av ALS inte på förhand bestämma 

behandling, De vill bestämma efterhand som nya symtom framkommer. Sjuksköterskor 

uppgift är att stötta dessa individer och främja de resurser som han eller hon har till egenvård 

och ge lämplig information i rätt tid, för att främja välbefinnandet (Willman, 2009).  

Sjuksköterskans yrkesroll är mångfacetterad enligt Curtis, Engelberg, Shannon, Reinke och 

Young (2010). Då t.ex. sjuksköterskor ska sträva efter att hjälpa personer med kronisk 

sjukdom att nå mål i livet som är realistiska i dessa personers sjukdomssituation, samt att 

hjälpa personer att hantera smärta och andra symptom som upplevs. För att kunna tolka och 

förstå vad individer med smärta vill förmedla måste sjuksköterskan vara uppmärksam på hur 

smärta uttrycks t.ex. genom att ha en god inlevelseförmåga samt goda kunskaper om smärta 

(Berg, 2009). 

King, Duke och O’Connor (2008) har i sin studie kommit fram till att individer med ALS 

använder sig av olika strategier för att acceptera och anpassa sig till de ständiga förändringar 

som sjukdomen innebär. Ett exempel på en strategi för att anpassa sig till sjukdomen är en 

passiv strategi. En passiv strategi hos individer med ALS är att hantera sjukdomens symtom 

när de uppkommer och på detta sätta leva dagarna som de kommer. Genom en passiv strategi 

kan individer fokusera på det som är viktiga i livet (a.a.). Sjuksköterskor kan lättare bedöma 

när patienter behöver nya medicinska åtgärder samt hjälpmedel genom att förstå hur patienter 

använder en passiv strategi . Sjuksköterskan kan även lättare känna igen när individen har ett 

ökat behov av samtal och även förstå patientens egna beslut på ett bättre sätt (a.a.). 

Individer med ALS ställs ständigt inför nya beslut och ett av de svårare är beslutet om 

assisterad andning (Lemoignan & Ells, 2008). Genom assisterad andning får individen via en 

respirator hjälp med andningen på mekanisk väg (a.a.). För att stärka individens autonomi är 

det viktigt att vårdpersonal tillsammans med individen kommer fram till hur denne vill bli 

stöttad genom sina återkommande beslut (a.a.). Olsson Ozanne, Strang och Persson (2010) 

menar att sjuksköterskor och vårdpersonal som har en utvecklad förståelse för individen och 

dennes sjukdomstillstånd, lättare möter individen i just den situationen han/hon befinner sig i. 

På större svenska sjukhus, t.ex. Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Karolinska sjukhuset i 

Solna, har man resurser som är specialiserade för behandling av patienter med ALS. Dessa 

kallas för ALS-team och består av bl.a. kurator, logoped, tandläkare, arbetsterapeut, 

sjukgymnast, dietist, sjuksköterska, läkare och psykolog (Andersen & Staaf, 2010). 
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TEORETISK REFERENSRAM 

Dahlberg & Segesten (2010) menar att vårdvetenskap bygger på vetenskapliga ansatser inom 

kunskapsområden, där målen är att beskriva och analysera vårdandet för att stödja och stärka 

hälsan hos individer. De vårdvetenskapliga begrepp som kommer att läggas störst vikt vid i 

denna studie är lidande och välbefinnande hos individen. Eriksson (1994) menar att man kan 

se lidandet som ett drama där den lidande söker en medaktör, för att på så sätt kunna lida ut. 

Det är sjuksköterskans ansvar att bekräfta den lidande och på så sätt bli en medaktör, för att 

den lidande ska kunna röra sig i riktning mot hälsa och välbefinnande (a.a.). Det vill säga, den 

lidande får någon att dela sitt lidande med. Lidande kan förstås som olika typer, dels 

livslidande, vilket kan förstås som besvärliga perioder i det vardagliga livet som inte är 

kopplat till något sjukdomstillstånd, dels sjukdomslidande, vilket kan förstås som svåra 

perioder i livet som orsakas av sjukdom, (a.a.). En annan aspekt av lidandet är vårdlidandet 

som innebär att lidandet orsakas av vården, vilket kan uppkomma genom att sjuksköterskan 

inte har sett till individens bästa utifrån okunskap eller slarv (a.a.). Enligt Wiklund (2009) är 

lidande något som färgar individens livstolkning där personliga upplevelser av sitt liv, sin 

sjukdom och sin vård, avgör individens lidande. 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är upplevelsen av välbefinnande och hälsa oberoende av 

om man har en sjukdom eller inte. Välbefinnande kan vara att få umgås och skratta med 

familj och vänner och inte bara att bli botad eller mindre sjuk. Hälsa kan upplevas olika av 

olika individer. Att känna välbefinnande och hälsa kan vara att kunna genomföra olika 

livsprojekt, små som stora, trots sjukdom (a.a.). 

För att förstå individens egna erfarenheter kommer studien att genomföras med ett 

livsvärldsperspektiv. Med ett livsvärldsperspektiv strävar man efter att förstå individens liv i 

sitt sammanhang (Dahlberg, Segesten, Nyström & Suserud, 2003) Detta innebär att man tar 

hänsyn till de relationer och de erfarenheter individen redan har t.ex. symtomlindring (a.a.). 

Genom livsvärldsperspektivet berörs människors lidande och välbefinnande, vilka inte 

nödvändigtvis är varandras motsatser utan kan ses som en ständigt pågående och rörlig 

process (a.a.). Dahlberg och Segersten (2010) menar att det är svårt, nästintill omöjligt, att 

grunda tankar eller principer om vårdande utan att ta hänsyn till individens livsvärld. Att 

fokusera på en individs livsvärld som vårdare är enligt a.a. att se hälsa, sjukdom och lidande 

och förstå individens syn på livssammanhanget, och med hjälp av detta stärka individens 

hälsoprocess. Med livsvärld som vårdvetenskaplig grund inkluderas även de närstående och 

de som vårdar individen. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Som nämnts tidigare finns det enligt Brown och Addington-Hall (2007) lite evidensbaserad 

forskning krig hur individer med ALS upplever sin sjukdom och hur de hanterar de ständiga 

förändringarna. Det finns också få studier som har beskrivit hur sjuksköterskor kan vårda och 

bemöta denna patientgrupp för att främja hälsa och skapa förutsättningar för välbefinnande. 
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Med ovanstående som bakgrund är det viktigt att lyssna till individens egna berättelser och att 

våga ta dem till sig, trots att det ibland kan upplevas som svårt. Även om diagnosen är ovanlig 

kan allmänsjuksköterskan inom varierande vårdområden komma att möta någon individ som 

har drabbats av ALS. Därför är det viktigt att göra denna studie för att belysa individers 

erfarenheter av att drabbas och leva med ALS ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva individers erfarenheter av att drabbas av och att leva med ALS. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Hur beskriver individer med ALS sina erfarenheter att drabbas av och att leva med 

ALS? 

 Vad orsakar individerna lidande och vad ger dem välbefinnande? 

 

METOD 

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterierna var att biografierna skulle vara skrivna av personer med ALS och deras 

erfarenheter skulle vara den centrala delen i berättelserna. Individerna skulle vara mellan 18-

75 år samt vara man eller kvinna. Ålder mellan 18-75 valdes då författarna till studien inte 

ville att åldern skulle spela någon roll för resultatet. Biografierna skulle även vara skrivna på 

svenska eller översatta till svenska. Exklusionskriterierna var biografier som skrivits av 

anhöriga eller där både individen och någon anhörig skrivit, där det kan vara svårt att veta 

vem som skrivit vad. Biografier där texterna var lösryckta delar skulle också exkluderas. 

Urvalet finns presenterat i bilaga 2. 

 

Datainsamling 

Insamlingen av data till studien skedde genom nationella bibliotekskatalogen LIBRIS (Libris, 

2012). Sökordet som användes vid första sökningen var ALS, och typen var skönlitterär bok 

med svenskt språk och ämnet var biografi (se bilaga 1). Dessa låg som egna 

avgränsningsfunktioner i (Libris, 2012). Denna sökning gav författarna 29 böcker där nio 

valdes ut då dessa biografier var skrivna av personer som levde med ALS. Dessa nio 

biografier (se bilaga 2) lästes överskådligt och då framkom det att fem av de nio biografierna 

passade in på studiens syfte och problemformulering. Även en andra sökning gjordes där 

sökordet var amyotrofisk lateralskleros, ämnet var biografi och språket svenska men nu skrevs 

alla sökord in i sökfältet. Denna sökning gav 16 böcker varav två var böcker som inte 
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framkommit i den första sökningen. Dessa två biografier lästes även de överskådligt, varav en 

biografi motsvarade inklusionskriterierna och valdes ut (se bilaga 3). Totalt gav de båda 

sökningarna 11 böcker, varav sex motsvarade inklusionskriterierna. Dessa lästes och 

analyserades av båda författarna till studien. 

 

Dataanalys  

Analysmetoden som användes var Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys för att få fram individernas erfarenheter. Analysen ansågs vara lämplig till 

studiens syfte för att beskriva hur det är att drabbas och leva med ALS. Författarna valde att 

analysera det manifesta, alltså det skrivna, uppenbara, innehållet i biografierna. För att få en 

helhetsbild, lästes allt material igenom en första gång utan några värderingar. Detta för att 

skapa en känsla för materialet och för att få ett första intryck av de beskrivna erfarenheterna. 

Detta gjordes av båda författarna till studien, var för sig. Därefter lästes materialet ytterligare 

en gång och en analys gjordes där de meningsbärande enheterna plockades ut. Dessa 

kondenserades, vilket innebar att de kortades ner utan att själva innebörden förlorades. 

Därefter kodades den kondenserade texten, för att sedan läggas samman med andra koder, 

som liknade varandra, under olika kategorier. Detta för att skapa en ny helhet (a.a.). 

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) har alla människor någon 

sorts förförståelse, vilket är en kombination av den kunskap och erfarenheter alla har. 

Förförståelsen kan dock göra att det bli fel i tolkningen av information, vilket kan medföra att 

informationen som har tolkats blir missvisande. Målet var i denna studie att som författare 

sätta den egna förförståelsen åt sidan och så långt som möjligt se biografierna precis så som 

de beskrevs. 

Tabell 1: Exempel på dataanalys:  

Meningsbärande enhet Kondensering Kodning Kategori 

”När händer det jag minst av allt 

vill? När jag ligger där med 

förlamade armar och ben och inte 

ens kan klia mig själv på ryggen? 

Må jag få dö innan detta, gode 

Gud!” (Beiron & Lundmark, 2011, 

sidan 153) 

När händer det jag minst 

av allt vill, att ligga med 

förlamade armar och 

ben? 

Rädsla för 

framtiden 

Vanmakt 

”När vi kör hem känner vi viss 

tillförsikt: jag har åtminstone en 

läkare som vi alla tre känner fullt 

förtroende för.” (Fant, 1994, sidan 

68) 

En läkare som vi känner 

förtroende för. 

Förtroende Trygghet 
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Etiska överväganden 

Biografierna i studien var publicerade och kunde läsas av vem som helst vilket innebar att 

uppgiftslämnarens integritet inte måste skyddas som vid en intervju. De var alla skrivna i 

syftet att beskriva erfarenheten av att leva med ALS och att upplysa andra om sjukdomen och 

dess konsekvenser. Det viktigaste var att inte materialet inte blev förvrängt eller sattes i 

sammanhang som individerna inte haft avsikt för, detta på grund av författarnas egna 

antaganden och att förförståelsen fått för stort utrymme (Dahlborg Lyckhage, 2006). 

Före studien var författarnas egna förförståelse att det till största del var ett lidande att drabbas 

av ALS. Att få en obotlig sjukdom som kontinuerligt berövar ens kroppsfunktioner och som 

inom en snar framtid leder till döden genom kvävning, ansåg författarna som något hemskt. 

Denna förförståelse åsidosattes så långt som möjligt och biografierna lästes med en öppenhet 

inför hur de faktiskt berättades. På så sätt minskade risken för att förförståelsen präglade 

resultatet och gav istället utrymme för det oförutsedda i biografierna (Dahlberg m.fl., 2003). 

Genom att båda författarna till studien genomförde analysen var för sig och därefter 

diskuterade fram kategorier, minskade risken för att den enskilde författarens förförståelse 

och tolkningar fick för mycket utrymme. 

Studien genomfördes enligt de riktlinjer som finns i Helsingforsdeklarationen (2008) vilket 

medförde att individernas integritet alltid sattes framför studiens syfte. 

 

RESULTAT 

Det innebär så väl lidande som välbefinnande att drabbas av och att leva med ALS. Detta 

visas i de fem kategorierna som är: oro, sorg, vanmakt, hopp, trygghet och andlighet. För att 

styrka resultatet och göra det lättare att förstå används citat från de olika biografierna. 

 

Oro 

En stor källa till oro var den oro som beskrevs av individerna när de anade att något inte stod 

rätt till och en oro för att de drabbats av något allvarligt (Lindquist, 2004; Beiron & 

Lundmark, 2011; Jansson, 2011; Sandgren, 2005). 

 

Senare i juli går vi på mysigt café med tunga temuggar. När jag 

ska ta min kopp till bordet försöker jag först med vänster hand men 

byter till höger när jag känner hur tung den är. Då kommer de två 

minnesbilderna fram och jag tänker: Det här kanske är någon 

neurologisk sjukdom? Oron börjar. (Jansson, 2011, sidan 6) 
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När de senare fick sina misstankar bekräftade blev det lite av en chockartad upplevelse, trots 

att de haft sina aningar om att det mycket väl skulle kunna vara ALS (Lindquist, 2004; Fant, 

1994; Beiron & Lundmark, 2011; Sandgren, 2005). Att få en diagnos innebar något definitivt, 

att det faktiskt handlade om en obotlig, dödlig sjukdom, gjorde att de kastades mellan hopp 

och förtvivlan. En känsla av oro, både för sin egen del men även för de anhöriga tog fart. 

 

”Visst var det en bomb som briserade inom mig när jag fick domen den 16 juli 1993. Det 

kändes som om marken försvann under mina fötter, som om hela mitt liv blåstes bort i ett 

drag.” (Fant, 1994, sidan 102) 

 

Att vara en belastning beskrevs också som en källa till oro. Flera av individerna beskrev en 

oro för hur anhöriga behövde jobba och slita för att ta hand om det de själva inte längre 

klarade av (Lindquist, 2004; Fant, 1994; Beiron & Lundmark 2011; Jansson 2011). Detta 

bottnade sig i att deras egen självständighet allt mer gick förlorad och att de blev beroende av 

andras vilja att hjälpa. 

 

Men det är alla andra också. Mannen och barnen, föräldrar, syskon, syskonbarn, 

fastrar, kusiner, vänner, grannar, bekanta och obekanta. Sorg, oro, bekymmer, 

rädsla, ångest, och för en del en jäkla massa jobb och slit. Det är jobbigt att tänka 

på. (Jansson, sidan 108) 

 

Sjukdomen gjorde att de ständigt var tvungna att anpassa sig till nya förutsättningar. Det som 

var möjligt att göra för en vecka, eller en månad sedan är kanske inte längre genomförbart 

idag. Dessa förluster var något som gav en stark känsla av oro. För att hantera de ständigt nya 

förlorade förmågorna och för att minska sin oro, tvingas de att vara kreativa, hitta på lösningar 

på nya problem och att anpassa sig (Lindquist, 2004; Fant, 1994; Beiron & Lundmark, 2011; 

Jansson, 2011; Sandgren, 2005). 

 

”Och jag lär också få anpassa mig till nya begränsningar om en tid igen. Åtminstone om ALS 

skall fortsätta att tära på mig i den takt som det har gjort nu, då är jag nära döden.” (Beiron 

& Lundmark, sidan 97). 

 

Sorg 

Flera av individerna beskrev en känsla av sorg. Orsaken till sorgen var många gånger en sorg 

över en förlorad framtid, förlorade kroppsfunktioner och att överge sina anhöriga. Att göra 

något för sista gången beskrevs ibland som en sorg men ibland även som en lika stark känsla 
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som när de gjorde det för första gången (Lindquist, 2004; Fant, 1994; Beiron & Lundmark, 

2011). Många gånger beskrevs känsla med sorg. Denna känsla dök upp tillsammans med 

tankar om framtiden och hur långt de hade kvar av livet. Samtidigt gav dessa tankar en känsla 

av stark närvaro i nuet, vilket beskrevs på ett mycket positivt sätt. 

Dåligt bemötande beskrevs av flera individer. Detta gjorde att de sörjde sina egna oförmågor 

på grund av sjukdomen (Lindquist, 2004; Beiron & Lundmark, 2011; Jansson 2011; Sandgren 

2005). Hur bemötande kunde gå till vid restaurangbesök, beskrevs särskilt bra: 

 

”Är vi äckliga han och jag? Det ligger i betraktarens öga. Så länge Du bara 

sträcker fram en servett och torkar när det ser ut att behövas, är vi som Du. Men 

när Du vänder dig bort i vämjelse och byter bord, då sjunker vi.” (Jansson, 2011, 

s 102-103) 

 

Även dåligt bemötande från vårdpersonal beskrevs och detta gjorde att individerna upplevde 

sig både kränkta och förbisedda. Detta bidrog till att individerna inte kände sig bemötta som 

en person (Lindquist, 2004). Även här beskrivs en känsla av sorg över förlorade 

kroppsfunktioner. De förlorade kroppsfunktionerna bidrog till att de inte blev bemötta på ett 

sätt de förväntade sig. 

 

Det här är fel av sjukvården. Jag må vara dödssjuk och oförmögen att uttrycka 

mig begripligt, men att förstå har jag inga problem med. Det är mig doktorn ska 

informera. Inte en assistent. Det är ju självklart. Jag är rasande. (Lindquist, 2004, 

sidan159) 

 

Detta tillsammans med upplevelsen av en dålig vårdmiljö som gav en känsla av att vara 

mindre värd (Lindquist, 2004). En vårdmiljö som inte kändes fräsch och fin gav intryck av att 

de som besökte lokalerna inte var så viktiga, inte hade någon betydelse. Detta gav i sin tur en 

känsla av sorg. 

 

NEUROLOGMOTTAGNINGEN på Karolinska sjukhuset är sliten och trist. Den 

ser fattig ut. Patienttoaletten är ofta smutsig och luktar urin. Det är synd. På 

något vis påverkar det min känsla som patient. Miljön sänker mig. Gör mig 

mindre värd. (Lindquist, 2004, sidan153) 
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Att känna sig ensam beskrevs många gånger av individerna som en stor sorg (Lindquist, 2004; 

Fant, 1994; Beiron & Lundmark, 2011). Även en självvald ensamhet kunde vara en sorg om 

den valts på grund av skam eller känslan av att inte räcka till. 

 

Men av och till ser även jag allt i svart, jag gråter och skriker och tycker oändligt 

synd om mig själv, förbannar mitt öde och utmålar min framtid i de dystraste 

färger. Då är det inte roligt att vara i min närhet så därför gör jag helst som jag 

alltid gjort, jag lider i ensamhet, jag följer Viktor Rydbergs ord: ”Din sorg är din, 

och du bör bära henne.” (Fant, 1994, sidan 121) 

 

Känslan av sorg och av att inte räcka till, hängde också till stor del samman med förluster av 

kroppsfunktioner, att inte klara av det de tidigare har klarat (Lindquist, 2004; Fant, 1994; 

Beiron & Lundmark, 2011). 

 

Vanmakt 

Alla individer beskrev en känsla av vanmakt på grund av att de drabbats av ALS (Lindquist, 

2004; Fant, 1994; Beiron & Lundmark, 2011; Jansson, 2011; Simmons, 2002; Sandgren, 

2005). Funderingar kring varför just de drabbats och om de hade kunnat förhindra det. Flera 

av dem ansåg att de hade skött sin hälsa exemplariskt och tagit hand om sig själva på ett bra 

sätt. Kanske var det just därför frågan om sjukdomens orsak kom upp och vad de möjligtvis 

hade gjort fel. Flera av individerna beskrev att de trodde att deras tidigare väldigt stressiga liv 

påverkat dem och gjort dem mer mottagliga för sjukdomen. Kanske rent av att det var orsaken 

till att de fått den (Lindquist, 2004; Fant, 1994; Beiron & Lundmark, 2011). 

Ilska över sjukdomen och förlust av kontroll, gav en känsla av vanmakt. Denna känsla av 

vanmakt hängde även starkt samman med upplevelsen av förlust av framtiden och rädsla för 

vad framtiden skulle föra med sig. Detta i form av ständiga och återkommande förluster av 

kroppsfunktioner (Lindquist, 2004; Fant, 1994; Beiron & Lundmark, 2011; Jansson, 2011; 

Simmons, 2002;Sandgren, 2005). Att inte kunna tala på ett sätt så att andra förstod, att inte 

kunna klä sig, sköta sin personliga hygien eller andra vardagliga göromål beskrevs som en 

stor förlust och beskrevs på liknande sätt av alla individer. Känslan förstärktes också genom 

att det hela tiden kom nya förluster i form av ytterligare kroppsfunktioner som försvann, därav 

ökade oron inför vad nästa förlust skulle bli. Dessa ständiga förluster gav en känsla av 

vanmakt, att bli berövad sitt tidigare liv. Genom att talet gick förlorat beskrevs en förlust av 

den sociala gemenskapen man tidigare haft så mycket glädje av, en av de förluster som 

beskrevs som den värsta (Lindquist, 2004; Beiron & Lundmark, 2011; Jansson, 2011). 
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Det här vore ingenting, ingenting, om jag bara hade min röst. Då kunde jag vara 

jag. Jag kunde visa att jag var jag. Nu skrumpnar jag inifrån bakom skenet av att 

jag är jag. Relationer skrumpnar. (Jansson, 2011, sidan 177) 

 

Rädslan inför den stundande framtiden beskrevs som en känsla av vanmakt av alla individer. 

Det som tydligast framkom var rädslan för hur det skulle bli, dels vilka kroppsfunktioner som 

skulle förloras härnäst, hur det fungerade att ha personlig assistent, hur lång tid de hade kvar 

av livet och med vilken livskvalitet men framför allt, en stor sorg över allt de skulle gå miste 

om (Lindquist, 2004; Fant, 1994; Beiron & Lundmark, 2011; Jansson, 2011; Simmons, 

2002;Sandgren, 2005). Även rädslan för att få ont, att plågas, att inte kunna förmedla sig och 

för att bli ensam och övergiven, beskrevs också som en känsla av vanmakt. 

 

Min framtid – hade jag över huvud taget någon? Hur länge skulle jag få leva? 

Hur länge skulle jag klara mitt ”vanliga liv”? När skulle jag hamna i rullstol? 

När skulle jag bli totalt beroende av andra människor för att kunna existera? 

(Fant, 1994, sidan 103) 

 

Flera av individerna tog upp den vanmakt de kände inför att behöva lämna sina anhöriga 

(Lindquist, 2004; Fant, 1994; Beiron & Lundmark, 2011; Jansson, 2011). Det var dels en oro 

för hur de anhöriga skulle komma att klara sig men även en sorg över att själv inte få vara 

med, vilket visade sig som en känsla av vanmakt. Att under sjukdomstiden upptäcka att livet 

gick vidare för de anhöriga kunde både upplevas som en känsla vanmakt men även som en 

trygghet. Det fanns även en oro över hur de skulle bli ihågkomna, Lindquist (2004). 

 

”Jag känner en djup sorg över allt jag inte kommer att få uppleva. Jag är bedrövad för att jag 

snart kommer att lämna mina fyra barn.” (Lindquist, 2004, sidan 7) 

 

Hopp 

Fyra individer beskrev hur en känsla av hopp gav dem en vilja att fortsätta kämpa. Att 

drömma och sätta upp hopp blev dels ett sätt att fly undan verkligheten för en stund dels gav 

det gav även en känsla av mening och sammanhang. 

(Fant, 1994; Beiron & Lundmark, 2011; Jansson, 2011; Simmons, 2002). Det som ingav hopp 

var bland annat hopp om en fysisk förbättring och ett tillfrisknande men även drömmar om en 

bättre framtid med möjliga resor eller hur den nya trädgården skulle planeras för att ge största 

möjliga njutning kommande sommar. 
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Betydelsen av nära vänner och anhöriga och upplevelsen av att ännu få vara en del av ett 

socialt sammanhang var något som alla individer tog upp som något mycket betydelsefullt 

(Lindquist, 2004; Fant, 1994; Beiron & Lundmark, 2011; Jansson, 2011; Simmons, 2002; 

Sandgren, 2011). Några ansåg att den sociala kontakten var så viktigt att de var övertygade 

om att det både påverkade sjukdomsförloppet och upplevelsen av sjukdomen på ett positivt 

sätt. Vilket i sin tur gav en känsla av hopp. 

 

”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, sidan 96) 

 

Upplevelsen av glädje, livsglädje och njutning beskrevs ofta när individerna skrev om starka 

upplevelser, antingen i ensamhet men ofta i gemenskap med andra. Att leva i nuet, att leva 

med flera av sina sinnen samtidigt och vara fullständigt närvarande, var något som återkom 

flera gånger i alla biografier. Här återkommer beskrivningen av hur starkt det kan upplevas att 

göra något för sista gången, fast med betoning på den positiva delen (Lindquist, 2004; Fant, 

1994; Beiron & Lundmark, 2011; Jansson, 2011; Simmons, 2002; Sandgren, 2011). Att leva i 

nuet beskrevs av några av individerna som ett nytt sätt att leva, jämfört med deras tidigare 

stressiga sätt att leva sina liv då det tydligen inte fanns så mycket tid över för detta (Lindquist, 

2004; Fant, 1994; Beiron & Lundmark, 2011). Detta var något som gav en känsla av hopp 

trots all sorg och oro. 

 

”Jag skulle vilja drista mig till att säga att det är just vår förmåga att vara närvarande som är 

vår räddning – det är nuet, om man helt och fullt träder in i det, som är nyckeln till evigt liv” 

(Simmons, 2002, sidan 247) 

 

Vikten av att behålla sin humor var det flera av individerna som tog upp (Lindquist, 2004; 

Fant, 1994; Beiron & Lundmark, 2011; Jansson, 2011). Att kunna skratta åt situationen, gav 

en känsla av gemenskap och hopp. Humorn beskrevs som avväpnande och som något som 

vände det tragiska till något komiskt, genom att kunna skratta åt eländet gjorde det lättare att 

leva med det. Tyvärr så var det ibland lite för lite av den varan, vilket en individ beskrev på 

ett fint sätt. 

 

Jag är väldigt glad att mitt sinne för humor har överlevt de senaste smällarna. 

Det har hjälpt mig oerhört mycket, så att jag har kunnat hålla humöret uppe och 

bekämpa alla dystra besked som kommit. ( Beiron & Lundmark, 2011, sidan 88) 
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En känsla av hopp beskrevs i samband med känslan av tacksamhet. Tacksamhet och glädje 

över vad man hade beskrevs på ett eller annat sätt av alla individer. Dels handlade det om 

tacksamhet för vilken tid vi lever i, vilket land och för att sjukvården, trots att den inte kan 

bota sjukdomen, gav en god vård. Detta beskrevs som ett hopp om god omvårdnad och hopp 

om kommande behandlingar som kunde göra livet bättre (Lindquist, 2004; Beiron & 

Lundmark, 2011). Det handlade även om tacksamhet för andras omtanke om en själv men 

även tankar på att det finns de som har det värre än en själv (Fant, 1994; Beiron & Lundmark, 

2011; Sandgren, 2005). 

Glädjen över vad man ändå hade kvar, trots alla nya förluster, beskrevs också som en känsla 

av hopp. Att istället försöka fokusera på det man klarade av och vad man ännu hade kvar 

beskrevs som positivt, fokus lades här vid vad det var de själva upplevde som viktigt i livet 

(Beiron & Lundmark, 2011; Simmons, 2002; Sandgren, 2005). 

De flesta av individerna beskrev att de blir tvungna att tänja på sina gränser, att vänja sig vid 

nya situationer och anpassa sig till sjukdomen men att de genom detta till slut upplevde en 

acceptans (Lindquist, 2004; Fant, 1994; Jansson, 2011; Simmons, 2002). Att uppnå en 

acceptans beskrevs, trots att orsaken var en dödlig sjukdom, ändå som något hoppfullt. Hopp 

om att uppleva välbefinnande trots sjukdomen och hopp om att våga leva i nuet trots alla 

förlorade kroppsfunktioner, beskrevs. En individ beskrev acceptans ur ett mer filosofiskt 

perspektiv. Han beskrev hur vi som människor bör leva och acceptera både, oss själva, våra 

medmänniskor, det faktum att vi kommer förlora allt och att vi till slut kommer att dö. Detta 

för att kunna leva fullt ut (Simmons, 2002). 

 

Det betraktelsesätt som är mig störst till hjälp är också det svåraste. Det härrör 

ur en paradox: att det mest givande sättet att hantera en förlust, är att acceptera 

att vi en dag kommer förlora allting. När vi lär oss att falla, lär vi oss att det är 

endast genom att släppa taget om allt det som vi värdesätter mest – våra yrkesliv, 

våra förhoppningar, våra närmaste eller vårt eget jag – det är då vi, i slutändan, 

kan hitta den djupaste frihet. Genom att släppa taget om vårt liv, hittar vi vägen 

till vårt liv. (Simmons, 2002, sidan 13) 

 

Flera av individerna beskrev hur de upplever att de inte bara var sin sjukdom utan faktiskt en 

person med en sjukdom. Att kunna delta i olika aktiviteter där det inte fokuseras på 

sjukdomen utan där de deltog på samma villkor som andra, beskrevs som något som sporrade 

dem (Lindquist, 2004; Fant, 1994; Jansson, 2011; Sandgren, 2005). Detta beskrevs med en 

känsla av hopp, då de var sig själva, den de tidigare alltid varit. Några av individerna tog även 

upp de positiva aspekterna som sjukdomen förde med sig. Till största del handlade det om att 

vara unik, att tillhöra en liten utvald grupp som drabbats av en ovanlig men dödlig sjukdom 

(Lindquist, 2004; Jansson, 2011; Simmons, 2002). 
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 – Vem är din typiska patient, frågar jag syster Margaretha. Hennes svar kommer 

omedelbart. 

– Välutbildad och högintelligent. Med stor integritet, sällan tjock eller slarvig. 

Ofta idrottsmän. De som skött sig. 80 procent av mina patienter är vad man 

brukar kalla typ-A-människor. De är högpresterande med stor integritet och har 

stora krav på sig själva. 

När hon berättar blir jag som är dödssjuk, fåfängt stolt. Tänk att få tillhöra den 

gruppen! (Lindquist, 2004, sidan 58) 

 

Besked om en dödlig sjukdom öppnade upp för en annan syn på livet och tiden. Hopp 

beskrevs även som en tro på en högre makt. Denna andliga syn på livet, som nu fått en större 

betydelse, beskrevs som en känsla av att prioritera vad som är viktigt den tid som är kvar av 

livet (Lindquist, 2004; Beiron & Lundmark, 2011; Simmons, 2002). En andlig syn på livet 

och en tro på något övermänskligt eller gudomligt var något som ingav hopp och en känsla av 

mening i den svåra situationen (Beiron & Lundmark, 2011; Jansson, 2011; Simmons, 2002). 

Att inte se döden som ett slut utan även som en början till något större, gav individerna hopp. 

Genom den nya synen på livet och döden, framkom även tankar om att inte vilja vara utan den 

upplevelsen, trots att livet blev kortare än förväntat (Lindquist, 2004). Att få samtal med en 

präst om existentiella tankar och frågor, beskrevs som något som öppnade upp för en 

förändrad syn på situationen. Denna förändrade synen beskrevs som tro och hopp om något 

bättre. Detta oavsett om prästen till största del talade i relation till Gud eller om själva 

situationen individen befinner sig i just nu (a.a.). 

Upplevelsen av harmoni beskrevs ofta som en kombination av upplevelser av ro och lycka. 

Många gånger beskrevs ett hopp om att åter få uppleva sådana stunder. Att känna harmoni var 

att få känna en inre frid och ett lugn, många gånger i kombination med någon stark 

upplevelse, antingen musikalisk eller en vacker natur (Fant, 1994; Beiron & Lundmark, 2011; 

Simmons, 2002). 

 

Trygghet 

Hälften av individerna beskrev hur upplevelsen av trygghet gjorde att de kunde slappna av 

och känna ett lugn. Att känna sig trygg och att kunna lita på sin omgivning beskrevs som 

positivt (Lindquist, 2004; Fant, 1994; Jansson, 2011). Att inte vara rädd för att dö, beskrevs i 

sig som en trygghetskänsla men även tryggheten i att ha vårdpersonal och personer i sin 

omgivning som man kände förtroende för, gav trygghet. 

 

Jag har en botten. Den ligger djupt ner men den har ett stabilt golv där jag står 

stadigt och där jag inte känner någon rädsla för att sjunka igenom. Där är jag 

när det känns som värst. Det är där jag alltid har landat när det har varit som 
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värst. Det är mycket tryggt och skönt att känna sin botten. Att veta att man har en 

botten och att ha varit där. (Jansson, 2011, sidan 3) 

 

Ett gott och bra bemötande är väsentligt för att kunna uppleva trygghet. Detta beskrevs som 

något positivt och som gav en känsla av att fortfarande vara värdefull (Simmons, 2002). Även 

förslag på hur ett positivt bemötande kunde vara och hur kommunikationen kunde underlättas 

gavs (Jansson, 2011) Ibland räckte det med en blick och ett leende från en medmänniska för 

att individen skulle känna sympati och bekräftelse (Lindquist, 2004). Sjukvårdens bemötande 

beskrevs oftast som något positivt som gjorde att de även kunde känna sig trygga (Fant, 1994; 

Beiron & Lundmark, 2011, Sandgren, 2005). 

Att få bli tröstad av en nära anhörig eller nära vän beskrevs som något betydelsefullt och som 

gjorde att de kände sig mer tillfreds och trygga. Upplevelsen av tröst kunde dels vara en 

upplevelse av stöd från sjukvården (Sandgren, 2005) men tröst kunde även vara i form av en 

vacker natur (Beiron & Lundmark, 2011) eller vetskapen om att det fanns andra som tog hand 

om de sysslor som individen själv tidigare gjort (Jansson, 2011). Denna vetskap gav en känsla 

av trygghet. Genom att låta sig tröstas kom en känsla av både lättnad och trötthet (Lindquist, 

2004; Fant, 1994). Tröst ur ett liknande perspektiv, i ett mellanmänskligt möte, beskrevs inte 

alls från sjukvårdens sida och en frågeställning kring om sjukvården alls ägnar sig åt tröst 

beskrevs, 

 

Ett talesätt som myntades av Hippokrates, läkekonstens fader, lyder: Sällan bota, 

ofta lindra, alltid trösta. I dag kan sjukvården ofta bota, ofta lindra – men hur är 

det med tröst? Hur hinner sjukvården med den tröstande delen av vården? 

(Lindquist, 2004, sidan 110) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Data som ligger till grund för resultatet är insamlad genom biografier. Biografier kan vara 

detaljrika och beskriva personens subjektiva erfarenheter och kan därför lämpa sig för 

vetenskaplig forskning (Dahlberg, 1997). Då sjukdomen ALS är ovanlig, var en intervjustudie 

aldrig något alternativ, eftersom att det hade varit allt för tidskärvande att få informanter och 

ett etiskt godkännande från etikprövningskommittén. Att bli intervjuad hade också kunnat 

upplevas som ett lidande och då själva syftet är att skriva en kandidatuppsats, anser studiens 

författare att syftet inte överväger det obehag den kan tänkas orsaka 

(Helsingforsdeklarationen, 2008). Däremot hade en intervjustudie varit att föredra för att få ett 

resultat som går djupare in på olika upplevelser av de olika fenomenen. Möjlighet att ställa 

följdfrågor hade funnits i det fallet, vilket inte finns vid studier av biografier. Därför är det 

troligt att en studie med intervju som datainsamlingsmetod hade gett ett annorlunda resultat. 

En intervjustudie hade fångat upp de individer som inte kan tänka sig att skriva en biografi 
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och detta hade troligtvis också gett ett annat resultat. I bilaga 1 finns litteratursökningarna 

beskrivna. 

Eftersom att uppsatsen utgår från den subjektiva erfarenheten hos enskilda personer, läggs 

störst vikt vid att detta framkommer tydligt i biografierna. Därför läggs inte så stor vikt vid 

kön och ålder hos individerna. Hade studien fokuserats på en specifik målgrupp med ALS 

hade urvalet av biografier blivit begränsat och studiens syfte hade ej gått att uppnå. För att få 

ett mer trovärdigt resultat användes exklusionskriterier, detta för att få ett mer riktat urval för 

studien gentemot sitt syfte. Genom att använda exklusionskriterierna uteslöts biografier som 

inte passade in i syftet för studien. I bilaga 2 finns urvalet beskrivet. 

Av all data som analyserades för studien var en av biografierna, jämförelsevis med de övriga 

biografierna, mer filosofiskt skriven. Detta medförde att den var svår att jämföra med de 

övriga, eftersom att erfarenheterna av sjukdomen var beskrivna på ett annorlunda sätt. 

Ytterligare en biografi utmärker sig, jämförelsevis med de övriga biografierna, då den är 

skriven 1994. Detta kan innebära att individens erfarenheter av sin sjukdom hade kunnat vara 

annorlunda idag. Läkemedlet Rilutek som bromsar sjukdomsförloppet hos individer med ALS 

godkändes i Europa som läkemedel först i juni 1996 enligt European Medicines Agency, 

EMA ( 2007). Dock har resultatet i studien påvisat att erfarenheter både innan och efter 

godkännandet av Rilutek är snarlika varandra. 

Eftersom lidande och välbefinnande inte behöver ses som varandras motsatser, utan som 

ständigt pågående processer (Dahlberg m.fl. 2003) dök det upp ett problem vid analysen. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) får inga data utelämnas på grund av att ingen 

passande kategori funnits, ej heller får samma data ligga i två olika kategorier. Vid analysen 

framkom två koder som riskerade att få två kategorier var. Den första koden var ”bemötande”, 

som därför delades upp i ”bra bemötande” och ”dåligt bemötande” och de beskrevs var och en 

under respektive kategori ”trygghet” och ”sorg”. Den andra koden var ”att uppleva något för 

sista gången” som delades upp i ”positiv upplevelse för sista gången” och ”negativ upplevelse 

för sista gången” och de beskrevs var och en under respektive kategori ”hopp” och ”sorg”. I 

bilaga 3 finns en kort beskrivning av de analyserade biografierna. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdighet bygger på att den metod som används 

motsvarar syftet och att den analys som används är väl beskriven. De menar även att det är 

viktigt ha tillräckligt mycket data av bra kvalitet att analysera för att få fram ett resultat. Då 

metoden i denna studie bygger på att analysera biografier, stämmer den överrens med syftet 

som är att belysa upplevelsen av lidande och välbefinnande så som den beskrivs i biografier. 

Bedömning är att alla biografier har skrivits i ett syfte att berätta om sig själv och sina 

erfarenheter av sjukdomen. De har alltså inte skrivits i något syfte att framhäva en särskild 

behandling eller något särskilt företag. Detta gör att resultatet är trovärdigt, enligt a.a. 

Dessutom har båda författarna till studien analyserat biografierna var för sig kommit fram till 

likvärdiga koder. Även detta styrker resultatets trovärdighet. För att komma fram till 

kategorierna fördes en diskussion mellan studiens båda författare men några större 

meningsskiljaktigheter uppstod aldrig. (a.a.) menar vidare att en studies pålitlighet beror på 

hur data samlas in och om synen data förändras över tid hos forskaren, ställs samma typ av 
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frågor till alla deltagarna? I denna studie lästes och analyserade sex biografier över en 

tidsperiod. Det finns en risk att författarna till studien börjar få en bild av det kommande 

resultatet ju fler biografier som lästs och analyserats. Detta kan innebära att frågeställningarna 

har ändrats med tiden. Dock kom båda författarna av studien fram till liknande koder, trots att 

biografierna inte lästs och analyserats i samma ordning. Därför kan denna risk ses som liten 

och resultatet kan ses som pålitligt. Överförbarhet är också något som enligt a.a. är viktigt att 

ta upp, detta för att kunna bedöma om samma resultat kan vara applicerbara på andra, utöver 

studiens deltagare. I denna studie var två av biografierna skrivna av män medan de övriga fyra 

var skrivna av kvinnor. Det omvända hade varit att föredra, då det är fler män än kvinnor som 

drabbas av sjukdomen. Dessutom var en man amerikan och på grund av olika kulturella 

bakgrunder kan detta ha påverkat hans upplevelser av sjukdomen. Dessutom utmärkte sig 

även den biografin genom att vara mer filosofiskt beskriven och svår att jämföra med de 

övriga. De övriga fem individerna var svenskar. Resultatet är inte överförbart till andra än 

individer som lever med ALS i Sverige. Överförbarheten kan vara svår till andra länder på 

grund av kulturella skillnader. 

Enligt Dahlberg et al. (2003) har alla människor någon sorts förförståelse vilket både kan vara 

en tillgång men även en begränsning. Under denna studie har båda författarna i så stor 

utsträckning som möjligt försökt att hålla tillbaka sin egen förförståelse, detta för att få ett så 

trovärdigt resultat som möjligt. Genom att det var det manifesta innehållet i biografierna som 

analyserades minimerades mängden tolkningar. Dock menar Graneheim och Lundman (2004) 

att det inte går att komma ifrån att en viss tolkning alltid görs, oavsett om det är det latenta 

eller det manifesta ligger till grund för analysen. Anledningen till att det latenta innehållet inte 

analyserades är att detta innebär en större grad av tolkning (a.a.). Enligt a.a. är det mer 

lämpligt för studenter som är nybörjare att analysera det manifesta innehållet, eftersom 

abstraktionsnivån inte blir lika hög. 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) är det viktigt att skydda integriteten hos studiens 

deltagare. I detta fall är deltagarnas biografier publicerade och offentliga. Här har 

Helsingforsdeklarationen istället tillämpats genom att text från biografierna inte satts i andra 

sammanhang än de var avsedda för eller förvrängts genom tolkning. 

 

Resultatdiskussion 

De viktigaste fynden från de olika kategorierna presenteras i en sammanställning under vad 

som orsakat lidande och vad som gett välbefinnande. Även förslag på hur sjuksköterskor bör 

arbeta för att främja hälsa och lindra lidande för denna grupp individer och förslag på framtida 

forskning ges. 

 

Lidande 

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är det viktigt att förstå att lidandet ses som ett drama, där 

den lidande behöver någon att dela sitt lidande med. Detta för att kunna nå en sorts försoning 
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med sitt lidande och därmed kunna acceptera sin situation (Eriksson, 1994). På detta sätt 

skapas en ny tillvaro, där lidandet till slut blir tillskrivet en mening (a.a.). Detta är något som 

tydligt framkommer i det föreliggande resultatet, där flera individer säger sig inte vilja vara 

utan sina upplevelser trots det lidande det gett. Lidandet är således inte skilt från upplevelsen 

av hälsa utan handlar mer om hur individen förhåller sig till och förstår sin egen situation 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

Innan individerna fått sin diagnos, har de redan börjat misstänka att något är fel. Att få denna 

misstanke bekräftad och besked om att det är en obotlig sjukdom det handlar om beskrevs lite 

som en chockartad upplevelse. Detta är något som även Olsson, Markhede, Strang och 

Persson (2009) bekräftar i sin studie. Där de beskriver att både individer och anhöriga 

upplever en svår period i livet, när diagnosen ALS konstateras. 

Vårt resultat visar att när individen blir beroende av hjälp från andra, innebär detta att 

individens integritet och autonomi hotas. Detta på grund av att den egna självständigheten 

successivt går förlorad. Detta är något som stämmer väl överrens med resultatet från studien 

av Ozanne, Graneheim, Persson och Strang (2011). De menar att individens upplevelse av 

integritet påverkas negativt av att bli beroende av andra och när omgivningen tyckte synd om 

dem. Dessutom bekräftas resultatet om dåligt bemötande där individerna beskrev att de kände 

sig nedstämda och mindre värda på grund av sin sjukdom (a.a.). Det framhålls även att en 

individs integritet påverkas negativt av att inte bli behandlad som en egen person. Även 

Johansson, Roxberg och Fridlund (2008) menar att tröst som förmedlas på fel sätt kan orsaka 

ett lidande, vilket kan upplevas som ett dåligt bemötande från individens sida.  

Vårt resultat visar att allt eftersom sjukdomen fortskrider måste ständigt nya anpassningar 

göras utefter de nya förutsättningarna. Detta beskrivs som ett lidande men även som en rädsla 

inför vilka anpassningar som måste göras i framtiden. Detta är något som Matuz, Birbaumer, 

Hautzinger och Kübler (2010) tar upp. En kombination av strategier kan vara lämpliga att 

använda för individer med ALS. Dessa författare menar att det krävs olika strategier för att 

hantera situationen, beroende på i vilket stadium av sjukdomen individen befinner sig i och 

vilket problem individen som måste anpassas efter just nu. Även Vitale och Genge (2007) tar 

upp att individer med ALS ofta pendlar mellan hopp och förtvivlan på grund av de ständiga 

förlusterna av kroppsfunktioner. De menar även att individer upplever en rädsla för framtiden 

eftersom det inte går att förutspå vad som kommer förloras härnäst och när. 

Det visar sig även i vårt resultat att den förlorade talförmågan beskriv av individerna som 

något som skapar stort lidande. Att inte kunna förmedla sig och vara en del av den sociala 

gemenskapen som tidigare beskrivs som en stor förlust. Detta bekräftas i studien av a.a. som 

menar att individer med ALS blir frustrerade av de upplevda begränsningar som sjukdomen 

leder till. Detta kan leda till inaktivitet och att de undviker att umgås med andra som de 

tidigare gjort. Att inte umgås med anhöriga och vänner kan leda till att den sociala samvaron 

rasar ihop och att individen inte känner sig önskvärd. 
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Välbefinnande 

Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv är det av yttersta vikt att förstå vad begreppet 

välbefinnande innebär. Enligt Dahlberg m.fl. (2003) är välbefinnande något som kan upplevas 

trots lidande och sjukdom. Det är inte frånskilt lidandet utan ingår som en del i lidandets 

drama som tidigare beskrevs under rubriken lidande. De menar vidare att individen måste 

acceptera sitt lidande och våga leva med det innan strävan mot välbefinnande kan börja. Här 

har sjuksköterskan en uppgift att fylla, genom att dela individens lidande ges förutsättningar 

för denna strävan. Hälsa och välbefinnande är således inte motsatsen till ohälsa och lidande. 

Välbefinnande kan existera trots svår sjukdom och kan då innebära att kunna genomföra 

livsprojekt eller aktiviteter man tycker om eller helt enkelt att må bra just i stunden (Dahlberg 

& Segesten 2010). 

Föreliggande resultat visar att flera av individerna beskrev att känslan av hopp om en bättre 

framtid eller om tillfrisknande, gav dem ett välbefinnande. Även Vitale och Grenge (2007) 

lyfter fram hopp hos individer som drabbats av ALS som möjlighet till relationer, värdighet, 

att få uppleva välbefinnande och att ha mål med allt som rör dem i det vardagliga livet. Även 

hopp om att sjukdomen inte fortskrider i samma snabba takt och hopp om ett mirakulöst 

tillfrisknande (a.a.). 

Betydelsen av nära anhöriga och vänner, att fortfarande kunna få vara en del av ett socialt 

sammanhang beskrevs som positivt i studien. Detta är något som även Olsson m.fl. (2011) fått 

fram och beskriver som något som stärker individen och som ger stöd. Dock så tar det mycket 

på individernas krafter och detta påverkar det sociala livet negativt. Vissa undviker sociala 

sammanhang eftersom de känner sig rädda på grund av sin sjukdom (a.a.). Även Vitale och 

Grenge (2007) menar att det är viktigare för individer med ALS att känna sig betydelsefulla 

för sina nära och kära än att få mycket stöd. 

Vidare visar föreliggande resultat att leva i nuet, att vara fullständigt närvarande med alla sina 

sinnen i det som sker just nu, beskrivs som en upplevelse av välbefinnande. Detta är något 

som Ozanne m.fl. (2011) tar upp och beskriver som en del av de strategier individer med ALS 

använder för att hantera sin situation. De beskriver hur acceptans, att lära sig leva i nuet och 

stöd i olika former från nära och kära men även av myndigheter, skapar en möjlighet för ett 

välbefinnande. Ett annat sätt att känna acceptans inför sin situation är att känna tacksamhet för 

de kroppsfunktioner som fortfarande finns kvar och för det som fortfarande går att göra. Detta 

bekräftas av Vitale och Grenge (2007) och Ozanne m.fl. (2011) som tar upp och beskriver hur 

en fokusering på det friska och det som fortfarande fungerar, ger hopp, välbefinnande och 

ökar möjligheten att hantera situationen. 

Av det som ger trygghet är tröst något som flera individer tar upp. Detta är något som tas upp 

i studien av Johansson m.fl.(2008) som menar att tröst hjälper den lidande att förlika sig med 

sin situation genom att få dela sitt lidande med någon och därigenom lättare kan acceptera det 

beroende de har påtvingats. 

I resultatet framkom att flera av individerna hade någon sorts andlighet eller andlig syn på 

livet och världen de lever i. Möjligheten att få tala ut om existentiella frågor med en präst kan 

ge utlopp för funderingar och tankar, kring livet, döden och sjukdomen. Detta resultat är något 
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som stöds i studien av Vitale och Grenge (2006) där de i sitt resultat visar att flera deltagare 

beskrev hopp i samband med sin tro och att tron på Gud eller någon annan högre makt, var det 

som gav dem styrka. Däremot menar Olsson m.fl. (2010) i sin svenska studie att området 

religion och andlighet mer tydligt framkommer i utländska studier och bedömer fenomenet 

som kulturellt och att det troligtvis beror på att Sverige är ett sekulariserat land, dvs. inte så 

starkt påverkat av kyrkan. 

 

Sjuksköterskans roll 

För att lindra lidandet och främja välbefinnandet hos individer med ALS innebär det att kunna 

ge stöd och information till både individen och dennes familj eller nära anhöriga. Olsson m.fl. 

(2010) och Ozanne m.fl. (2011) menar det viktigt att ge stöd både till individen och familjen 

både enskilt och i grupp. Detta eftersom sjukdomen förr eller senare kommer till ett palliativt 

skede, där även familjen eller nära anhöriga ses som en värdefull resurs. De menar vidare att 

familjen kan bli mer sammanhållen om alla förstår varandras situation och tankar kring 

prioritering. Detta är något som bör uppmuntras. (a.a.) tar även upp vikten av att 

sjuksköterskan beaktar att en individ med en dödlig sjukdom kan ändra sitt sätt att hantera sin 

sjukdom från den ena stunden till den andra. Dessutom är det bra att vara medveten om 

individen visar olika sidor av sig själv beroende på situation och vilka som är i omgivningen. 

Detta innebär att individen behöver få stöd i just den situation han/hon befinner sig i, både 

fysiskt, psykiskt och andligt, just nu (a.a.). Genom att sjuksköterskan ger rätt information vid 

rätt tidpunkt, ökar möjligheten att individen känner sig trygg i det mötet och därigenom 

lindras lidandet. 

Resultatet i vår studie visar att talsvårigheter och förlusten av att kunna tala och kommunicera 

med andra är ett stort lidande. Att fortfarande få vara betydelsefull för andra och att få vara en 

del av ett socialt sammanhang innebär ett välbefinnande, vilket beskrivs i 

resultatdiskussionen. För sjuksköterskans del innebär det att underlätta, uppmuntra och ge 

stöd för att individen i så stor utsträckning kan fortsätta på samma sätt som tidigare med detta. 

Matuz m.fl. (2010) och belyser också vikten av att individer med ALS får rätt stöd för att 

upprätthålla sina sociala kontakter genom rätt sorts teknik och utrustning för att kunna göra 

så. Även kontakt med en ALS-förening kan, enligt Ozanne m.fl. (2011), upplevas som 

positivt då individen inte behöver känna sig ensam i sin svåra situation utan kan träffa andra 

och dela sina erfarenheter med. 

Tröst kan innebära mycket, dels kan det, enligt Johansson m.fl. (2008) vara en fysisk tröst där 

kramar och massage förekommer men det kan även vara att lyssna aktivt med ögonkontakt. 

De menar även att tröst kan ge individen kraft och hopp att orka fortsätta hantera sin sjukdom 

och situation efter att ha fått berätta det som ger dem ett lidande. Det vill säga får dela sitt 

lidande med någon. Detta stämmer bra överrens med resultatet i denna studie och kan ses som 

en del i sjuksköterskans arbete för att ge stöd och trygghet till individer med ALS. Däremot 

tar (a.a.) upp att alla inte vill ha tröst, det kan bero på personkemi eller att individen helt 

enkelt inte vill ha tröst. I de fallen måste sjuksköterskan vara lyhörd och acceptera men ändå 

visa sitt stöd och göra en bedömning om tröst önskas eller ej. 
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Resultatet i denna studie visar att även individer med ALS har, om det ges utrymme för det, 

mycket hopp. Även om sannolikheten att hoppet om ett mirakulöst tillfrisknande är mycket 

liten, finns det hopp på andra sätt. Enligt Grenge och Vitale (2007) är det viktigt att 

sjuksköterskor skapar en hoppfull miljö för dessa individer. Detta kan innebära att prata om 

de hopp som gått förlorade och uppmuntra till nya hopp och sätt att uppnå dem. De menar 

vidare att sjuksköterskan bör fokusera på att fråga vad individen hoppas på istället för att 

fråga om individen har något hopp alls. På detta sätt kan viktiga diskussioner uppkomma och 

individen kan tillsammans med familj, anhöriga och sjuksköterskan arbeta mot realistiskt 

uppsatta mål och hopp (a.a.). Här finns det även möjligheter att individens sorg och oro får 

komma till tals och därmed blir lidandet delat, bekräftat och detta kan ses som en tröst 

(Eriksson, 1994) ur vilket lidandet blir lindrat. 

En individ som drabbas av livshotande sjukdom, som får veta att han/hon snart ska dö men 

inte riktigt när och samtidigt slutar kämpa, dvs. förlorar hoppet, har ett svårt lidande (a.a.). 

Detta är något som hemsjukvårdens sjuksköterskor kan ställas inför vid vården av individer 

som lever med ALS. Ofta är det i liknande situationer som diskussionen om aktiv dödshjälp 

grundar sig i (a.a.). Det kan upplevas som en svår uppgift för sjuksköterskan att hantera 

omvårdnaden av en individ där livsleda och hopplöshet råder. Här ger denna studie en del 

tankar om vad sjuksköterskan kan reflektera över för att göra omvårdnaden bättre för 

individer som lever med ALS. 

 

Framtida forskning 

Det finns i dagsläget få kvalitativa studier som fokuserar på hur individer med ALS upplever 

sin sjukdom. Därför bidrar den här studien till en ökad förståelse för den erfarenhet individer 

med ALS kan tänkas ha av sin sjukdom och livet med den. Det är även tänkt att 

sjuksköterskor ska kunna ta tillvara det resultat som framkommit för att på så sätt bättre vårda 

och bemöta denna grupp individer. Det skulle vara önskvärt med fler studier baserade på 

kvalitativa intervjuer där individer som lever med ALS får beskriva sina upplevelser kring sin 

sjukdom. Särskilt intressant skulle det vara att belysa upplevelsen av sjukdomen i förhållande 

till en teori, exempelvis Katie Erikssons lidandeteori och hoppet i lidandet (Eriksson, 1994) 

eller trösten i lidandet (a.a.). Det skulle även vara intressant att undersöka när vårdmiljön och 

vårdpersonalens bemötande ger ett vårdlidande. Hur upplever individer med ALS vårdmiljön 

och bemötandet från sjuksköterskor? På vilket sätt kan sjuksköterskor arbeta för att helt får 

bort vårdlidandet, som enligt (a.a.) är ett onödigt lidande, när det uppkommer på grund av 

vårdmiljön och bemötandet från sjukvården? 

 

Slutsats 

Det som framkommer tydligast i denna studie är lidandet för dessa individer i form av oro 

som finns för ständiga förluster av kroppsfunktioner och förlust av framtid. Rädsla inför vad 

framtiden har med sig, hur fort sjukdomen kommer att utvecklas och det faktum att livet snart 

är slut. Trots allt det negativa beskrivs även mycket glädje och hopp, om det goda bemötandet 
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och en förändrad syn på livet. Sjuksköterskor ställs inför en situation där han/hon måste vara 

lyhörd gentemot patienten. Detta innebär att lyssna, att ge stöd, tröst och korrekt information 

vid rätt tillfälle för att ett tryggt och förtroendefullt möte ska ske, vid vårdandet av dessa 

individer. Att öppna upp för diskussioner om vad hopp innebär, kan göra att individen får 

möjlighet att uttrycka sina innersta tankar, känslor och förhoppningar. Detta ger även 

möjlighet för individen att ta upp saker oroar dem och vad de sörjer över. Sjuksköterskan har 

en stor funktion att fylla för att lindra lidandet och främja välbefinnandet hos individer som 

lever med ALS. 
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BILAGA 1 

Litteratursökning i LIBRIS 

Självbiografiska böcker skrivna av patienter som drabbats av ALS söktes i den nationella 

bibliotekskatalogen LIBRIS (http://libris.kb.se/index.jsp?language=se). Sökordet ALS 

användes och sedan användes funktionen ”Avgränsa träffmängd” i ett flertal steg. 

Beskrivning av hur denna funktion användes: 

 

Avgränsa träffmängd Träffar Utvalda 

   

Endast sökordet ALS 20631 0 

+Typ: Bok 19387 0 

+Språk: Svenska 418 0 

+Ämne (SAB): Biografi med 

genealogi 

23 varav 9 som var relevanta 

för studien 

5 

 

Avgränsa träffmängd Träffar Utvalda 

   

Endast sökordet Amyotrofisk 

lateralskleros 

57 0 

+Ämne: Biografi 37 0 

+Språk: Svenska 16 varav ytterligare 2 som 

var relevant för studien 

1 



 

BILAGA 2 

Beskrivning av urvalet 

Titel/Författare År Exkluderas/Inkluderas 

Om det bara var jag/ 

Tina Jansson 

2011 Inkluderas. Omfattas av inklusionskriterierna. 

Ett år med ALS: en smygande 

sjukdom/ 

Ingrid Sandgren 

2005 Inkluderas. Omfattas av inklusionskriterierna. 

Ro utan åror/ 

Ulla-Carin Lindquist 

2004 Inkluderas. Omfattas av inklusionskriterierna. 

Att leva solvänd/ 

Anna Holm 

2006 Exkluderas. Blandade författare Vibekes vän är 

redaktör och har sammanställt boken, det finns 

samtal med Anna och Annas egna ord men 

väldigt mycket är författat av hennes syster, 

man, assistenter, arbetskamrater, grannen, 

sonen, psykologen, sjukgymnasten och ALS-

teamet. Detta gör att Annas egna ord blir en 

liten del av boken och att det ibland känns som 

lösryckta delar. Därför väljs denna bok bort. 

Lyckliga ni som lever: Om 

rätten till vår död/ 

Kerstin Abram-Nilsson 

2003 Exkluderas. Här är det både patienten Kerstin 

och hennes man som skrivit boken. Vilken som 

skrivit vilken del kan man ibland förstå men 

ibland är det lite luddigt. Det som är skrivet av 

Kerstin blir lösryckta delar. Därför väljs denna 

bok bort. 

Fånga dagen: Ett vanligt livs 

välsignelse/ 

 

2003 Inkluderas. Omfattas av inklusionskriterierna. 

Minnen med harmoni: En ALS-

drabbad lantmätares berättelse, 

teckningar och låtar/ 

Gunnar Simonsson 

2001 Exkluderas. Gunnar beskriver på ett väldigt 

roligt och intressant sätt om sina minnen från 

tiden före han drabbades av ALS. Det ger inte 

någon vidare bra bild av hur han upplever sin 

sjukdom, nutiden eller eventuella tankar på 

framtiden. Därför väljs denna bok bort. 

Klockan saknar visare/ 

Maj Fant 

1994 Inkluderas. Omfattas av inklusionskriterierna. 

Tisdagarna med Morrie/ 

Mitch Albom 

2000 Exkluderas. Upplevs mest som en skönlitterär 

bok. Det är en bekant till patienten som 

beskriver sina samtal och möten med honom. 

Därför väljs denna bort. 

Mutta, mutta/ 

Silvia Helperin Sandström 

2008 Exkluderas. Är främst en beskrivning av 

författarens liv och uppväxt i Wien under andra 

världskriget. Därför väljs denna bort. 

Diagnos: Pastor med ALS/ 

Ingemar Beiron och Dennis 

Lundmark 

2011 Inkluderas. Omfattas av inklusionskriterierna. 



 

BILAGA 3 s. 1(2) 

Kort beskrivning av de analyserade biografierna 

Diagnos: Pastor med ALS 

Boken är skriven av Dennis Lundmark som tidigare arbetat som pastor inom pingströrelsen. 

Eftersom han, enligt sig själv, har bristfälliga kunskaper i stavning och grammatik har han fått 

mycket hjälp med boken av sin gode vän Ingemar Beiron. Det är dock hans egna ord och han 

har själv godkänt allt som Ingmar har föreslagit. Det förekommer ibland inlägg eller brev från 

andra men dessa har exkluderats ur analysen. Dennis drabbas av ALS en liten tid efter att han 

gått i pension och han beskriver hur han upplever denna tid. Som troende hittar han mycket 

kraft och inspiration i Gud och Jesus. En bok om sjukdomen ALS och kristen tro. 

 

Ett år med ALS – en smygande sjukdom 

Boken handlar om författaren och akvarellkonstnären Ingrid Sandgren som drabbades av 

ALS. När hon förstod att hon faktiskt var drabbad av en dödlig sjukdom beslutade hon sig för 

att låta sina dagboksanteckningar bli en bok. Denna var främst tänkt som en skildring över 

livet i stort, möten med människor och de frågeställningar som kan dyka upp vid besked om 

livshotande sjukdomar. 

 

Fånga dagen: Ett vanligt livs välsignelse 

Boken handlar om en man som mitt i livet drabbas av ALS. Han var endast 35 år gammal när 

han fick sin diagnos och nio år senare har han skrivit klart sin bok. Han skriver mycket andligt 

och filosofiskt om hur han anser att man bör se på livet och hur han har hanterat de 

svårigheter han ställts inför. Boken är indelad i 12 kapitel som alla handlar om att på olika sätt  

bemöta svårigheter i livet, något han kalla för att lära sig falla. 

 

Klockan saknar visare 

Boken handlar om journalisten och författaren Maj Fant som drabbas av ALS. Hon skriver om 

hur hon drabbas av ALS i en period av livet när hon arbetar väldigt intensivt. Efter tidigare 

skriverier om sin hälsa väljer hon därför att hemlighålla sin diagnos. Bara de allra närmaste i 

familjen får veta. Detta hemlighetsmakeri gör att hon vid flera tillfällen känner sig tvungen att 

ljuga, trots att hon tidigare alltid hållit ärlighet högt. 

  



 

BILAGA 3 s. 2(2) 

Om det bara var jag 

Boken är en samlig av blogg i Tina Janssons blogg http://www.harpasione.blogg.se. Tina är 

född 1964, utbildad lärare och bor tillsammans med man och tre barn utanför Örebro. 

Sommaren 2006 började hon misstänka att något inte stod rätt till och senare visade det sig att 

hon drabbats av sjukdomen ALS. Hon började blogga sommaren 2007 och bloggen handlar 

mest om livet, sjukdomen och hennes egna upplevelser och tankar kring livet, döden och vad 

som är viktigt just nu. 

 

Ro utan åror 

Boken handlar om nyhetsreportern Ulla-Carin som mitt i livet får diagnosen ALS. Hon 

beskriver vardagliga händelser, tankar, glädje och sorg. Mycket kretsar kring att hon kommer 

lämna sin man och sina två små pojkar och de skuldkänslor som kommer upp. Den handlar  

även om möten med nya människor, nya insikter och tacksamhet inför att bli tvungen att 

stanna upp och fundera över livets mening. 


