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Sammanfattning
Bakgrund: Sjukdomen Amyotrofisk lateralskleros (ALS) drabbar de motoriska 
nervcellerna och leder till att de viljestyrda musklerna blir successivt försvagade. 
Patientens tankeverksamhet och sensoriska funktion är helt intakt trots att kroppen sakta
blir förlamad. Genom att se patienten ur ett livsvärldsperspektiv kan sjuksköterskan få 
en bättre förståelse för sjukdomen och hur det är för patienten att leva med den. Syfte: 
Syftet var att belysa hur det är att leva med ALS ur patientens perspektiv. Metod: En 
systematisk litteraturstudie genomfördes innehållande vetenskapliga artiklar med 
tidigare forskning inom valt ämne. Artikelsökningar gjordes i PubMed, Cinahl och 
PsycINFO. Även fritextsökningar samt en manuell sökning utfördes. Detta resulterade i 
tio artiklar varav fem var kvalitativa och fem var kvantitativa. Dessa kvalitetsgranskades
och analyserades. Resultat: Under analysprocessen identifierades tre teman och sju 
kategorier: Anpassning -Accepterande och Förnekelse, Kropp och själ -Fysiska 
förändringar -Depressiva symtom och Existentiella tankar, Social tillvaro -Familj och 
vänners betydelse och Möten med professionella. Slutsats: Patienter med ALS var 
påverkade av sjukdomen på olika sätt. Att leva med ALS innebar bland annat känslor av
förnekelse och frustration. Trots detta framkom även att patienterna anpassade sig efter 
situationen och kände både mening och lycka i sina liv.

Nyckelord
Amyotrofisk Lateralskleros (ALS), Patient, Upplevelser 

Tack
Vi vill rikta ett stort tack till våra lärare. Tack för alla råd och den hjälp vi har fått. Utan 
er hade inte denna studie varit möjlig att färdigställa. 
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1. Inledning

Författarnas intresse för sjukdomen Amyotrofisk Lateralskleros (ALS) väcktes när de 

såg dokumentären Min kamp mot tiden om Ulla-Carin Lindquist. Ämnet både 

skrämmer och fascinerar författarna eftersom sjukdomen kan drabba relativt unga 

välmående människor. Det finns än idag inget botemedel mot denna sjukdom som kan 

ha ett snabbt förlopp. En av författarna har även ett personligt band till diagnosen då en 

nära anhörig drabbades och gick bort i ALS för 16 år sedan.  Sedan dess har 

forskningen gjort stora framsteg och att drabbas av ALS idag innebär inte samma 

påfrestningar för patienten som det gjorde då. 

Författarna till denna studie har båda erfarenhet av att arbeta inom vården sedan tidigare

och siktar i framtiden på anställning inom den kommunala hemsjukvården.

Eftersom många patienter med ALS väljer att bo kvar i hemmet kändes det viktigt för 

författarna att lära sig mer om hur det är för dessa patienter att leva med ALS.

2. Bakgrund

Under följande bakgrund följer en allmän presentation av sjukdomen ALS. Även 

definition av ordet patient och ett stycke om patienten med ALS finns beskrivet.

2.1.1. Amyotrofisk lateralskleros

ALS är en gemensam beteckning för en grupp sjukdomar som fortskridande bryter ner 

de motoriska nervcellerna, vilket leder till att de viljemässigt styrda musklerna 

successivt försvagas. Det är en degenerativ sjukdom som angriper de nervceller i 

ryggmärgen och hjärnan som styr musklernas rörelse. Bindväv ersätter den laterala 

delen av ryggmärgen och förhindrar impulserna från att nå fram till musklerna. Denna 

brist på impulser leder till muskelförtvining (Almås & Rafaelson-Johansen, 2004). 

 Den vanligaste formen av ALS i Sverige kallas klassisk ALS och innebär att både övre 

och nedre motorneuronen påverkas och hjärnstammen och ryggmärgen bryts ner 

samtidigt. Det innebär att musklernas volym minskar och patienten kan få 

muskelryckningar 

Vid progressiv spinal muskelatrofi bryts motorneuronen i ryggmärgen ner och 

symtomen är till en början vaga. Patienten kan märka att hon tenderar att tappa saker 

och att finmotoriken i händerna blir sämre. Denna muskelförsvagning sprider sig senare 

till benen och förlamar till slut både armar och ben (Socialstyrelsen, 2010). 
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När sjukdomen startar i nedre hjärnstammen, så kallad progressiv bulbär pares, är det 

musklerna i munnen och svalget som drabbas först, vilket leder till att talet snabbt 

försämras och förmågan att svälja försvinner (Almås & Rafaelson-Johansen, 2004). 

Pseudobulbär pares är ännu en variant av ALS, den startar i övre hjärnstammen och 

börjar med en stel och orörlig tunga och sväljningssvårigheter. Gemensamt för alla 

dessa former är att andningsmuskulaturen så småningom kommer påverkas. Dyspné 

uppkommer till följd av att koldioxidhalten i kroppen stiger eftersom den inte kan andas

ut på normalt sätt.  Detta leder till sist till koldioxidnarkos och är ofta det som orsakar 

döden hos ALS-patienter. ALS kan drabba personer i alla åldrar men det yttrar sig 

främst i åldrarna 45-75 år och är i de flesta fall spontant förekommande. Hos cirka 10 %

finns det en ärftlig faktor (familjär ALS) men i övriga 90 % (sporadisk ALS) är det 

okänt varför patienten drabbats av ALS (Socialstyrelsen, 2010). Det finns olika 

hypoteser. En av dessa är att patienten har för höga halter av signalämnet glutamat i 

hjärnan. Detta överskott skadar då nervcellerna (Neuroguiden, 2014). Det finns också 

teorier om att det kan bero på en immunologiskt betingad skada eller eventuellt 

påverkan av tungmetaller (Svensson, 2007). I världen diagnostiseras 1-2 personer av 

100 000 med ALS per år (Shaw, 2006). I Sverige lever idag 600-700 personer med ALS

och ca 200 personer får diagnosen varje år, av dem drabbas män i högre grad än kvinnor

(Socialstyrelsen, 2010). Män får den också tidigare i livet än kvinnor (Shaw, 2006). 

Överlevnadstiden från det att man har fått sin diagnos ligger i genomsnitt på tre till fem 

år (Socialstyrelsen, 2010). 

2.1.2. Diagnostik

Diagnosen ställs utifrån läkarundersökning och typiska symtom. Det kan vara svårt att 

ställa rätt diagnos vid ALS. Speciellt i början av sjukdomen eftersom det finns många 

sjukdomar som ger muskelförsvagning. De patienter som lider av den familjära formen 

av ALS kan få sin diagnos via DNA-analys. För övriga finns det ännu inget specifikt 

prov som kan bekräfta diagnosen. Utredningen består av neurofysiologiska 

undersökningar (Socialstyrelsen, 2010).

2.1.3. Behandling

I dagsläget finns det ingen bot för sjukdomen utan fokus ligger på att behandla och 

lindra uppkomna symtom med läkemedel och hjälpmedel (Socialstyrelsen, 2010). 
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Riluzol är en substans som hämmar utsöndringen av glutamat, vilket kan bidra till 

lindring av symtom och längre överlevnad på tre-fyra månader (Zoccolella, Santamato 

& Lamberti, 2009). Substansen anses bromsa sjukdomsförloppet men måste tas i ett 

tidigt skede av sjukdomen. Den har också visat sig ha bäst effekt på yngre patienter och 

på patienter med ett snabbt sjukdomsförlopp. Andra läkemedel som bensodiazepiner 

eller antiepileptiska läkemedel kan ges mot kraftiga muskelspasmer. Ca 80 % av 

patienterna mister förmågan att svälja och kan då behöva en Perkutan Endoskopisk 

Gastrostomi (PEG) inopererad. Det innebär att man tillför näring till magsäcken med en

slang, det sker via en öppning i bukväggen. Vid behov ges också läkemedel via PEG 

(Socialstyrelsen, 2010)

I Sverige behandlas ALS-patienter med respirator i några få fall. Det skedde inte 

tidigare i Sverige. Detta är ett beslut som noga måste övervägas tillsammans med 

patienten (Svensson, 2007). Det är ett svårt beslut att ta och patienterna kan känna en 

uttalad ambivalens inför detta val. Lemoignan och Ells (2008) har i en studie från 

Kanada visat att patienterna finner det besvärligt att göra valet att använda respirator. 

De upplever att det blir ett artificiellt liv utan värde eftersom de blir så beroende av en 

maskin.

För att kunna ge bästa möjliga omvårdnad till patienterna finns det idag vid de flesta 

universitetssjukhus samt vid flera länssjukhus i landet ett specialiserat ALS- team 

(Almås & Rafaelson-Johansen, 2004). I dessa team ingår det läkare, sjuksköterska, 

tandläkare, arbetsterapeut, dietist, kurator, sjukgymnast och psykolog. För att vården 

ska bli så bra som möjligt krävs det planering och en god framförhållning eftersom 

behoven hos dessa patienter förändras under hela sjukdomsförloppet.  Det finns även 

särskilda team för avancerad hemsjukvård på flera orter. Dessa team samverkar inte 

bara med ALS-teamen utan även med primärvård, sjukhus och kommun. Det gör det 

möjligt att få vård i hemmet även i ett sent skede av sjukdomen. Även hospice och 

sjukhem kan då erbjudas (Socialstyrelsen, 2010) 

2.1.4. Patienten med ALS

I hälso- och sjukvårdslagen står det att vården ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och dennes integritet så långt som det är möjligt (SFS 1982:763). 

Patienten har rätt att medverka i beslutsfattandet som rör den egna vården fram till 

döden och kan därmed påverka om vården ska ske i hemmet eller på en institution. På 

så sätt bevaras patientens integritet (Socialstyrelsen, 2010).
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Lindquist (2004) beskrev livet med ALS som ett pendlade mellan hopp och förtvivlan. 

En djup sorg fanns över att behöva lämna sin familj och över allt hon inte kommer få 

uppleva. Samtidigt beskrev hon en stor lycka och tacksamhet över det hon fick uppleva 

i livet.  Även i dokumentärfilmen Aldrig Släppa Taget om Eggers (2013) visades starka 

känslor av frustration. Hon uppvisade även framtidstro och slutade aldrig tro på att ett 

mirakel skulle inträffa.

2.2. Definition patient

Enligt NE (2014) är patient en person som på grund av sjukdom eller jämförbart 

tillstånd har kontakt med hälso- och sjukvården med avsikt att få råd, behandling eller 

omvårdnad. 

Inom livsvärldsperspektivet är betydelsen av begreppet patient en person som av 

hälsoskäl söker vård (Dahlberg & Segesten, 2010). 

3. Teoretisk referensram

Att vårda med livsvärlden som grund innebär att försöka förstå hur patienten ser på 

sjukdom och hälsa. Det innefattar ett perspektiv som inte bara inkluderar patienten, utan

även dennes familj och vårdare (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är i och genom 

livsvärlden vi förstår den verklighet vi lever i. Livsvärlden är både personlig och delad 

med andra och det är genom vår livsvärld vi får förståelse för hur patienten ser på sitt 

liv. Livsvärlden är något subjektivt och går inte att ta på rent fysiskt men den har en fast

punkt, kroppen (Bullington, 2004). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver detta med 

att: ”människan ”har” alltså inte en kropp på det sättet hon kan ha en cykel eller en 

väska, utan varje person ”är” sin kropp” (s.132). Genom kroppen får människan 

tillgång till livet, vilket innebär att en förändrad kropp även förändrar tillgången till livet

(Dahlberg & Segesten, 2010). I detta fall är kroppen levd, den levda kroppen är en enhet

av kropp och själ. Människan är alltid både och, det går inte att särskilja kropp och själ 

eftersom de är i konstant samspel med varandra (Bullington, 2004). Den levda kroppen 

bör ses som ett subjekt. Kroppen är full med minnen och erfarenheter och människan 

kan aldrig lämna den. Det är genom kroppen människan uppfattar världen och får 

tillgång till sitt liv (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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4. Problemformulering

Trots att diagnosen är ovanlig kan allmänsjuksköterskan komma att möta patienter med 

ALS. Sjuksköterskan bör då ha kunskap om att det enbart är det motoriska nervsystemet

som är drabbat. Patientens sensoriska funktion eller tankeverksamhet är inte påverkad 

på något sätt (Almås, Rafaelson-Johansen, 2004).

De flesta studier som görs idag gällande ALS inriktar sig på att försöka hitta ett 

botemedel mot sjukdomen och görs ofta utifrån ett medicinskt perspektiv. Inte så många

studier har en vårdvetenskaplig ansats. För att öka vetskapen om hur det är att leva med 

ALS ur patientens perspektiv krävs det att kunskapen gällande sjukdomen ökar bland 

sjuksköterskor. Då ALS drabbar människor i olika åldrar, kan många välja att bo kvar i 

det privata hemmet, och så småningom kommer de behöva palliativ vård. 

Genom ett vårdvetenskapligt perspektiv kan sjuksköterskan vårda med livsvärlden som 

grund. Patientens livsvärld förändras i samband med att denna sjukdom fortskrider. 

Därför anser författarna att det är viktigt att göra denna systematiska litteraturstudie. 

Genom en djupare förståelse för hur patienterna upplever det att leva med ALS kan 

framtida möten förenklas.

5. Syfte

Syftet var att belysa hur det var att leva med ALS ur patientens perspektiv. 

6. Metod 

Under detta stycke kommer författarna presentera studiens design, sökningsförfarande, 

inklusionskriterier, olika sökningsmetoder, urval och kvalitetsgranskning samt 

analysprocess. Dessa presenteras under respektive rubrik. 

6.1. Design

En systematisk litteraturstudie handlar om att skapa en översikt av kunskapsläget inom 

ett visst område med grund i litteraturen (Friberg, 2012 ). I Kompetensbeskrivningen för

sjuksköterskor, står det att sjuksköterskan ska hålla sig uppdaterad och söka efter ny 

kunskap som kan vara av nytta inom vården (Socialstyrelsen, 2005). 

Det kan vara svårt som enskild sjuksköterska att ha kontroll över alla nya artiklar inom 

ett visst område och då kan den systematiska litteraturstudien vara till stor hjälp 
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(Forsberg & Wengström, 2012). I denna studie ville författarna belysa hur det är att leva

med ALS ur patientens perspektiv. Enligt Backman (2008) söks all relevant litteratur 

inom ett område upp och resultatet sammanställs sedan. På så sätt kan ett nytt 

perspektiv på det valda fenomenet växa fram eller det som saknades kan förtydligas. 

6.2. Sökningsförfarande

Den systematiska sökningen genomfördes mellan mars och april 2014. Det gjordes även

fritextsökningar i databaser och manuella sökningar i referenslistor för att få fram 

relevanta och aktuella artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). 

6.2.1. Inklusionskriterier

Författarna valde att söka efter artiklar som var högst 10 år gamla för att få relativt nya 

aspekter av att leva med ALS. Artiklarna skulle vara peer-reviewed vilket innebar att de

var lektörsgranskade (Backman, 2008). Det krävs för ett trovärdigt resultat (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). Peer-reviewed avgränsningen användes också för att 

säkerställa att artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2012). I 

Pubmed, där författarna inte kunde inkludera peer-rewied användes Ulrich's Peridoicals 

Directory för att garantera att artikeln var vetenskaplig. Detta är en databas för 

tidskrifter (Ulrichsweb Global Serials Directory, 2014). 

Författarna valde även att bara inkludera artiklar som var från Europa eftersom de ville 

ha en kontext och kultur som var lik Sverige. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

och en åldersgräns sattes på 18 år och uppåt eftersom ALS oftast drabbar personer som 

är vuxna (Forsberg & Wengström, 2012). 

6.2.2. Ämnesordsökning

Författarna valde att börja sin sökning i databaserna Pubmed, Cinahl och PsycINFO. 

Pubmed är världens största medicinska referensdatabas, Cinahl är stor inom hälso- och 

vårdvetenskap och PsycINFO täcker upp medicin och socialt arbete (Backman, 2008). 

För att få fram relevanta ämnesord som passade syftet användes Svensk Medical 

Subject Headings (MeSH) (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). De engelska 

ämnesorden  som valdes var: Amyotrophic lateral sclerosis, Quality of life, Value of 

life/ Attitude to life, Sense of coherence/ Psychological wellbeing, Life change events/ 

Life experiences, Patient attitude/ client attitude, Emotions, Perceptions/ Self-

perception, Patients. I PsycINFO kontrollerades ämnesorden mot Thesaurus, som är 
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databasens samling över ämnesord (Friberg, 2012). Vissa ord fick då ändras men 

innebörden i orden föreföll vara densamma. I Cinahl söktes orden med relevancy ranked

av samma anledning som ovan. 

I de olika databaserna sökte sen författarna på orden, först separat, sedan i olika 

kombinationer för att inte missa aspekter som var relevanta för syftet. I Pubmed 

inkluderade författarna psychology i de sökningar det var möjligt då det passade syftet 

på studien. I Cinahl och PsycINFO fanns möjligheten att välja explode på vissa ord, 

vilket utökade betydelsen av dessa. I de fall det var möjligt gjordes detta.

De booleska termerna AND och OR användes vid sökningarna för att begränsa och 

utvidga resultatet (Forsberg & Wengström, 2008). (Bilaga A-C.)

6.2.3. Fritextsökning

Fritextsökningar utfördes i databaserna för att inte missa relevant forskning för ämnet. 

Några olika fraser prövades men samma inklusionskriterier behölls under hela 

sökningen (Forsberg & Wengström, 2012). (Bilaga A-C). 

6.2.4. Manuell sökning

En manuell sökning gjordes för att få fram fler kvalitativa studier (Östlundh, 2012). 

Litteraturstudier och referenslistor studerades i Digitala vetenskapliga arkivet (DIVA) 

för att hitta fler kvalitativa artiklar som kunde svara på syftet (Backman, 2008). Denna 

sökning gav författarna två kvalitativa artiklar.

6.3. Urval och kvalitetsgranskning

I databassökningarna fick författarna totalt fram 64 artiklar. Av dessa var 31 dubbletter, 

vilket gav författarna 33 artiklar från databassökningen. Den manuella sökningen 

resulterade i två artiklar så totalt hade författarna 35 artiklar som skulle studeras i 

fulltext. Av dessa var det åtta artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext, varav sju var 

kvantitativa och en kvalitativ.

Urvalsmetoden utfördes i linje med anvisningar utifrån Forsberg och Wengström 

(2008). För att välja ut vilka artiklar som skulle vara med i studien började författarna 

med att läsa titlar på de träffar sökningarna gav. Var dessa relevanta för syftet lästes 

abstract på artikeln och 27 artiklar fanns tillgängliga att läsas i fulltext.  Av dessa var 

majoriteten kvantitativa artiklar och författarna ansåg att syftet även behövde besvaras 

med subjektiva erfarenheter om hur det är att leva med ALS.  Därför exkluderades 5 
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kvantitativa artiklar som hade liknande syfte och resultat som de andra kvantitativa 

artiklarna. Av övriga 22 artiklar gick 13 vidare till kvalitetsgranskning (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

De utvalda artiklarna granskades sedan efter inspiration av Forsberg och Wengström 

(2012) med checklistor för kvantitativa respektive kvalitativa granskningsmallar. 

Frågorna omformulerades så att det blev ja eller nej frågor.  Då författarna ansåg att de 

önskade tilläggsfrågor på mallarna gjordes dessa utifrån Friberg (2012) och utifrån 

löpande text i Forsberg och Wengström (2012). (Bilaga D-E).

De artiklar som fick betyget medel 15-19 poäng, eller hög 20-25 poäng inkluderades i 

studien. De som fick lågt betyg, 14 poäng eller mindre, exkluderades (Miglioretti, 

Mazzini, Oggioni, Testa & Monaco, 2008; Mora, Salas, Fajardo, Iváñez & Rodriguez-

Santos, 2013; Tramonti, Bongoianni, Bernando, Davitti & Rossi, 2012). Totalt 

användes 10 av de ursprungliga 13 artiklarna, varav 5 var kvantitativa och 5 kvalitativa 

(Forsberg & Wengström, 2012) (Bilaga F).

6.4. Analys 

Materialet lästes först igenom systematiskt ett flertal gånger. Artiklarna numrerades 

med 1-10 och meningsbärande enheter som svarade på syftet valdes därefter ut i alla 

artiklarna (Forsberg & Wengström, 2012). De kvantitativa och kvalitativa artiklarna 

analyserades på samma sätt. Författarna omvandlade numeriska data av resultaten i de 

kvantitativa artiklarna till löpande text (Friberg, 2012). 

Därefter kodades de meningsbärande enheterna. Alla meningsbärande enheter/koder 

fick sen en siffra motsvarande den artikel de kom ifrån. Allt material skrevs sedan ut på 

papper och varje meningsenhet med kod och numrering klipptes isär. Därefter skedde 

en gemensam analys där alla meningsbärande enheter och koder kategoriserades, 

delades in i teman och diskuterades utifrån likheter och skillnader. Slutliga kategorier 

och teman togs fram gemensamt av författarna (Forsberg & Wengström, 2012). En 

induktiv ansats användes vilket betyder att fakta som stämde överens med syftet för 

studien samlades in. Därefter utvecklades det insamlade materialet till nya begrepp. 

Författarna har i denna studie använt sig av så kallad triangulering och först analyserat 

var för sig. De har sedan gemensamt kommit fram till resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2012). 
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Tabell 1. Analysprocess 

Meningsbärande 
enhet

Kod Kategori Tema

Medianvärdet av 
primärbedömningen 
påvisade att 
patienterna inte 
skattade sin 
sjukdomssituation 
som hotande.

Patienterna kände 
sig inte hotade av 
sjukdomen.

Acceptans Anpassning.

Tankar att ingenting 
är bra och att Gud 
inte existerade. 
Vissa tappade sin tro
relaterat till 
sjukdomen.

Tappade tron på 
Gud.

Existentiella tankar Kropp och själ.

Vetskapen om att 
patienterna orsakade
lidande för sin 
familj skapade 
skuldkänslor och var
en tung börda att 
bära.

Skuld för att 
familjen led.

Familj och vänners 
betydelse

Social tillvaro.

7. Forskningsetiska överväganden

Författarna la ner vikt i att hitta artiklar där etiska överväganden var genomförda. Enligt

Forsberg och Wengström (2012) ska de artiklar som valts ut till en systematisk 

litteraturstudie fått tillstånd från en etisk kommitté eller noggrant ha övervägt de etiska 

principerna. Deltagarna i studierna skulle ha deltagit frivilligt och fått möjlighet att vara 

konfidentiella (Forsberg & Wengström, 2012). Författarna vill tydliggöra att ingen 

oredlighet förekommit och att vi har haft ett ärligt uppsåt med denna systematiska 

litteraturstudie (Codex, 2014). Författarna ska vara noggranna och redovisa sitt resultat 

på ett välgrundat sätt (Forsberg & Wengström, 2012). 
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8. Resultat

I den här systematiska litteraturstudien ingår 10 vetenskapliga artiklar från Europa. Tre 

av dem är från Italien, tre av artiklarna är från Sverige, två av artiklarna är från England,

en artikel är från Frankrike och en artikel är från Tyskland. Fem stycken var kvantitativa

och fem var kvalitativa. Resultatet baserades utifrån tre teman: Anpassning, Kropp och 

själ och Social tillvaro. Under dataanalysen framkom också 7 kategorier. Under 

Anpassning (Acceptans och Förnekelse), under Kropp och själ (Fysiska förändringar, 

Depressiva symtom och Existentiella tankar) och under Social tillvaro (Familj och 

vänner och Möten med professionella). 

   

FIGUR 1- Uppställning över teman och kategorier.

8.1. Anpassning

Under detta tema framkom två kategorier, accepterande och förnekelse. Dessa 

presenteras under respektive rubrik.

8.1.1. Accepterande

Acceptans till sjukdomen var den hanteringsstrategi som rankades högst av patienterna 

själva (Montel, Albertini & Spitz, 2012). Acceptans ansågs även nödvändigt eftersom 

det inte finns något botemedel mot ALS. Patienterna insåg att de inte kunde göra något 

åt situationen och därför var det inte lönt att oroa sig över sjukdomen (Brown & 
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Addington-hall, 2008; Hughes, Sinha, Higginson, Down & Leigh, 2004). Trots att 

patienten accepterade situationen betydde det inte att de accepterade själva sjukdomen. 

Patienten behövde leva i nuet för att finna mening i sitt liv. Det minskade tankar 

gällande framtiden och uppgavs underlättande (Brown et al., 2008; Ozanne, Graneheim,

Persson & Strang, 2011; Ozanne, Graneheim & Strang, 2013). Patienten valde mellan 

att fortsätta njuta av livet eller att oroa sig den tid de hade kvar (Hughes et al., 2004; 

Ozanne et al., 2013). Trots acceptans fanns tankarna på sjukdomen alltid där även om 

de minskade över tiden (Ozanne et al., 2011). De faktorer som underlättade samt 

förhindrade patienternas sätt att acceptera sjukdomen förändrades hela tiden under 

sjukdomens gång. Ett ständigt pendlande mellan glädje och förtvivlan förekom. Om 

patienten accepterade pendlandet i sitt humör som en naturlig del, att livet går upp och 

ner, hjälpte det patienten att hantera sitt liv (Brown et al., 2008; Ozanne et al., 2011).  

Anpassningen till att leva med ALS kunde ske på många olika sätt. Ett fokus på att 

behålla sin positiva sida ansågs skapa hopp och inställningen ansågs hjälpa även i det 

långa loppet (Brown et al., 2008; Hughes et al., 2004). Om patienten hade en positiv 

attityd till sjukdomen visade det starka samband med positiva tankar (Tramonti, 

Bongianni, Fanciullacci & Rossi, 2012). Det fanns även andra saker patienterna kunde 

göra för att anpassa sig och acceptera sin nya situation. Behålla egna intressen skapade 

känslor av frihet och mening i livet. Att stå fast vid tidigare attityder och beteenden 

skattades högt (Ozanne et al., 2011; Tramonti et al., 2012). Patienterna hittade även 

mening i att hjälpa andra. Det kunde vara ekonomiskt eller att inspirera andra med ALS.

Det stärkte den viktiga känslan av att vara osjälvisk och självständig. Möten med 

medpatienter skapade också känslan av att inte vara ensam (Ozanne et al., 2011). 

Patienten underlättade även praktiska saker för familj och vänner, som att planera sin 

begravning och skriva sitt testamente (Ozanne et al., 2011; Tramonti et al., 2012). Saker

som patienterna själva ansåg var roliga skapade mening likaså att befinna sig ute i 

naturen (Ozanne et al., 2013).

8.1.2. Förnekelse

Osäkerheten inför framtiden och döden gjorde det svårt att anpassa sig till situationen 

(Brown et al., 2008; Hughes et al., 2004; Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2013).  

Symtomen som sjukdomen förde med sig gjorde att patienterna fick svårt att se någon 

mening med att tänka på framtiden. Det kunde vara förödande för patienten som då gav 

upp sina planer och slutade blicka framåt. En annan anledning till förnekelse var att 
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patienterna istället inte ville ge upp sina planer på framtiden (Brown et al., 2008; 

Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2013). Sjukdomen förnekades så länge det var 

möjligt och patienten valde aktivt att inte ta itu med den (Brown et al., 2008; Ozanne et 

al, 2011 ). En del patienter ignorerade sjukdomen, av rädsla för att bryta samman när 

känslorna relaterade till vad sjukdomen innebar kom ifatt dem (Brown et al., 2008; 

Hughes et al., 2004). Andra patienter önskade att allt skulle vara som förut eller 

åtminstone stanna upp och inte försämras (Brown et al., 2008; Ozanne et al., 2011). 

Vissa patienter förnekade sjukdomen på grund av den skam de kände relaterat till sina 

fysiska handikapp och valde att isolera sig. Gränserna som skapades gällande vilka 

praktiska saker man kunde utföra, kunde också leda till förnekelse (Brown et al., 2008; 

Ozanne et al., 2013). Vissa förnekade på grund av att de inte kunde förstå varför just de 

fick leva med ALS. En ovilja fanns i att prata om sin situation på grund av att 

patienterna inte ville ha oönskad sympati (Brown et al., 2008; Ozanne et al., 2011).  

Emotionellt undvikande användes ändå i mindre grad än andra hanteringsstrategier 

(Matuz, Birbaumer, Hautziner & Kübler, 2010).

8.2. Kropp och själ

Under detta tema framkom tre kategorier, fysiska förändringar, depressiva symtom och 

existentiella tankar, vilka kommer presenteras var för sig. 

8.2.1. Fysiska förändringar

Ett sätt att anpassa sig till den nya situationen var att behålla ett aktivt liv med fokus på 

hälsan. Patienten fick kontroll över sjukdomen genom att vara aktiv och positiv. 

Sjukgymnastik skapade också kontroll över situationen (Brown et al., 2008; Ozanne et 

al., 2011; Ozanne et al., 2013). Negativt var att ett kontrollbehov kunde utvecklas 

gällande sin egen situation, men också i relationen med andra (Ozanne et al., 2011). 

Uppfattningen om vad som var fysiskt möjligt ändrades för patienterna under 

sjukdomstiden men de flesta fortsatte att ha ett så aktivt liv som möjligt. Eftersom 

patientens förutsättningar hade ändrats kunde det också leda till nya intressen (Gibbons, 

Thornton & Young ., 2013; Hughes et al., 2004; Ozanne et al., 2011). Känslan av 

välmående var inte beroende av patientens fysiska status. Att ta emot den hjälp 

patienten kunde få, ökade kontrollen över situationen och var tacksamt för deras fysiska 

funktion (Brown et al., 2008; Kübler, Winter, Ludolph, Hautzinger & Birbaumer, 2005; 

Ozanne et al., 2011). Minskningen av den fysiska förmågan under sjukdomsförloppet 
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gjorde att tiden saktades ner för patienternas hela existens (Hughes et al., 2004; Olsson, 

Markhede, Strang & Persson, 2009; Ozanne et al., 2013). Motivationen förändrades 

också av sjukdomen. Hos vissa blev den högre och hos vissa blev den lägre (Brown et 

al., 2008). Den fysiska aktiviteten var mycket mer krävande för patienten än vad den 

varit tidigare. Patienten kunde bli trött av att bara prata och andas, vilket tog mycket 

energi. Samma känsla de tidigare fick av hård träning kunde de nu få av att stå upp. 

Saker som innan varit lätta att utföra, laga mat, klä på sig eller läsa en bok blev nu till en

stor aktivitet som orsakade extrem fysisk trötthet (Brown et al., 2008; Gibbons et al., 

2013; Hughes et al., 2004). Patienten hade ingen fysisk ork trots att motivationen fanns 

kvar. Detta skapade en rädsla hos patienterna vars intellekt fortfarande var intakt 

(Brown et al., 2008; Hughes et al., 2004; Ozanne et al., 2013). Att så länge som möjligt 

ha kvar sin autonomi genom ett aktivt liv visade sig vara viktigt för både 

funktionsförmåga och självförtroende (Gibbons et al., 2013; Ozanne et al., 2011; 

Tramonti et al., 2012). När sjukdomen blivit en vana, anpassade sig patienten naturligt 

även om hon kunde känna sig tyngd av det. Praktiska hjälpmedel kunde ibland undvikas

av rädsla för att minska den fysiska funktionen (Brown et al., 2008; Hughes et al., 2004;

Ozanne et al., 2011). Fysisk ansträngning gjorde det svårt att koncentrera sig och 

skapade stor trötthet hos patienterna. Patienterna behövde planera sina aktiviteter 

relaterat till minskad energi. Tröttheten kom av att anpassa sig till de nya kraven 

sjukdomen ställde. För att återfå styrka var det nödvändigt att vila. Tröttheten gjorde 

också att patienterna avstod aktiviteter de egentligen skulle vilja göra. Vissa av 

patienterna utformade färdiga svar för att undvika aktiviteter som skulle kräva energi 

och orsaka trötthet (Brown et al., 2008).  Oftast koncentrerade sig patienten på det hon 

kunde göra, istället för att fokusera på det hon inte kunde längre (Brown et al., 2008; 

Gibbons et al., 2013). Patienterna tyckte det var jobbigt med förändringar i den fysiska 

funktionsförmågan och känslan av fysiskt välmående sjönk i takt med 

sjukdomsförloppet (Brown et al., 2008; Hughes et al., 2004; Olsson et al., 2009; 

Tramonti et al., 2012). Livet med ALS kom ofta som en chock när patienten tidigare 

varit fullt frisk och aktiv. Det kunde leda till minskad vitalitet. Patienterna blev 

frustrerade på grund av de minskade möjligheterna att själv kunna klara av sitt dagliga 

liv (Brown et al., 2008; Gibbons et al., 2013; Ozanne et al., 2013). Den passiva 

situationen de befann sig i, att inte orka eller kunde göra det de ville var svårt för 

patienterna att hantera. Tröttheten innebar att patienterna kände sig utmattade och 

orkeslösa (Brown et al., 2008; Gibbons et al., 2013; Ozanne et al., 2011). Trots detta 
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hade patienterna en stark vilja att kämpa emot tröttheten som sjukdomen förde med sig 

(Brown et al., 2008; Gibbons et al., 2013)

8.2.2. Depressiva symtom

Beroende på vilket mätinstrument forskarna använt sig av har siffror mellan 18,5% - 48 

% av patienterna visat depressiva symtom. En minskning i det psykiska måendet över 

tid har visat sig förekomma hos patienter med ALS. Kliniskt fastställd depression var 

lika vanligt hos patienterna oavsett vilken sjukdomsstatus de hade. Inga resultat tyder på

att depression skulle vara vanligare hos till exempel patienter med funktionsnedsättning 

eller beroende på vilket kön de har (Kübler et al., 2005; Matuz et al., 2010; Olsson et 

al., 2009). Patienterna uppgav sitt välbefinnande vara till hälften uppfyllt av vad det 

skulle kunnat vara om de var friska (Kübler et al., 2005; Matuz et al., 2010). Något som 

hjälpte patienterna att minska sina depressiva tankar och må bättre var att ha förtroende 

för sig själva och motta socialt stöd. Depressionsrisken kunde också minska om 

patienten behöll kontrollen över situationen. Patienten upplevde då att de hade hög 

benägenhet att hantera sin sjukdom (Matuz et al, 2010). Positiva tankar och handlingar 

visade sig ha stor effekt gällande humöret, dock var det vanligare att de äldre 

patienterna hade färre positiva tankar (Tramonti et al., 2012). Flera aspekter påverkade 

det psykiska måendet negativt. Bland annat gav andningsproblem negativa tankar hos 

patienterna. Känslan av att inte bli behandlade på rätt sätt och få ett mindre aktivt liv på 

grund av bristande motivation var också aspekter som påverkade det psykiska humöret 

(Brown et al., 2008; Ozanne et al., 2011; Tramonti et al., 2012). En del patienter 

upplevde också att de ofta mådde bättre än vad andra trodde (Olsson et al., 2009) och 80

% uppgav att deras liv ansågs bra eller tillfredsställande (Kübler et al., 2005). Då andra 

ofta missbedömde patienternas mående menade patienter att människors dåliga attityd 

hade en negativ effekt på deras mående. Patienterna kände att andra saknade förståelse 

för hur det var att leva med ALS (Hughes et al., 2004; Kübler et al., 2005; Ozanne et al.,

2011). 

8.2.3.  Existentiella tankar

Trots vetskapen om att de inte skulle överleva en längre tid gav kampen mot sjukdomen

och döden patienterna styrka. De gav aldrig upp hoppet. Det gav hopp att ta en dag i 

taget och välja att ta dagen som den kom (Brown et al., 2008; Ozanne et al., 2011; 

Ozanne et al., 2013). Den förväntade livslängden gjorde att patienten var tvungen att 
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konfrontera sjukdomen men gjorde också att patienten såg livet ur en annan dimension 

(Brown et al., 2008; Ozanne et al., 2011). Perspektivet i livet djupnade för patienterna, 

det hade gått från ytligt till djupt (Brown et al., 2008; Ozanne et al., 2013).  Lyckan 

kunde ses i små saker och patienten la inte lika mycket energi på saker som tidigare 

hade irriterat dem. De valde vilka strider som var viktiga. (Ozanne et al., 2011). En 

känslomässig hantering av situationen var viktigare än att aktivt försöka förändra den 

(Matuz et al., 2010). Patientens ålder hade ingen betydelse i hur situationen hanterades, 

inte heller om patienten var i behov av assisterad andning eller hade en PEG (Tramonti 

et al., 2012). Att leva med ALS hanterades också lika oavsett vilken tidsaspekt som 

fanns sen diagnos (Montel et al., 2012).  Patienterna upplevde lidande av att vara låsta i 

sin kropp trots intakt intellekt och av att tidigare enkla saker nu var svårare att utföra. 

Det ingav dem en känsla av att inte kunna vara till någon nytta längre (Brown et al., 

2008, Hughes et al., 2004; Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2013). Det som tidigare 

var normalt existerade inte längre och det inaktiva livet innebar mycket tankar (Gibbons

et al., 2013; Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2013). Känslor av hopplöshet uppkom 

då patienterna visste att det inte fanns något botemedel och de kände att de hade mycket

kvar att uträtta i livet (Ozanne et al., 2013). Patienterna hade mycket frågor om liv och 

död vilket skapade lidande. De tappade tron på Gud sin egen existens och det goda i 

livet. Patienterna upplevde att diagnosen var chockerande och de sökte svar på varför de

drabbats. Patienterna kände en bitterhet över orättvisan i att drabbas och behöva leva 

med denna sjukdom (Brown et al., 2008; Ozanne et al., 2013). Själva osäkerheten 

gällande dödsögonblicket var svår att hantera för patienterna. Ena dagen kunde de må 

bättre och den andra sämre. Oron och resan mot döden gjorde att patienterna inte såg 

någon mening med sitt liv (Hughes et al., 2004; Ozanne et al., 2013) Patienterna kände 

sig maktlösa över situationen de hade framför sig. Att hamna i en beroendeställning där 

någon annan tar över, gav rädsla för att bli osynlig och inte kunna göra sig förstådd. 

Lämna över sig själv i någon annans händer gav patienten en lust att vilja dö (Brown et 

al., 2008; Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2013). Leva med ALS medförde symtom 

som skapade rädslor för att inte vakna vilket i sin tur gav en del negativa känslor och 

dödsångest. Dessa negativa känslor och dödsångest kontrollerade livet för patienten och 

gav upphov till ilska (Brown et al., 2008; Ozanne et al., 2013). En del patienter 

upplevde en minskad känsla av integritet eftersom ingen annan kunde veta eller förstå 

hur de mådde. Patienterna ville inte att andra skulle tyckte synd om dem och ville inte 
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heller behöva skämmas för sitt tillstånd. Detta gjorde att de undvek att prata om sitt eget

lidande med andra (Brown et al., 2008; Hughes et al., 2004; Ozanne et al., 2011).

Existentiell ensamhet upplevdes av patienterna då de fick vara ett stöd åt andra och inte 

fick tillbaka samma stöd.  Trots en osäkerhet kring framtiden och tankar på döden fanns

det en stark önskan att fortsätta leva (Brown et al., 2008; Hughes et al., 2004; Ozanne et

al., 2013). Vissa patienter kände sig även förberedda på att döden väntade, och 

omfamnade den (Brown et al., 2008; Hughes et al., 2004 ). Trots olika sätt att tänka på 

döden upplevde sig de flesta av patienterna inte hotade av sjukdomssituationen (Matuz, 

et al, 2010; Kübler et al., 2005). Om hoppet hölls levande och patienten fortsatte att tro 

på ett botemedel hjälpte det dem att fortsätta söka mening i livet (Ozanne et al., 2013). 

8.3. Social tillvaro

Under detta tema framkom två kategorier, familj och vänners betydelse och möte med 

professionella. Dessa kategorier presenteras var för sig under respektive rubrik. 

8.3.1 Familj och vänners betydelse

Patienter med ALS bor ofta kvar i hemmet. Upp till 80 % av patienterna i en studie 

bodde kvar hemma med sin partner och sina barn (Kübler et al., 2005). Patienterna hade

då mycket stöd ifrån sin familj vilket gjorde det lättare att hantera sjukdomen (Kübler et

al., 2005; Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2013).  Stöd från vänner och familj hade 

också positivt samband med patientens fysiska förmåga (Montel et al., 2012). Familjen 

blev även mer rädd om varandra efter patientens diagnos (Kübler et al., 2005; Ozanne et

al., 2011; Ozanne et al., 2013). Patienten fann motivation och styrka i livet hos familj 

och vänner (Brown et al., 2008; Ozanne et al., 2013). Flera patienter uttryckte också en 

rädsla för att bli lämnade av sin familj. De var rädda att någon i familjen skulle dö före 

dem själva eftersom de var så beroende av deras hjälp. Att leva med ALS innebar att 

patienten befann sig i en beroendeställning vilket var väldigt ovant (Hughes et al., 2004;

Ozanne et al., 2013). Hos de patienter som bodde med familjen visade sig 

välbefinnandet vara högre och för många var det familj och vänner som var det viktiga i

livet (Kübler at al., 2005; Matuz et al., 2010; Ozanne et al., 2013). Den sociala 

kontakten med andra människor ansikte mot ansikte var viktig (Brown et al., 2007). 

Patienten kände ändå en minskad social tillvaro relaterat till sjukdomen och 

kompromisser blev nödvändiga för ett fortsatt socialt liv (Brown et al., 2008; Gibbons et

al., 2013; Hughes et al., 2004; Ozanne et al., 2011). Patienterna kunde uppleva en stor 
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påfrestning vid sociala relationer relaterat till sjukdomen och dess behov. Även 

vännernas rädsla för sjukdomen frestade på relationerna (Gibbons et al., 2013; Ozanne 

et al., 2011). Stödet från familjen var viktigt och det visades tydligt i flera studier. 

Speciellt hos de patienter som hade barn och barnbarn fanns en stor styrka att kämpa 

mot sjukdomen och önskan om fortsatt delaktighet i livet (Ozanne et al., 2011; Ozanne 

et al., 2013). Leva med ALS förde även med sig frustration för de som hade barn. 

Patienterna var frustrerade över att de inte skulle få se sina barn växa upp. Patienter med

minderåriga barn hade svårt att acceptera sjukdomen, de kände skuld och var oroliga för

sina barns framtid eftersom de inte skulle finnas kvar i den (Brown et al., 2008; Gibbons

et al., 2013; Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2013). Det var även svårt för patienterna

att tala med sina barn om sjukdomen. De var oroliga för barnens sårbarhet och kände sig

enbart trygga när de hade barnen nära sig (Ozanne et al., 2011). Vetskapen om att 

familjen led på grund av deras sjukdom var tung att bära. Det var svårt att möta 

familjens oro och dödsångest vilket skapade känslor av skuld hos patienterna (Ozanne et

al., 2013). Detta kunde leda till att patienten dolde effekten av sjukdomen för familjen 

genom att tiga om problemen. För att underlätta för familjen valde även vissa patienter 

att bo på ett vårdhem. Patienten ville skydda familjen från lidande (Brown et al., 2008; 

Hughes et al., 2004; Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2013)

8.3.2 Möten med professionella

Patientens inställning till sin verbala förmåga påverkade kommunikationen med andra 

människor. Trots praktiska lösningar var ett påverkat tal ett hinder för 

kommunikationen och patienterna undvek att kommunicera i onödan av rädsla för att bli

missförstådda eller tagna för alkoholpåverkade (Ozanne et al., 2011). 

Bemötandet från professionella skiljde sig mycket åt och upplevdes ofta som 

avståndstagande.  Patienterna ansåg det vara nödvändigt med en förbättrad 

kommunikation och samverkan mellan sig själva och de professionella. Patienterna var 

också oroade över hur lite kunskap och förståelse de professionella hade gällande 

sjukdomen men försvarade det med att det finns så få fall diagnostiserade (Hughes et 

al., 2004). Trots detta kände sig 63 % av patienterna tillräckligt informerade om 

sjukdomen av sin läkare (Kübler et al., 2005). De patienter som nyligen fått sin diagnos 

ville ha praktisk information om sjukdomen medan de patienter som levt längre med 

sjukdomen ville ha information om behandlingar och forskning. Alla ville veta vad de 

kunde förvänta sig av framtiden. Läkaren lämnade information om sjukdomen baserat 
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på medicin och forskning men kunde inte ge råd hur patienten bäst hanterade sina 

uppkomna problem relaterat till sjukdomen (Hughes et al., 2004). 

Patienten fick ofta uppfattningen om att de skulle dö av kvävning och blev lättade när 

de fick information om att de oftast skulle somna först och dö av koldioxidretention 

(Ozanne et al., 2013). Problem med informationsutbyte ledde till att patienten själv 

sökte efter information gällande sjukdomen i böcker och broschyrer (Hughes et al., 

2004). Det egna sökandet efter information ledde till högre livskvalitet (Matuz et al., 

2010). Patienterna sökte även hjälp hos alternativ medicin för att prova allt men de 

vågade ändå inte utesluta den konventionella hjälp som fanns i form av läkemedel och 

hjälpmedel (Brown et al., 2008). Kontakten med myndigheter direkt efter diagnos 

ansågs svår och myndigheterna brast ofta i form av kunskap om var patienten kunde 

söka hjälp (Hughes et al., 2004; Ozanne et al., 2011). Patienterna själva drog även ut på 

att söka hjälpen. Även om patienterna upplevde ett missnöje i att bli beroende och hade 

svårt att ta emot hjälp visste de att det så småningom skulle bli nödvändigt att motta den

(Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2013). Klar information om vilken hjälp som fanns 

att tillgå minskade deras oro (Ozanne et al., 2011). Majoriteten av patienter hade stöd 

från familjen med assistans från de professionella (Kübler et al., 2005). En hög 

tillgänglighet till socialt stöd visade sig finnas (Matuz et al., 2010). Detta är positivt då 

socialt stöd har samband med positiva tankar hos patienten (Tramonti et al., 2012). 

Personliga assistenter gav frihet och gjorde att ALS blev mer hanterbart att leva med 

(Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2013). 

9. Diskussion

Vi kommer under detta stycke diskutera vårt resultat och använd metod. Diskussionen 

delas upp i en resultatdiskussion där resultatet diskuteras mot olika perspektiv. Den 

innefattar även en kritisk metoddiskussion. Diskussionen bör även avslutas med 

slutsatser och förslag på framtida forskning (Forsberg & Wengström, 2012). 

9.1. Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa hur det är att leva med ALS ur patientens perspektiv. Föreliggande 

systematiska litteraturstudie visade att patienter med ALS upplevde frustration över sin 

sjukdom. Trots detta accepterade de flesta situationen och anpassade sig efter hand som 
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sjukdomen fortskred. Existentiella tankar gällande liv och död tog upp mycket tid hos 

patienten och dessa kom att forma hur de anpassade sig till sjukdomen. 

I kommande avsnitt kommer resultatet diskuteras utifrån de kategorier som anses vara 

av störst värde för studien (Axelsson, 2008). Vi har valt att diskutera kategorierna 

Accepterande/Förnekelse, Fysiska förändringar och Existentiella tankar eftersom de 

bäst belyser hur det är att leva med ALS ur patientens perspektiv. Dessa kan ge oss svar 

på syftet och hjälpa sjuksköterskan i framtida möten. Valet av dessa kategorier tar inte 

bort betydelsen av de andra kategorierna, varken för patienterna eller som svar av syftet 

på denna studie. De valda kategorierna speglas mot livsvärldsperspektivet, där 

patientens levda kropp står i centrum för vården (Dahlberg & Segesten, 2010). 

9.1.1. Accepterande/ Förnekelse

Vårt resultat visade att patienterna accepterade situationen på olika sätt. Enligt 

livsvärldsperspektivet finns det lika många sätt att acceptera sjukdom som antal 

patienter eftersom livsvärlden är något helt unik (Dahlberg & Segesten, 2010). 

I vår systematiska litteraturstudie framkom även liknande upplevelser hos flera av 

patienterna. Livsvärlden kan också delas med andra och det är så patienternas 

upplevelser kan förstås av andra (Dahlberg & Segesten, 2010). Leva i nuet var en av 

dem och ansågs vara en viktig aspekt för att hitta mening med sjukdomen. Även 

Lindquist (2004) berättade om en värdefull tid som hon inte ville vara utan. Döden 

förde henne närmare livet och gjorde henne mer närvarande i nuet. Liknande 

upplevelser har också visats hos patienter med Multipel Skleros (MS) (Olsson., Lexell., 

& Söderberg, 2008). Vad som räknas som meningsfullt är olika för patienten och kan 

även förändras under tidens gång (Dahlberg & Segesten, 2010). Även i vår studie visade

det sig att patienternas sätt att acceptera sjukdomen förändrades under 

sjukdomsförloppet. Detta visar också Miglioretti et al. (2008) där patienterna ansåg att 

hanteringen av sjukdomen förbättrades med tiden. De kunde efter en tid se positiva 

aspekter som att sjukdomen inte påverkat deras ekonomi så mycket som de trodde från 

början. Studien visade också att patienterna kände att de bättre kunde kontrollera 

sjukdomen och uppkomna symtom ju längre tiden gick. 

Patienterna kunde uthärda de utmaningar som sjukdomen skapade bara de såg någon 

form av mening. Sökandet efter mening är en ursprunglig kraft i människans liv (Frankl,

2003). Patienterna fann mening i att hjälpa familj och vänner, t.ex. ekonomiskt eller 

genom att underlätta inför sin kommande död. Även Burchardi, Rauprich, Hecht, Beck 
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och Vollmann (2005) visar att patienter som var drabbade av ALS tyckte att det var 

viktigt att förbereda sig inför döden och gjorde detta genom att skriva livstestamente. 

Fler saker som skapade mening för patienterna var att ha kvar sin självständighet, egna 

intressen och att göra det de tyckte var roligt. Även Eggers (2013) berättade att när hon 

besökte platser som gav mening i livet kunde hon glömma hur sjuk hon var.  

Vissa patienter hade problem med att hantera situationen. De försökte leva som att 

sjukdomen inte existerade och ville inte tänka på framtiden. De fann det svårt att se 

någon mening i det som hänt dem. En del av patienterna ignorerade och förnekade sin 

sjukdom på grund av den skam och oförståelse de kände inför diagnosen. 

Även detta framkommer hos patienter med MS. Olsson et al. (2008)  beskriver att 

patienterna inte accepterade sjukdomen och vägrade låta den kontrollera deras liv.

Sjukdom kan göra att livsvärlden som varit välbekant och behaglig plötsligt känns 

främmande och otäck (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Gränserna gällande de praktiska saker som kunde utföras ledde också till förnekelse av 

sjukdomen och patienterna ville att livet skulle vara som förut. Bullington (2004) menar

att kroppen sällan uppmärksammas. Det är först när något är fel som patienten upplever 

att hon ”har” en kropp. I det vardagliga livet som inte präglas av sjukdom ”är” 

patienten sin kropp. 

Sjuksköterskan bör här komma ihåg att patientens och hennes verklighet inte är 

densamma. Patientens livsvärld förändras i och med sjukdomen och det är i princip 

omöjligt för sjuksköterskan att förstå detta (Birkler, 2007). De flesta anser att ALS är en

skrämmande och hemsk sjukdom. Det är lätt att ställa sig frågan hur någon orkar med 

att leva efter en sådan diagnos.  Som sjuksköterska är det här av stor vikt att försöka 

lämna sina föreställningar om vilken inverkan sjukdomen har på patienten åt sidan 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Om sjuksköterskan lyssnar på patientens individuella 

historia och ser kraften som ligger i henne, kan det hjälpa sjuksköterskan att försöka 

förstå på vilket sätt patienten väljer att leva med ALS. I förståelsen av patientens 

förändrade livsvärld kan sjuksköterskan också hitta rätt väg till bemötandet (Birkler, 

2007).

9.1.2. Fysiska förändringar

Det som var fysiskt möjligt att göra ändrades för patienterna under sjukdomstiden. De 

flesta patienter försökte behålla ett så aktivt liv som möjligt, vilket gav dem kontroll 

över situationen. Fysisk aktivitet var krävande för patienten som nu blev trött bara av att
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prata. Trötthet var en stor del av patienternas liv och de blev ofta frustrerade över att 

inte orka med samma aktiviteter som tidigare.  Kroppen orkade inte mer och detta 

skapade en rädsla hos patienterna. Detta visar även Mora et al. (2013), där patienterna 

berättade om rädslan för att förlora sin autonomi. De var rädda för att bli en börda för 

familj och vänner i takt med att den fysiska förmågan och orken minskade. Även 

patienter med MS beskrev att sjukdomen gav avtryck i det dagliga livet. Tröttheten 

påverkade hela existensen och möjligheten att göra saker. Kroppens begränsningar 

påverkade friheten men patienterna kämpade för att behålla en känsla av inre frihet. De 

ville fortsätta vara sig själva och leva sina egna liv (Olsson et al., 2008). Den minskade 

kapaciteten kan göra att den privata livsvärlden för patienten blir mindre samtidigt som 

världen utanför upplevs som allt större. Att leva med ALS kan också göra att patienten 

uppfattar sin kropp som främmande (Birkler, 2007). Patienterna anpassade sig efter sin 

funktionsförmåga då det var svårt att behålla sitt tidigare aktiva liv. De behövde planera 

aktiviteter och spara på sina krafter genom att vila och ibland avstå saker de ville göra. 

Patienten fokuserade på det hon kunde göra och undvek det som tog alltför mycket 

energi. Enligt Lindquist (2004) behöver patienten hitta en balans och hushålla med sina 

resurser. 

Både patienter med ALS och MS uppgav att de behövde spara på krafterna för att orka 

med det som ansågs viktigt (Eggers, 2013; Olsson et al., 2008). Det kunde t.ex. handla 

om att få mer assistans för att få mer tid tillsammans med familjen (Eggers, 2013). 

När kroppen hos patienten påverkas fysiskt påverkas också kommunikationen med 

sjuksköterskan. Den icke verbala kommunikationen som annars är så viktig försvinner, 

vilket påverkar vården. Det kroppsliga språket har stor betydelse för hur sjuksköterskan 

uppfattar patientens vilja och mående (Dahlberg & Segesten, 2010). Även den verbala 

förmågan hos ALS-patienterna försvinner när sjukdomen fortskrider. Vilka effekter har 

det då att patienten förlorar sin fysiska och verbala förmåga och hur påverkar detta 

livsvärlden? Minskar den privata delen av livsvärlden när fysisk förmåga och tal 

försvinner? Kanske den livsvärld som patienten delar med andra istället blir större 

eftersom behovet av hjälp är så omfattande. Behöver sjuksköterskan då öppna upp mer 

av sin egen livsvärld? Är det etiskt korrekt att sjuksköterskan delar sin privata livsvärld?

Det etiska kravet har inte en given väg, det visar bara riktningen. Att ge så god vård som

möjligt måste tolkas utifrån varje specifik situation (Dahlberg & Segesten, 2010). Vi 

anser att om den blivande sjuksköterskan möter dessa patienter krävs en medvetenhet 
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om att den fysiska förmågan och talförmågan hos patienten hon har framför sig kan vara

påverkad men patientens intellektuella förmåga är intakt.

Det etiska kravet menar också att sjuksköterskan bör ha en vårdvetenskaplig grund, 

bedöma aktuell situation och försöka förstå vad det är patienten vill uttrycka. Inom 

vårdvetenskapen bör sjuksköterskan vara öppen för olika kunskapsvägar för att nå 

förståelse för patientens liv. Sjuksköterskan bör också se alternativa lösningar på 

problem som kan uppstå i etiskt svåra situationer. (Dahlberg & Segesten, 2010).

9.1.3 Existentiella tankar

Patienterna gav aldrig upp hoppet och kämpade hela tiden emot sjukdomen. Själva 

kampen gav styrka och hopp. De blev tvungna att konfrontera sjukdomen vilket gjorde 

att livet sågs ur ett annat och djupare perspektiv. Detta benämner Dahlberg och Segesten

(2010), som en livskraft. Patienten har kraften att överkomma de hinder och möjligheter

som finns framför dem. De har en vilja att leva och ett mod för att kämpa. 

Patienter med MS uppvisade också denna kamp. De kämpade för att behålla sin styrka 

trots pågående sjukdom (Olsson et al., 2008). 

Patienterna i vår litteraturstudie upplevde sig vara låsta i sin kropp då sjukdomen ledde 

till minskad rörlighet. Innebörden av sjukdomen gav uppkomst till mycket tankar och 

lidande. Frågor om liv och död återkom, de tappade tron på Gud, det goda i livet och sin

egen existens. Patienterna upplevde situationen de befann sig i som orättvis och ställde 

sig frågan – Varför just jag? Dessa funderingar återkommer både hos patienter med 

ALS och MS. De funderade över vad de har gjort för ont och om det var ödet eller ett 

straff som gjort att de drabbats av sjukdom (Eggers, 2013; Lindquist, 2004; Olsson et 

al., 2008).

Albert, Rabkin, Del Bene, Tider, O’Sullivan, Rowland & Mitsumoto (2005) visade att 

det fanns ALS- patienter som hade en stark önskan att dö trots bra stöd från familj och 

vårdpersonal. Dessa patienter hade mindre positiva tankar, kände hopplöshet och hade 

förlorat sin religiösa tro.

I ett livsvärldsperspektiv är det existentiella sammanflätat med kroppen. Känslor kan 

inte skiljas från tankar likväl som kroppen inte kan skiljas från själen. Är patienten 

ledsen så är hon ledsen i både kropp som själ (Bullington, 2004; Dahlberg & Segesten, 

2010). Lemoignan et al. (2008), beskriver hur patienter med ALS påverkas av sina 

känslor. De val patienterna tog var starkt påverkade av deras humör, vilket påverkade 

utkomsten av deras beslut. I vår studie visade resultatet att resan mot döden innebar 
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dödsångest och patienterna kände sig maktlösa. De kunde känna att de inte var till 

någon nytta längre då de hamnat i en beroendeställning. Detta skapade en lust att vilja 

dö. Som sjuksköterska är det önskvärt att se både glädjen och sorgen hos patienten, för 

att göra det krävs det att sjuksköterskan stannar upp och möter varje unik livsvärld. Gör 

hon det skapar det en känsla av delaktighet hos patienten (Dahlberg & Segesten, 2010).

Parallellt med denna oro fanns en stark önskan att vilja leva. De fortsatte hålla sitt hopp 

och tron på ett botemedel vid liv. Förbereda sig inför döden men samtidigt ta alla 

chanser till bot återkommer hos både patienter med ALS som MS (Eggers, 2013; 

Lindquist, 2004; Olsson et al., 2008). Önskan om ett mirakel och att aldrig släppa taget 

om hoppet visade sig också (Eggers, 2013). När sjuksköterskan möter patienten och får 

inblick i dennes livsvärld kan hon se världen på ett nytt sätt (Birkler, 2007). Ska 

sjuksköterskan kunna möta dessa patienter bör hon vara förberedd på de svåra 

existentiella frågorna. Sjuksköterskan bör själv ha funderat över vad dessa frågor 

innebär för henne. Det är problematiskt för sjuksköterskan att föreställa sig vad 

patientens existentiella tankar innebär om hon själv aldrig varit nära döden. Mötet med 

en döende patient kan vara väldigt svårt men är något som ingår i sjuksköterskans 

yrkesroll, vilket hon bör vara förberedd på (Dahlberg & Segesten, 2010). När vi som 

sjuksköterskor möter patienter som måste hantera svåra existentiella frågor relaterade 

till sin sjukdomssituation bör vi vara medvetna om att det kan väcka känslor av 

dödsångest även hos oss. Burchandi et al. (2005) och Lemoignan et al. (2008) beskriver 

hur viktigt det är att vårdpersonal vågar ge dåliga nyheter och kan göra detta på ett 

professionellt sätt. Det är även viktigt att vårdpersonal kan bemöta existentiella frågor 

om döden och palliativ vård. De patienter som har fått en bra information gällande detta 

från första början känner att de själva kan fortsätta bestämma över sin kommande vård 

och på så sätt behålla sin autonomi.

Även om vårdandet kan väcka känslor som inte är positiva hos sjuksköterskan är det 

viktigt för patienten att sjuksköterskan vågar möta sina egna känslor. Se dessa patienter 

ur ett vårdvetenskapligt perspektiv med livsvärlden som grund innebär att vara helt 

närvarande i mötet. Sjuksköterskan bör vara personlig utan att vara privat vilket kräver 

en balansgång (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienten är en helhet bestående av kropp 

och själ, vilket sjuksköterskan bör ha fokus på i mötet med henne (Bullington, 2004). 

När vi som sjuksköterskor möter patientens livsvärld och dennes levda kropp bör vi 

efterfråga hur det är och hur det känns för varje individuell patient (Dahlberg & 

Segesten, 2010). För många patienter med ALS är det viktigt att vårdpersonal runt 
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omkring patienten kan kommunicera om allt. De existentiella frågorna får inte glömmas

bort i mötet med patienten. De frågorna och tankarna anses vara minst lika viktiga som 

de medicinska frågorna (Lemoignan et al., 2008). 

9.2. Metoddiskussion

I denna systematiska litteraturstudie har syftet varit att belysa hur det är att leva med 

ALS. För att få en så bred sökning som möjligt använde sig författarna av tre olika 

databaser, Pubmed, Cinahl och PsycINFO. Detta ökar trovärdigheten eftersom 

sökningar i färre databaser oftast inte är heltäckande (Backman, 2008). Innan 

databassökningarna påbörjades valdes inklusionskriterier ut vilket bör göras i en 

systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2012). Enligt Forsberg och 

Wengström (2008), bör inkluderade artiklar helst vara mellan tre och fem år gamla. 

Författarna valde i denna studie att sätta gränsen vid tio år vilket anses vara en svaghet 

enligt Forsberg och Wengström (2012). Författarna anser ändå att detta gav resultatet ett

djupare innehåll då fler artiklar kunde inkluderas. Flera artiklar återkom i de olika 

sökningarna som dubbletter vilket kan vara en styrka eftersom ämnesorden då var 

korrekt valda för syftet. Manuella sökningar och fritextsökningar gjordes också för att 

inte missa relevant forskning, vilket också anses stärka resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2012). 

När författarna började utföra artikelsökningar upptäcktes på ett tidigt plan att det var 

lättare att hitta kvantitativa artiklar än kvalitativa. Författarna valde bort en del 

kvantitativa studier för att de ville ha en så jämn fördelning av kvantitativa och 

kvalitativa studier som möjligt. Detta för att även kunskapen om hur det subjektivt är att

leva med ALS skulle kunna besvaras utifrån syftet. Risken finns att författarna där valde

bort artiklar som hade kunnat inkluderas i studien. Författarna har i denna studie 

inkluderat både kvantitativa och kvalitativa originalartiklar vilket är en fördel för 

studien då fenomen kan belysas från olika synvinklar och ge ett bredare perspektiv 

(Forsberg & Wengström, 2008). Kvantitativa artiklars resultat innehåller inte lika 

mycket text som kvalitativa, så det framkom inte lika många meningsbärande enheter 

som svarade på syftet i de kvantitativa artiklarna. Forsberg och Wengström (2012) 

rekommenderar att resultaten från de olika metoderna presenteras separat. Författarna 

anser ändå att resultatet är tillfredsställande då de olika formerna av artiklar verkade 

komplettera varandra väl. Då författarna har valt att enbart läsa de artiklar som fanns 

tillgängliga i fulltext finns risken att resultatet är missvisande. Dock upplevde 
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författarna att resultaten i de inkluderade artiklarna föreföll vara samma, vilket tydde på 

att resultatet var mättat.

Risken finns också att artiklar kan ha missats utifrån att författarna inte sökte på 

ämnesordet motor neurone disease (MND). Författarna upptäckte under arbetets gång 

att MND hade samma betydelse som ALS gällande studier från Storbritannien. 

Författarna fick fram artiklar med ämnesordet genom manuella sökningar men risken 

finns ändå att författarna kan ha missat relevanta artiklar. Om någon gjort samma 

manuella sökning kanske andra artiklar valts ut. 

En svaghet hittades i kvalitetsbedömningen av artiklarna då författarna själva var de 

som bedömde. Egna värderingar och tolkningar är svårt att undkomma och artiklarna 

skulle kunna värderas annorlunda av andra läsare. En styrka är att de inkluderade 

artiklarnas kvalitet är medel eller hög (Forsberg & Wengström, 2012).

Eftersom artiklarna var skrivna på engelska kan författarna ha felöversatt eller feltolkat 

viss text vilket kan vara en svaghet i studien. De översättningar som fanns svårigheter 

med, diskuterades dock alltid av författarna för att uppnå enighet i form av rätt 

översättning. 

En styrka med studien är att båda författarna läste igenom alla artiklarna och 

analyserade var för sig. Tolkningarna var i de flesta fall överensstämmande. När det 

framkom olikheter diskuterades dessa tills konsensus nåddes (Forsberg & Wengström, 

2012). Det kan ändå vara svårt att säga att texten ändå inte feltolkades eftersom 

författarna, liksom alla människor, hade föreställningar och förväntningar med sig in i 

sina försök att förstå texten (Birkler, 2007). 

Under analysen av materialet upptäcktes att vissa delar gick in i varandra och samma 

koder hamnade i flera teman. Författarna fick då värdera om sin analys och bearbeta 

texten ett varv till. Detta kan ge resultatet en viss känsla av upprepning på vissa 

områden. Författarna anser ändå detta vara acceptabelt eftersom resultat är väl arbetat 

och belyst från olika håll. 

En bit in i studien blev författarna även varse om att artiklar på svenska inte hade 

inkluderats i sökningarna. Då gjordes en sökning för att se om något relevant hade 

missats. Denna sökning gav inget nytt material som hade kunnat användas i studien. 

Samtliga artiklar i denna studie var också etiskt granskade på ett korrekt sätt vilket bör 

ses som en styrka (Forsberg & Wengström, 2012). 
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9.3. Trovärdighet och överförbarhet 

Trovärdigheten i denna studie stärks av att författarna har analyserat materialet flera 

gånger. Resultatet är väl bearbetat och författarna nådde konsensus över resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2012). De valda artiklarna var skrivna i Europa. Detta val var 

avsiktligt och berodde på att författarna ville ha en kontext som var lik Sverige. Det kan 

leda till minskad överförbarhet i de länder som har uteslutits. Det kan dock vara till 

fördel då resultatet kan överföras till en svensk kontext. I denna studie var artiklar från 

Sverige, Frankrike, Italien, Tyskland och England inkluderade, vilket stärker 

trovärdigheten att resultatet även kan vara överförbart till länder i Europa. 

Det fanns stor samstämmighet i artiklarna vilket kan medföra en överförbarhet om hur 

patienter upplever det att leva med ALS i Europa. 

Kliniskt skulle resultatet kunna vara av nytta för både sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal inom både slutenvård och kommunal vård då det ger en inblick i 

patientens livsvärld. Resultatet kan även vara till gagn för patienter med ALS och 

liknande sjukdomar som MS att ta del av eftersom det ger en förståelse och förberedelse

för framtiden (Forsberg & Wengström, 2012). Det visade sig att många upplevelser 

liknade varandra och eftersom det finns både kvantitativa och kvalitativa artiklar som 

kompletterar varandra med i vår studie tror författarna att det kan ge en viss bild av hur 

det är att leva med ALS. Alla patienter är unika och upplever verkligheten på olika sätt. 

Sjuksköterskan behöver få ta del av fler subjektivt upplevda erfarenheter för att bli 

bättre på mötet med individen, och det tror vi att denna studie kan hjälpa till med. Att 

belysa hur det är att leva med ALS ur patientens perspektiv har gett oss en djupare 

förståelse hur det är att leva med denna sjukdom. Det har även gett oss en djupare insikt 

i hur olika individers och patienters livsvärld ser ut, vilket alltid är värt att beakta i 

mötet med patienten. Sjuksköterskan ska ge lika vård till alla och göra detta med ett 

öppet sinne. För att uppnå det som sjuksköterska tror vi att det krävs att hon hela tiden 

samlar på sig ny kunskap om hur verkligheten och livsvärlden för patienten ser ut. 

Genom sjuksköterskans ökade kunskap gällande sjukdomen kan patienten känna sig 

trygg i att bli behandlad på ett etiskt sätt. 

Författarna har också sett liknande samband mellan patienter drabbade av ALS och MS.

Resultatet kan därför anses vara till användning i den kliniska verksamheten till fler 

sjukdomar än enbart ALS (Polit & Beck, 2012).
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9.4. Slutsats

I mötet med ALS-patienterna bör sjuksköterskan ha ett öppet förhållningssätt. Patienter 

med ALS var påverkade av sin sjukdom på olika sätt. Livet med ALS gav upphov till 

frustration eftersom patienterna inte kunde påverka framtiden. Den låsta kroppen och 

sjukdomens innebörd gav upphov till mycket tankar om liv och död hos patienterna. 

Trots detta anpassade sig patienterna efter situationen och försökte göra det bästa av 

livet. De accepterade läget de hamnat i, men aldrig själva sjukdomen i sig.  För att klara 

av att leva med ALS valde patienterna att leva i nuet. De fann trots en svår diagnos 

hopp, lycka och mening med sina liv. 

9.5. Förslag på framtida forskning

I Sverige finns det ännu inte något register över ALS-patienter. Ett sådant register håller

just nu på att utformas av Caroline Ingre, läkare och neurolog vid Karolinska 

universitetssjukhuset i Huddinge. Registret kommer vara värdefullt ur 

forskningssynpunkt och för att få en jämlik vård av ALS-patienter i Sverige (Ulla-Carin 

Lindquists Stiftelse för ALS-forskning, 2014).  En registerstudie innehåller insamlat 

material från journaler och register. Materialet samlas in från enskilda sjukhus eller 

andra vårdinrättningar (Forsberg & Wengsström, 2012). Detta tror författarna kommer 

vara av stort värde för i huvudsak den kvantitativa forskningen och sökandet efter ett 

botemedel mot ALS. Författarna efterfrågar också mer kvalitativ forskning om ALS-

patienter i Sverige. Eftersom ALS-patienterna förlorar sin talförmåga är det viktigt att 

fånga upp dem i tid. Att få mer inblick i hur det är att leva med ALS ur subjektiv 

synpunkt kan hjälpa sjuksköterskan med hur hon ska bemöta dessa patienter. 

Författarna är även intresserade av att veta mer om hur sjuksköterskan upplever det att 

möta dessa patienter med nedsatt kommunikationsförmåga. Hur beskriver 

sjuksköterskan mötet med ALS-patienten? En kvalitativ halvstrukturerad intervjustudie 

som eventuellt skulle kombineras med observationer skulle kunna ge oss en bredare bild

av hur sjuksköterskan upplever mötet med patienten. För att uppnå detta skulle vi börjat 

med öppna frågor och fördjupat vår intervju med hjälp av probing frågor (Forsberg & 

Wengström, 2012). Författarnas förhoppning är att framtida forskning ska bidra med 

ökad kunskap om och till människor som lever med ALS.
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orkar med 
sjukdomen. Även att 
undersöka sambandet
mellan strategier och 
upplevd livskvalitet. 

Icke experimentell 
kvantitativ studie. 49 
patienter fick fylla i enkäter 
med mätmetoder gällande 
olika strategier hur de 
hanterade situationen samt 
gällande livskvalitet.

Studien visade starka 
samband gällande 
vissa faktorer som 
emotionellt stöd och 
fysisk funktion och 
livskvaliteten.

Hög
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7. Olsson, AG., Markhede, I., 
Strang, S., & Persson, LI. 
2009.
Sverige

Acta Neurologica Scandinavia
Well-being in patients with 
amyotrophic lateral sclerosis 
and their next of kin over time.

Syftet var att tydliggöra 
välmående hos både 
patienter och anhöriga 
och titta på hur de 
värderade varandras 
välmående under 
sjukdomen. Forskarna 
ville även ta reda på om 
välmående var relaterat 
till den fysiska 
funktionen

Deskriptiv icke experimentell 
kvantitativ studie, 35 patienter 
och 35 anhöriga.
Frågeformulär och 
mätinstrument.

Studien visade ett stabilt
välmående och att det 
fanns ett samband 
mellan patientens och 
den anhörigas 
välmående under hela 
sjukdomens gång.

Hög

8. Ozanne, A.O., Graneheim, 
U.H., Persson, L., & Strang, 
S. 2011. Sverige

Journal of Clinical Nursing
Factors that facilitate and 
hinder the manageability of 
living with amyotrophic lateral 
sclerosis in both patients and 
next of kin.

Syftet var att belysa 
faktorerna som 
underlättade och 
förhindrade 
hanterbarheten av att 
leva med ALS för både 
patienten och dennes 
anhöriga.

Deskriptiv kvalitativ studie.
27 individuella intervjuer (14 
patienter och 13 anhöriga) som 
analyserades med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys.

Studien visade att det 
sker en konstant 
förändring mellan de 
faktorer som underlättar
samt begränsar 
förmågan att hantera 
situationen. Detta gäller 
både patienter och 
anhöriga. Patienterna 
upplevde svårigheter att 
hantera situationen när 
de blev tvingade till 
passivitet och ökat 
beroende.

Hög
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9. Ozanne, A.O., Graneheim, 
U.H., & Strang, S. 2013. 
Sverige

Journal of clinical nursing.
Finding meaning despite 
anxiety over life and death in 
amyotrophic lateral sclerosis 
patients.

Syftet var att belysa hur 
människor med als 
skapade mening trots 
sjukdom.

Kvalitativ innehållsanalys. 14 
patienter.
Individuella semistrukturerade 
intervjuer.

Resultatet visade att 
patienter med als 
upplevde existentiella 
frågor som både 
underlättade och 
hindrade. Trots denna 
sjukdom med alla 
konsekvenser kunde 
patienterna hitta mening
som stärkte deras vilja 
att leva.

Hög.

10. Tramonti, F., Bongioanni, P., 
Di Bernando, C., Davitti, S., 
& Rossi, B. 2012.
Italien

Journal of The Neurological 
Sciences
Balancing between autonomy 
and support: Coping strategies 
by patients with amyotrophic 
lateral sclerosis.

Syftet var att under tid 
utvärdera specifika 
strategier för att ”orka 
med”. Detta med åtanke
att sjukdomen är 
progressiv, man ville 
jämföra data gällande 
kön och ålder hos 
patienterna.

Icke experimentell kvantitativ 
studie.
62 patienter svarade på olika 
frågeformulär

Studien visade att det är 
av stor betydelse för als 
patienter att söka stöd 
från familj men även 
från tekniken. Studien 
bekräftade även vikten 
av en ordentlig och väl 
tajmad psykologkontakt 
för patienterna och 
deras familjer, för att 
stärka deras kapacitet att
orka.

Medel

Anger inte när och var 
studien har 
genomförts. De har ej 
heller angett hur 
resultatet skulle kunna 
vara generaliserbart.
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