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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en nervsjukdom som leder till kroppslig 

pares och slutligen döden, oftast har patienten ett bibehållet intellekt tillsammans med full 

sensorisk funktion. När en patient drabbas av en svår sjukdom kan det innebära att livsvärlden 

förändras drastiskt och de existentiella dimensionerna blir tydligare. 

Syfte: Belysa ALS-patienters upplevelser med fokus på de existentiella dimensionerna. 

Metod: Studien genomfördes genom att göra en litteraturöversikt på ett systematiskt sätt. 

Författarna sökte vetenskapliga empiriska artiklar via databaserna Cinahl, Psychinfo, Pubmed 

och Swepub. För att bredda sökningarna använde sig författarna av snowballsökning och 

manuell sökning. Sökningarna resulterade i åtta kvalitetsgranskade kvalitativa artiklar vilka 

sedan användes i studien. Innehållsanalysen av de valda artiklarna skedde med en induktiv 

ansats, artiklarna kvalitetsgranskades även av författarna med hjälp av en granskningsmall. 

Resultat: Två teman och fem kategorier identifierades i analysprocessen: Meningslöshet- 

Förnekelse, Existentiellt lidande och Rädsla. Meningsfullhet- Information/Kommunikation 

och Hanterbarhet.  

Slutsats: Genom tydlig kommunikation ges större möjlighet att få förståelse för sin sjukdom, 

att känna hopp och kunna leva i nuet. Trots den svåra sjukdomen och ett ökat 

omvårdnadsbehov kan patienterna ändå känna en meningsfullhet i livet. 
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1. INLEDNING  

Efter att författarna läst boken ”Ro utan åror” av Ulla Carin Lindquist, som handlar om 

Amyotrofisk lateral skleros (ALS), fångades intresset av denna ovanliga nervsjukdom.  

Författarna blev intresserade av vad en svår och obotlig sjukdom gör med individen och ville 

få en djupare förståelse för hur sjukdomen påverkar den drabbade individen på ett djupare 

plan. Att drabbas av en svår sjukdom och när livet plötsligt blir begränsat kan skapa många 

frågor. Tankar kring livet och döden kan väckas hos den drabbade (Dahlberg och Segesten, 

2010). Författarna bestämde sig därför för att fokusera på ALS-patienters existentiella 

upplevelser.  

 

Jag har, ”mitt i livet”, invaderats av en ovanlig sjukdom, 

 amyotrofisk lateralskleros, ALS. Det finns bara en utgång: döden. 

 Ingen bot. Ingen bättring. 

 Vad händer med en människa då? 

(Ulla Carin Lindquist, 2004) 

 

2. BAKGRUND 

2.1 PATOFYSIOLOGI 

Uppskattningsvis finns det omkring 600 människor med ALS i Sverige och årligen drabbas ca 

200 personer av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2014). ALS är en sjukdom där orsaken ännu inte 

är helt kartlagd. Olika teorier finns att sjukdomen uppstår på grund av immunologiska 

betingelser, att den är infektionsorsakad eller att den orsakas av aminosyreintoxationer 

(Edström & Osterman, 2000). Det är en obotlig sjukdom med dödlig utgång och har ett 

progressionsförlopp som innebär att enbart ca 10 % av de drabbade lever efter fem år. 

Sjukdomen medför att de motoriska nervbanorna förtvinar och skador uppkommer både i 

hjärnbarken, kranialnervscentrum i hjärnstammen, ryggmärgen och i de perifera motoriska 

neuronen (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Sjukdomen börjar ofta smygande med svaghet i ena handens småmuskler, vilket efter en tid 

återfinns i båda händerna. Spastisk pares kan bli det första symtomet och ofta finns tecken till 

central pares tidigt i sjukdomens början. Typiska symtom är fortskridande pareser 

tillsammans med muskelsvaghet och små varierande grader av spasticitet. 

Beroende på vilka nerver som först drabbas kan debutsymtomen skilja sig åt och ALS delas 



 

2 
 

därför in i tre olika typer: 

 Klassisk ALS, vilket innefattar både skador både på de övre, centrala motorneuron och 

de nedre, perifera motorneuronen.  

 Progressiv bulbär pares startar initialt i hjärnstammens nedre motorneuron vilket ger 

pares i mun, tunga och svalg vilket initialt ger talsvårigheter, sväljsvårigheter och 

tillslut total pares. Detta innebär avsaknad av tal och svalgmotorik vilket medför en 

stor aspirationsrisk. Sjukdomen fortskrider sedan som klassisk ALS. 

 Progressiv spinal muskelatrofi startar initialt i ryggmärgens nedre motorneuron, vilket 

ger muskelförsvagningar och pareser perifert. Mun och svalg påverkas endast i ett sent 

skede av sjukdomen. Progressiv spinal muskelatrofi kan utvecklas till klassisk ALS.  

(Edström & Osterman, 2000). 

 

Allteftersom sjukdomen utvecklas har de olika typerna av ALS mer och mer gemensamma 

nämnare. Förlamningen blir alltmer omfattande och påverkar till slut andningsmuskulaturen, 

vilket ger tilltagande andningssvårigheter, aspirationskomplikationer och slutligen döden. 

Trots sjukdomens svårighetsgrad påverkas inte sensoriska och kognitiva funktioner, vilket 

innebär att patienters medvetande, ögonmuskler och känsel är intakta under hela sjukdomen 

(Ericson & Ericson, 2012). 

 

2.2  BEHANDLING 

Det finns ingen bot mot ALS, men i vissa fall kan sjukdomen bromsas med hjälp av 

glutamathämmare. Glutamat är en aminosyra som i för höga doser ger skadliga effekter på 

nervcellerna. Genom att ge glutamathämmare går det att bromsa sjukdomen till viss del och 

öka patientens livslängd med ett par månader (Edström & Osterman, 2000; Ericson & 

Ericson, 2012). Den generella behandlingen mot ALS riktar sig mot att symtomlindra, samt 

stötta patienterna psykiskt och fysiskt (Ericson & Ericson, 2012). 

 

2.3 OMVÅRDNAD 

Patienter med ALS påverkas ofta emotionellt av den obotliga sjukdomen. Sjukdomsförloppet 

innebär att patienterna gradvis förlorar den fysiska förmågan och blir allt mer orörliga. Att 

vårda ALS-patienter kräver därför en emotionell styrka och kan ge en hög fysisk 

arbetsbelastning (Pagnini et al., 2010).   
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Omvårdnadsåtgärder innefattar bland annat att ge enklare sjukgymnastik för att motverka 

kontrakturer, trycksårsprofylax och att motverka slembildning med hjälp av 

andningsgymnastik. Vid sväljsvårigheter och bulbär paralys är det vanligt att patienter får 

Perkutan Endoskopisk Gastrostomi (PEG) för parenteral införsel av nutrition. 

Symtomlindring kan ges i form av antikolinergika, för att minska salivationsproblem och 

minska risken för aspiration (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Genom att arbeta systematiskt som sjuksköterska kan bra kvalitetssäkrad omvårdnad ges, 

vilket innebär att denne organiserar och planerar patienters vård. Arbetet innefattar många 

olika aspekter och bland annat behöver sjuksköterskan göra regelbundna bedömningar, 

dokumentera och ha en god kommunikation med patienter (Nationellt vårdprogram för 

palliativ vård, 2012-2014). 

 

Omvårdnadsprocessen utgör en grund för att se helheten kring patienterna, deras situation och 

kan hjälpa sjuksköterskan att inte missa viktiga delar i omvårdnaden. Sjuksköterskan bör 

fokusera på patienternas välbefinnande. Han/hon ska kunna leda teamet, motivera och utbilda 

samt samverka med andra professioner i vårdkedjan.  För att kunna ge den bästa möjliga 

omvårdnaden bör vårdandet utgå från patienternas livsvärld. För att kunna ha en öppenhet för 

patienternas sätt att förstå och hantera sjukdomen och hur den påverkar livet ska 

sjuksköterskan kunna sätta sig in i hur sjukdom, hälsa, vårdande och lidande inverkar på 

patienternas liv. Adekvat kunskap om sjukdomen och förmåga att se hur sjukdomen påverkar 

patienten både fysiskt och existentiellt är betydelsefullt. Genom att fokusera på patienternas 

upplevelser och erbjuda delaktighet kan sjuksköterskan ge patienten verktyg att hantera 

sjukdomen och en kommunikation kan växa fram. Ett viktigt mål för sjuksköterskan är att 

hjälpa patienter hitta trygghet i sin situation. Att hitta orken att leva den tid som finns kvar 

kan vara svårt. Sjuksköterskan ska våga fokusera på patienternas negativa känslor för att 

kunna bearbeta dessa och skapa trygghet (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan bör 

utifrån sitt vårdvetenskapliga perspektiv försöka hjälpa patienter att få en ökad förståelse av 

sig själva och sitt liv. Många av de frågor som ALS-patienter uppehåller sig vid inbegriper 

rädsla, förtvivlan, förlust och ensamhet (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012). 

 

2.4 EXISTENTIELLA DIMENSIONER 

Ordet existentiell utgår ifrån det latinska ordet existére vilket syftar till att ”stå ut”, 

”uppfattas”, ”existera”. Ordet existera har följande betydelser: Att ha en plats inom den 
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verkliga dimensionen, att finnas på en viss plats eller att finnas under specificerade 

förhållanden, att ha livet eller själfullhet, att leva och att fortsätta finnas (Birkler, 2007; 

Bolmsjö, 2002).  

 

Människan är inte en färdig människa när denne föds. Det är en ständig färd genom livet där 

upplevelserna och erfarenheterna gör människan och där existensen är rörlig. Genom ständig 

utveckling omformas och formas människan oupphörligt genom livet. Det existentiella ställs 

alltid mot ändligheten, att livet är begränsat. Livets begränsningar kan innebära möjligheter 

för individen. Genom att vara med om något oväntat och obehagligt kan individen stanna upp, 

bejaka sitt liv och låta livet ta en annan riktning. Det handlar om att hitta sig själv och ett sätt 

att leva med det oväntade (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Fyra olika grundläggande dimensioner skapar existentiellt lidande och existentiella tankar. 

Den första dimensionen är frihet. Denna kan ge insikt i att varje val medför ett stort ansvar 

och kan skapa oro. Val som skett tidigare i livet kan komma till medvetande och skapa 

existentiell ångest och behov av försoning. Den andra dimensionen är döden som kan ses som 

källan till ångest och rädsla, men som också ger spegling av livet som varit och att livet som 

återstår blir mer intensivt och äkta. Tredje dimensionen är existentiell isolering. Oavsett om 

individen är ensam eller har många närstående vid sin sida finns det många frågeställningar 

kring livet och döden som skapar ensamhetskänslor. Den fjärde och sista dimensionen är 

mening/meningslöshet. Tankar kring religion, andlighet och förhållanden kommer i fokus, 

och funderingar kring vad som är meningen med livet och vad som är viktigt skapas (Strang, 

Strang, Hultborn & Arner, 2014). 

 

Existentiella dimensioner är individuella och handlar om att fokus ska ligga på vad något 

innebär för den enskilde människan. Det handlar om den innebörd och mening som 

människan upplever i sin värld. Existentiella frågor förblir viktiga, ensamhet i sjukdomen och 

frånvaro av social kontakt skapar otrygghet när man inte kan känna mening och sammanhang 

längre (Nyström, 2012; Ternestedt et al, 2012). 

Att drabbas av en dödlig sjukdom kan innebära ett hot mot människans existens. De 

existentiella dimensionerna blir framträdande när människan står inför frågor kring livet och 

döden (Dahlberg & Segesten, 2010).  
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2.5 TEORETISK REFERENSRAM 

Begreppet livsvärld är den teoretiska referensram som används i denna litteraturstudie. 

Litteraturstudien inriktar sig vårdvetenskapligt där patienternas livsvärld är det centrala för det 

vårdande mötet. Existentiella dimensioner har en betydelsefull roll för hur livsvärlden upplevs 

för den enskilda människan (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna anser att kunna vårda 

på bästa sätt behöver en medvetenhet och en fokusering på patienternas livsvärld och de 

existentiella dimensionerna finnas. Genom att ta hänsyn till den enskilde individens livsvärld 

kan sjuksköterskan anpassa vården utefter detta. 

En människas livsvärld är premissen för all aktivitet hos en människa. Det är världen som 

människan tar för givet. Livsvärlden kan förklaras utifrån vardagsvärlden som vanligtvis inte 

ifrågasätts. I livsvärldsperspektivet är det inte objektet i sig som är av intresse, utan 

upplevelsen av objektet är det väsentliga. I omvårdnad kan man se det som att det inte är 

patienternas kropp som är av intresse, det är patienternas upplevelse och erfarenhet av 

kroppen, hur den enskilda människan upplever sin ohälsa och världen genom sjukdomen. 

Livsvärldsperspektivet handlar om att allt är en helhet. Kroppen är inte enbart en biologisk 

varelse, den är också fylld med upplevelser, känslor och erfarenheter. När en människa blir 

svårt sjuk blir livsvärlden förändrad. Greppet om tillvaron sviktar, sammanhang försvinner 

och existensen blir helt plötsligt inte självklar längre. Sjuksköterskan måste ha en förståelse 

för patienternas livsvärld och vilja förstå hur sjukdom, lidande, hälsa och vårdande påverkar 

deras liv (Birkler, 2008; Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

3. PROBLEMFORMULERING 

ALS är en irreversibel sjukdom med ett progressivt förlopp som kan orsaka patienterna stort 

psykiskt och fysiskt lidande. Patienter som lever med ALS tappar gradvis sina fysiska 

funktionella förmågor. Att livet kommer upphöra kan åstadkomma tankar kring livet, döden 

och sammanhang. Författarna ser att det kan finnas ett behov av att belysa och lyfta upp de 

existentiella upplevelserna som ALS- patienter kan uppleva. Som blivande sjuksköterskor är 

det viktigt att förstå hur ALS-patienter upplever sin sjukdom. Hur sjuksköterskan ska kunna 

stötta patienter med ALS att behålla en meningsfull tillvaro genom sjukdomen är en till 

aspekt. Genom att få en djupare förståelse om ALS-patienters existentiella upplevelser kan 

sjuksköterskan bättre se till helheten och till patienternas livsvärld som genomgår en stor 

förändring. 
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4. SYFTE 

Syftet är att belysa ALS- patienters upplevelser med fokus på de existentiella dimensionerna. . 

 

5. METOD 

Studien har genomförts som en litteraturöversikt på systematiskt sätt. 

Författarna har i studien utgått ifrån Kristensson (2014) med inspiration från Polit och Beck 

(2014). En litteraturöversikts huvudsakliga syfte är att skapa en översikt över aktuell 

forskning. Detta uppnås genom att författarna arbetar strukturerat och systematiskt söker 

artiklar inom ett definierat område inom vårdvetenskapen. Skapandet av en litteraturöversikt 

kan beskrivas både som en konstform och forskning (Polit & Beck, 2014). 

 

5:1 URVAL 

I studien användes följande urvalskriterier.  

 Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000 – 2016. 

 Artiklarna skulle vara skrivna på engelska.  

 Artiklarna skulle vara kvalitetsgranskade.  

 Artiklarna skulle vara etiskt godkända. 

 Artiklar som utgick ifrån patientens perspektiv inkluderades.  

 

5:2 LITTERATURSÖKNING 

Litteratursökningen startade med att en pilotsökning gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed, 

Swepub och Psycinfo. Utifrån studiens problemformulering och syfte identifierade författarna 

möjliga sökord.  Sökorden testades sedan i de valda databasernas thesaurusar för att få fram 

indexord som passade respektive databas. Testsökningar gjordes i ovanstående databaser för 

att testa sökorden i olika sök-kombinationer med fritextsök, indexord och funktionen 

”explode”. Trunkering användes för att bredda sökningen ytterligare och få med ett ords olika 

sätt att böjas. Boolesk sökteknik används för att kombinera sökord, bredda sökningen och 

påvisa samband mellan dem i databassökningen (Polit & Beck, 2014).  Denna teknik 

tillämpades genom att AND eller OR sattes mellan sökorden. Sökningen i databasen Cinahl 

användes förkortningen ALS och [MH] Amyotrophic lateral sclerosis vilket gav ett 

sökresultat som genererade i artiklar där huvudämnet var ALS. Författarna valde därför att 
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inte ha med fritextsökning på sjukdomen då det gav överflödiga artiklar som inte passade 

studiens syfte. 

I författarnas slutliga sökningar användes tre olika sökstrategier: 

 Sökning i databaserna Cinahl, Pubmed, Psycinfo och Swepub (Se bilaga 2, 3, 4 & 5). 

 Manuell sökning. 

 Snowballsökning. 

 

Manuell sökning innebär att leta på egen hand och snowballsökning är när referenslistor 

används för att hitta litteratur som passar studiens syfte (Kristensson, 2014). Sökningen i 

Cinahl breddades ytterligare då författarna även använde sig av sökorden Motor Neurone 

Disease och förkortningen MND. Motor Neurone Disease (MND) är ett annat namn för ALS 

och används mestadels i Canada och USA. Sökningarna kompletterades även med funktionen 

Peer-reviewed. Peer-reviewed innebär att säkerställa artiklarnas vetenskapliga kvalitet och 

artiklarna har innan publicering blivit granskade och godkända av forskare inom det aktuella 

området (Polit & Beck, 2014). Sökningarna som gjordes i Pubmed och Psychinfo resulterade 

inte i några nya artiklar. I Swepub återfanns artiklar som redan framkommit i Cinahl. 

Författarna gjorde dock valet att inkludera en artikel från Swepub då författarna hittade 

artikeln där först. Författarna valde gemensamt ut 17 relevanta artiklar och läste därefter 

igenom samtliga artiklar var för sig. Efter det diskuterades det fram att sex artiklar passade 

studiens syfte.  Den manuella sökningen resulterade i artiklar som författarna redan funnit via 

databaserna. Genom snowballsökning hittades tre artiklar som var relevanta för syftet. Efter 

närmare läsning valdes två av dessa och åtta artiklar blev sammanlagt utvalda från 

litteratursökningen som författarna sedan tog med i kvalitetsgranskningen. 

 

5.3 KVALITETSGRANSKNING 

Författarna granskade artiklarna var för sig utifrån Forsberg & Wengström granskningsmall 

från 2014 (se bilaga 6) och bedömde artiklarna utefter hög, medel och låg kvalitet. Författarna 

ansåg att nedanstående punkter utifrån den valda granskningsmallen var betydelsefulla för att 

artiklarna skulle hålla hög kvalitet.  

 Att resultatet kan kopplas till den ursprungliga forskningsfrågan. 

 Att studien har ett väl beskrivet urval. 

  Att det finns inklusions- och exklusionskriterier. 

  Citat ska finnas med. 
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  Studien ska vara etiskt godkända av en etisk kommitté. 

  En röd tråd ska kunna följas genom hela studien. 

  Att resultatet har klinisk relevans. 

  Om brister diskuteras. 

Efter det skedde en triangulering genom att författarna tillsammans diskuterade och 

analyserade artiklarna och dess kvalitet. Granskningen resulterade i att alla åtta artiklar hade 

hög kvalitet. Därför beslutade sig författarna att ta dessa åtta artiklar till analys (se bilaga 7, 

artikelmatris). 

 

5.4 ANALYS 

Genom analysen ska studiens syfte kunna förtydligas på ett vetenskapligt sätt. Texterna i 

artiklarna ska kunna ses som en helhet, för att sedan sönderdelas och återigen sättas samman 

på nytt. Detta för att höja den vetenskapliga nivån på studien (Dahlborg- Lyckhage, 2012).  

Analys av de valda artiklarna gjordes med en induktiv ansats, med inspiration från 

Kristensson (2014). Analysen startade med genomläsning av alla valda artiklar tills dess att 

författarna var väl förtrogna med artiklarna. Därefter identifierades meningsbärande enheter 

från texten som sedan översattes ordagrant från engelska till svenska. Meningsbärande 

enheter är meningar eller fraser som ska relatera till studiens syfte (Kristensson, 2014).  

Alla meningsbärande enheter fick en siffra som motsvarade vilken artikel enheten kom ifrån, 

detta för att underlätta sammanställningen i resultatet. Meningsenheterna kondenserades efter 

det och koder skapades av de kondenserade meningsenheterna. Kondensering innebär att 

överflödiga ord tas bort från meningsenheten, kontexten blir tydligare. En kod kan ses som en 

kort sammanfattning som summerar en meningsbärande enhet (Kristensson, 2014). 

Nästa steg gick ut på att leta efter likheter och skillnader i koderna för att bilda kategorier. 

Arbetet underlättades genom att färgmarkera kategorierna med samma färg på respektive 

koder. 

Under analysprocessen upptäckte författarna att innehållsanalysen gick från en beskrivande, 

manifest nivå till en tolkande, latent nivå. Två övergripande teman skapades ifrån de fem 

kategorierna, vilka sedan fick bilda rubriker i resultatdelen. 

Kategorier bildas för att sammanfatta koder som hör ihop. Teman skapas för att finna en 

övergripande innebörd över kategorier (Kristensson, 2014). 
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5.5 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

All forskning ska ha ett etiskt förhållningssätt. En uppsats på grundläggande nivå behöver inte 

gå igenom en formell etisk prövning. Däremot ställs det höga krav på att studierna ska vara 

forskningsetiska och kvalitetsgranskade. Artiklarna som ingår i studien ska ha fått tillstånd 

från en kommitté, alternativt att noggranna etiska överväganden har gjorts.  

Deltagarna i studierna ska ha varit med frivilligt, blivit väl informerade om studien och fått 

information om att de fick lämna studien när de ville utan att lämna någon förklaring. 

Studierna ska ha varit noga övervägda och motiverade, medverkan i studierna ska ha skett på 

lika villkor och aktuell lagstiftning angående sekretess och hantering av data ska ha uppfyllts 

(Kristensson, 2014). 

Etiska reflektioner kring studiens material har gjorts med hänsyn till att resultaten från andra 

studier har använts och tagits ur sitt ursprungliga sammanhang. Författarna anser dock att inga 

data blivit förvrängda eller tillämpade på ett sådant sätt att data förlorat sin betydelse. 

Författarna gjorde sig medvetna om sina förförståelser inom ämnet genom att reflektera och 

tillsammans diskutera sina förförståelser. En mindmap skapades (se bilaga 1) för att 

åskådliggöra författarnas reflektioner. Det kan dock inte helt uteslutas att författarnas 

förförståelser påverkat materialet. Alla artiklar som ingår i studien är etiskt granskade och 

arbetet med studien har genomförts med kännedom om den egna förförståelsen. 

 

 

6. RESULTAT 

Studiens resultat visar på flera existentiella dimensioner som patienter med ALS kan uppleva. 

Dessa dimensioner delades upp i fem kategorier och två teman, kategorierna Förnekelse, 

Existentiellt Lidande och Rädsla under temat Meningslöshet. Kategorierna 

Information/kommunikation och Hanterbarhet under temat Meningsfullhet.  

 

6.1 MENINGSLÖSHET 

Att drabbas av sjukdomen ALS kunde medföra känslor av förnekelse, rädsla och existentiellt 

lidande som inbegriper bland annat upplevelser av förlust, isolering och hopplöshet. Utifrån 

kategorierna tolkade författarna att det övergripande temat av dessa dimensioner var känslan 

av meningslöshet.  

6.1.1 Förnekelse 

Att få sjukdomen ALS kunde utlösa en stor förtvivlan, flera patienter förstod inte att 
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diagnosbeskedet var verkligt. En reaktion på detta var att patienterna förnekade 

sjukdomsbeskedet (Bolmsjö, 2001). 

Att förneka sjukdomen kunde leda till att enbart de närmaste fick veta sjukdomsbeskedet och 

att sjukdomen inte diskuterades (Hughes, Sinha, Higginson, Down & Leigh, 2014). 

Ibland var förändringen allt för stor att hantera, sjukdomen blev ignorerad – en form av 

förnekelse. Sätt att förneka sjukdomen var till exempel att drömma om det osannolika och att 

intyga sig själv att man mådde bra, att sjukdomen inte fanns. Det krävdes oerhört mycket inre 

styrka och mental kraft, för att behålla en attityd av förnekelse (Brown & Addington-Hall, 

2007; Harris, 2014; Hughes et al, 2004; King, Duke & O`Connor, 2008).  

 

I didn´t know how to handle it, so I´ve tried to ignore it” (Hughes et al, 2004). 

 

6.1.2 Existentiellt Lidande 

Att drabbas av ALS innebar förlust av den person man en gång var i världen, förlusten av den 

fysiska kroppen, förlusten av sig själv i rummet, förlusten av framtiden (Harris, 2014).  

Den fysiska försämringen, det ofta sluddriga talet och den medföljande beroendeställningen 

till andra människor, som följde med sjukdomen ALS, skapade känslor av skam vilket ledde 

till att patienter drog sig undan för att slippa sympatin från sin omgivning (King et al, 2008; 

Ozanne, Graneheim & Strang, 2012). 

En existentiell isolering kunde uppstå när familjer fann det svårt att tala kring sjukdomen. 

Trots ett stort socialt nätverk kunde patienterna känna att de inte hade någon att anförtro sig åt 

och som förstod på riktigt vad sjukdomen ALS innebar. Flera patienter menade att de var mer 

bekväma med att hålla sina tankar och upplevelser inom sig (Bolmsjö, 2001;Hughes et al, 

2004; Ozanne et al, 2012). 

 

”You see nobody really understands it or knows how you feel. So they don´t really 

understand” (Hughes et al, 2004). 

 

Sjukdomen förde med sig ett inaktivt liv för många patienter. Dagarna upplevdes långa och 

tankar kring livet blev ibland för påtagliga, vilket gjorde att patienterna kände sig ännu mer 

ensamma i sin sjukdom då de inte hade någon som upplevde samma sak (Ozanne et al, 2012). 

Arbetslivet och fritidslivet fick ett abrupt slut, många upplevde sorg, desperation och 

frustration rörande den minskade fysiska förmåga sjukdomen förde med sig. Viljan att 
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fortsätta med aktiviteter fanns kvar samtidigt som den fysiska orken hade försvunnit 

(Bolmsjö, 2001; Brown & Addington- Hall, 2007; Hughes et al, 2004; King, Duke & 

O´Connor, 2008).   

 

Upplevelsen av att inte kunna besegra sjukdomen och känslan av att förlora kontrollen över 

sitt liv var tärande för patienterna. En del patienter kände sig bestulna på sin egen identitet på 

grund av den oövervinnliga förlust som sjukdomen förde med sig. Patienterna upplevde att de 

blev sammankopplade med sin sjukdom, att personen bakom inte längre fanns. Behovet av 

hjälp och anpassning upplevdes som en förlust av kontroll och minskad självständighet 

(Foley, Timonen & Hardiman, 2013; Harris, 2014). 

Den minskade fysiska förmågan och förmågan att inte kunna kommunicera som innan 

triggade igång känslor av ensamhet. Patienterna uttryckte uttryck som att bli en ”mänsklig 

grönsak” eller att ”tankarna skulle hållas fångna i huvudet”. Alla förändringar som upplevdes 

gällande den minskade fysiska förmågan gjorde att många patienter levde med en stor 

osäkerhet. Att inte veta vad som skulle gå förlorat i livet härnäst tärde på patienterna (King et 

al, 2008).  

 

Både aspekten av att se framåt och tanken på vad de hade förlorat genom sjukdomen gav 

känslor av hopplöshet. Att bli konfronterad med att inte längre kunna klara av att göra det som 

kändes viktigt gjorde det svårt att känna glädje och mening med livet. Patienterna kände sig 

inte längre ansvariga för sina liv och upplevde sig själva som en börda, vilket skapade 

negativa känslor (King, Duke & O´Connor, 2008; Ozanne et al, 2012; Vitale & Genge, 2006). 

Att inte kunna uttrycka sitt lidande gjorde att patienterna kände en hopplöshet i sin situation, 

vilket innebar att det var svårt att finna mening med det vardagliga livet. Det ledde till att en 

del patienter hade svårt att hantera sin situation utefter den förändrade livsvärlden (Brown & 

Addington-Hall, 2007; King et al, 2008; Ozanne et al, 2012). 

 

6.1.3 Rädsla 

Att leva med osäkerheten var svårare än att veta att de skulle dö. Ord som rädsla, 

övergivenhet, orealistiskt, oförutsägbart och att gå sönder uttrycktes. Rädsla uppstod även 

utifrån att inte veta om det skulle bli en snabb eller långsam process. Varje försämring kunde 

sätta igång tankar om hur snabbt förlusten kunde ske och vad som skulle förvärras härnäst. 

Att inte veta vilka problem som skulle uppstå orsakade panik hos många patienter. På grund 

av rädsla undvek patienterna att tänka på framtiden och sjukdomens utveckling (Brown & 
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Addington-Hall, 2007; Ozanne et al, 2012).  

 

”It´s not the death itself I am afraid of but rather the way I will die” (Ozanne et al, 2012). 

 

Meningen med livet ifrågasattes när rädsla och en känsla av fångenskap i sin egen kropp 

uppenbarade sig för patienterna. Patienterna skildrade att de började tvivla på hela sin existens 

(Ozanne et al, 2012).  

Flera patienter förklarade att de kände rädsla och ångest över att förlora kampen mot ALS 

(Foley et al, 2013). 

Något som kunde kännas skrämmande var att dö innan man var redo, liksom att behöva ligga 

i respirator och att tappa förmågan att tala. (Bolmsjö, 2001; Ozanne et al, 2012). 

Rädslan att bli en börda för sina anhöriga var en återkommande känsla hos flera patienter. 

Många upplevde även rädsla och oro över att de kunde föra sjukdomen vidare, att deras barn 

också skulle bli sjuka i ALS (Bolmsjö, 2001; Harris, 2014; Ozanne et al, 2012). 

ALS kunde åstadkomma känslor av rädsla för att bli övergiven, stunder av missmod och brist 

på livskraft. Vetskapen om att sjukdomen är progressiv och alltid slutar med döden förstärkte 

känslan av misströstan (Ozanne et al, 2012; Vitale & Genge, 2006). 

 

6.2 MENINGSFULLHET 

Meningsfullhet var temat som författarna tolkade utifrån kategorierna 

information/kommunikation och hanterbarhet. Genom att patienter med ALS fick tydlig 

information och hade en god kommunikation med sjuksköterskan kunde patienterna få en 

ökad förståelse och acceptans för sjukdomen. En större sjukdomsförståelse kunde hjälpa 

patienterna att hantera sjukdomen och fortsätta känna kontroll över livet. 

 

6.2.1 Information/kommunikation 

Patienters välmående grundades ofta på vilket sätt informationen gavs (Bolmsjö, 2001). 

Flera patienter kände oro över sjuksköterskans eventuella bristande kunskap och förståelse för 

sjukdomen ALS och dess inverkan på de drabbades liv. Deras attityd och förhållningssätt 

påverkade patienternas upplevelser av vård. Vissa upplevde sjuksköterskans förhållningssätt 

som distanserat och avståndstagande. Ofta skapades en motvillighet att ställa frågor kring 

sjukdomen (Hughes et al, 2004). 

Patienterna kunde ibland uppleva att sjuksköterskan begränsade information för att skydda 
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dem från att bli upprörda och bedrövade. Missuppfattningar kring sjukdomen var ofta 

skrämmande för patienterna. Att bli informerade kring det faktiska och sanna gjorde det 

lättare för många patienter att förstå situationen. Många patienter sökte information på egen 

hand då de upplevde att sjukvården inte gav dem tillräckligt med svar på deras frågor. För 

mycket information från flera olika håll kunde leda till förvirring. En säkerhet för patienterna 

var att de kunde få hjälp när de behövde det. Något som även kändes betydelsefullt för många 

patienter var information kring behandling och forskning (Hughes et al, 2004; Ozanne et al, 

2012). 

 

6.2.2 Hanterbarhet 

Flera patienter upplevde emotionella förändringar som ett resultat av sjukdomen. De beskrev 

att de inte kunde förklara sina reaktioner på hjälplöshet, sorg och glädje, att de ofta drabbades 

av överväldigande känslor (King et al, 2008). Oavsett de första reaktionerna på sjukdomen 

blev nästa steg att reflektera över det som hänt, hitta meningen med att just de drabbats av 

sjukdomen och lära sig att uppskatta livet trots sjukdomen. Flera patienter nämnde att 

acceptansen av nuet hjälpte att hantera vardagen. ALS är en irreversibel sjukdom och det 

fanns inget annat att göra än att godta situationen (Brown & Addington-Hall 2008; Hughes et 

al, 2004, Ozanne et al, 2012). 

Det handlade inte alla gånger om att acceptera sjukdomen, utan att acceptera situationen de 

levde i. Det blev en permanent del i patienternas livsvärld för att orka fortsätta kampen mot 

sjukdomen för att hitta meningen med livet (Harris, 2014; Ozanne et al, 2012). 

Flera patienter upplevde att deras perspektiv på livet hade ändrats. De förkastade det ytliga i 

livet och fokuserade på det som verkligen betydde något. Att leva i nuet var lättare än att ta ut 

något i förskott. Genom att känna att de levde här och nu, upplevde patienterna att deras liv 

pågick, en styrka att kämpa uppenbarade sig. Genom att acceptera sitt tillstånd blev det 

möjligt att finna glädje i de små sakerna i livet och behålla kontrollen av sin existens (Harris, 

2014; Ozanne et al, 2012). 

Sjukdomsförståelse och tilltro till livet var av värde. Att tillåta sig själv att förändras gav 

känslor av meningsfullhet (Bolmsjö, 2001; King et al, 2008; Hughes, 2004). 

 

”Sometimes I think that good, I am lucky to get another dimension in life” (Ozanne et al, 

2012). 

 

Att hantera sin sjukdom genom olika strategier beskrevs. Dessa hjälpte patienterna att inte ge 
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upp, exempelvis nämndes viktiga personer i sitt liv som ett starkt motiv. Att fokusera på dem 

gav en känsla av mening och styrka och gav mer ork att kämpa vidare i sjukdomen. Vissa 

patienter hanterade sjukdomen genom att förlita sig på sin religion, andra förlitade sig på sin 

egna mentala kraft och ansåg att det var viktigt att leva i nuet (Bolmsjö, 2001; Ozanne et al, 

2012; Vitale & Genge, 2006). Genom att ge sig själva positiv, uppbyggande uppmuntran fann 

flera patienter mening i förändringarna som sjukdomen förde med sig. De kunde lättare 

planera anpassningsbara strategier för att kunna kontrollera sin ALS (King et al, 2008). 

Att behålla en positiv syn till livet gav patienter självförtroende, självkänslan ökade och en 

känsla av självuppfyllelse kunde skapas. Det handlade mer om vad som kunde uppnås än vad 

som inte längre var möjligt (Brown & Addington- Hall, 2007; King et al, 2008).  

Ett sätt att hantera sitt liv var att utöva kontroll i samspelet med vårdgivare, att få sätta sina 

egna villkor i vården och utforma egna vårdrutiner. Det kunde till exempel handla om att 

själva besluta när sjukvården skulle involveras och när man som patient skulle ta emot 

hjälpmedel. Detta möjliggjorde att patienterna kunde fokusera på nuet och försöka behålla en 

normal vardag i sitt liv (Foley et al, 2013; King et al, 2008; Ozanne et al, 2012). 

 

Att känna känslor av hopp var viktigt för att patienter skulle känna välbefinnande och mening 

med livet. Patienterna ansåg att ha betydande relationer, vilket livsperspektiv de hade och att 

fortfarande vara i livet var sätt att behålla hoppet. Att fokusera på vad som fortfarande var 

möjligt, istället för vad som gått förlorat var ett sätt att känna hopp (Vitale & Genge, 2006). 

En aspekt av hopp var en önskan att leva över en viss tid, för att de skulle kunna uppleva en 

viktig händelse i livet innan de dog (Ozanne et al, 2012). Hoppet kunde ta sig uttryck på flera 

olika sätt, en del patienter hoppades att ett botemedel skulle hittas så att sjukdomen kunde 

behandlas. Andra hoppades att sjukdomen skulle utvecklas under längre tid eller att diagnosen 

var felställd (Bolmsjö, 2001; Ozanne et al, 2012; Vitale & Genge, 2006).  

En del patienter såg döden som en vän som skulle släppa dem fria efter en lång tids lidande 

och såg som ett lugn (Bolmsjö, 2001; Brown & Addington-Hall, 2007). 

 

7. DISKUSSION 

7.1 METODDISKUSSION 

I diskussionen har författarna genomgående använt sig av de fyra kriterierna tillförlitlighet, 

överförbarhet, giltighet och verifierbarhet som ingår i trovärdighetsbegreppet. 

Trovärdighetsbegrepp används för att bedöma en studies styrkor och svagheter (Kristensson, 
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2014).  

Författarna anser att etiska reflektioner har genomsyrat arbetet med denna studie. Det ansågs 

betydelsefullt att författarnas egna tankar och föreställningar reflekterades och att data inte 

förvrängdes utefter förförståelserna. Genom att författarna ständigt medvetandegjorde sina 

förförståelser kom nytt resultat fram i studien som författarna tidigare inte hade 

uppmärksammat. 

 

7.1.1 Urval 

Alla artiklar som inkluderades i studien var skrivna på engelska. Det medför en risk att 

material som använts i studien blivit feltolkat vid översättningen till svenska. För att minimera 

risken för feltolkning och felöversättningar läste författarna om artiklarna flera gånger. Varje 

artikel diskuterades och eventuella misstolkningar reddes ut. För att inte missa viktigt material 

till studien ökades bredden på årtalen, vilket författarna ser som en tillförlitlighet i studien. 

Det kan även ses som en svaghet att sökningarna gjordes på artiklar som är publicerade inom 

ett 16-års period. Detta eftersom forskning anses som färskvara och kontinuerligt uppdateras 

(Polit & Beck, 2014). 

 

7.1.2 Litteratursökning 

Författarna ägnade mycket tid till att finna relevanta sökord till studien. Sökorden genererade 

i ett utförligt material som passade till studiens syfte. Genom att lägga till Motor Neurone 

Disease/MND till sökorden i databasen Cinahl breddades sökningen.  

Författarna anser att studiens resultat har en högre trovärdighet genom att den grundas på 

artiklar som blivit granskade genom peer-reviewed. Detta säkerställer den vetenskapliga 

kvaliteten på studien. 

Författarna valde att även söka artiklar manuellt och genom snowballsökning och detta 

genererade i två artiklar som författarna inte hade fått fram tidigare. Dessa två sökvägar 

användes som komplement till databassökningarna och säkerställde att så många relevanta 

artiklar som möjligt inkluderades i studien. Ett sätt att öka tillförlitligheten är att ha ett brett 

och djupt material (Kristensson, 2014). Författarna anser att tillförlitligheten i studien stärktes 

genom att flera olika sökvägar använts och en mättnad i studiens litteratursökning har 

uppnåtts. Polit och Beck (2014) menar att mättnad uppstår när det inte framkommer ny data 

genom sökningarna. 
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7.1.3 Kvalitetsgranskning 

Studien baseras på kvalitativa studier. Det kan ses om en svaghet att studien enbart är baserad 

på kvalitativa studier, att författarna inte har breddat sig tillräckligt i artikelurvalet. Det kan 

även ses som en styrka då studiens syfte riktar sig till existentiella upplevelser av sjukdomen 

ALS. Författarna till denna studie anser att existentiella upplevelser kan åskådliggöras 

tydligast genom patienternas subjektiva berättelse om sin sjukdom. De kvalitativa artiklarna 

som inkluderats i studien belyser patienternas subjektiva upplevelser och stärker därför 

studien.  

Genom att författarna utförde en forskartriangulering stärktes studiens tillförlitlighet eftersom 

författarna minskade risken att deras förförståelser skulle påverka resultatet. 

Resultatet stärks av att patienterna som deltagit i studierna har befunnit sig i olika stadier av 

sjukdomen, samt att både män och kvinnor ingick i studien. Patienterna levde i hemmet med 

eller utan hemhjälp eller på vårdhem. Artiklarna har genomförts i Irland, Canada, Sverige, 

Storbritannien och Australien. Patienterna i artiklarna kommer ifrån olika länder, men har 

liknande sociala och kulturella förutsättningar. Patientgrupperna som redovisats i artiklarna 

kan jämföras med den svenska populationen och författarna anser att det stärker studien. Den 

geografiska bredd som artiklarna tillför visar att studiens resultat är överförbart till patienter 

med ALS i andra länder, med liknande sociala och kulturella strukturer. Överförbarhet 

handlar om hur bra man kan tillämpa studiens resultat i andra sammanhang (Kristensson, 

2014). 

 

7.1.4 Analys 

Författarna valde att behålla meningsenheterna på engelska och sedan översätta 

meningsenheterna till svenska, på så sätt undveks felöversättningar eller feltolkningar. 

Meningsenheterna översattes ordagrant till svenska för att därefter kunna användas i 

innehållsanalysen. Sedan granskades resultatet och analysprocessen tillsammans för att 

minimera eventuella felaktigheter och därigenom öka verifierbarheten i resultatet.  

Verifierbarhet uppstår när insamlad data kan härledas till den ursprungliga texten och 

tolkningen är baserad på grundmaterialet (Kristensson, 2014). 

Författarna fick snabbt en överblick över ämnet, det var svårt att särskilja patienternas känslor 

åt i tydliga kategorier, då de lätt gick in varandra. Författarna reflekterade, gick noga igenom 

kategorierna och ändrade därefter till tydligare kategorier. Då författarna valde att granska 

materialet igen minskade risken för misstolkningar eller att författarna skulle missa relevant 

information. Kategorier och teman utvecklades från koderna vilket gav en heterogenitet och 
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speglade patienternas subjektiva upplevelser. Heterogenitet kan förklaras som en bred 

variation inom ett specifikt område (Polit & Beck, 2014). 

Exempel på studiens analysprocess valdes att ta med för att stärka tillförlitligheten i processen 

(se bilaga 8). Författarna anser att studiens resultat är replikerbart om samma studie skulle 

göras igen med liknande eller samma patienturval, vilket stärker studiens giltighet.  

Giltighet i en studie visar på resultatets stabilitet över tid (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 

2014). 

 

7.2 RESULTATDISKUSSION 

Syftet med studien var att belysa ALS patienters upplevelser med fokus på de existentiella 

dimensionerna. Utmärkande resultat i studien visade att patienterna upplevde sig fångade i sin 

egen kropp genom förlust av den fysiska förmågan. Detta skapade känslor av meningslöshet. 

Vidare framkom det att patienter kan skapa meningsfullhet genom att frambringa strategier 

för att kunna hantera förändringar och därmed acceptera sjukdomen. Det visade sig att trots 

den svåra sjukdomen kunde patienterna uppleva meningsfullhet som grundades i deras nya 

livsvärldsperspektiv. 

De kategorier och teman som framkommit i studien speglar livsvärldsperspektivet och knyter 

an till patienternas upplevelser kring de existentiella dimensionerna. Under temat 

meningslöshet framkom kategorierna Förnekelse, Existentiellt lidande och rädsla. Under 

temat meningsfullhet framkom kategorierna Information/kommunikation och Hanterbarhet.  

 

7.2.1 Förnekelse 

I studien framgick det att en upplevelse kunde vara förnekelse. Förnekelsen gjorde att 

patienterna lät sjukdomen ta överhanden över deras liv.  

Författarna anser att hur patienter hanterar sin sjukdom beror på hur de förhåller sig till sitt 

liv. Om de inte är öppna för sina nya upplevelser och känslor som kommer genom 

sjukdomsbeskedet blir inte världen begriplig och hanterbar. För att patienter ska kunna få en 

insikt i sin sjukdom bör sjuksköterskan ha en förståelse för patienternas livsvärld och en vilja 

att förstå hur sjukdomen och vårdandet påverkar dennes liv. 

 

Förmågan att förhålla sig till sjukdomsdiagnosen kan variera. När patientens tillvaro sviktar 

och sammanhang sätts ur spel, kan det innebära för patienterna att livsvärlden drastiskt 

förändras. Hot uppstår i vardagen och känslor av förnekelse kan skapas. 
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Det är genom livsvärlden som lidande, meningsfullhet, hälsa och sjukdom äger rum och för 

att kunna vårda på bästa möjliga sätt måste sjuksköterskan våga fråga och ha förmågan att 

sätta sig in i hur patienterna upplever sjukdom och mående (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

7.2.2 Existentiellt Lidande 

Resultatet i studien belyste det existentiella lidandet i termer som minskad självständighet och 

förlust av kontroll. Patienterna upplevde att de blev fråntagna sin framtid och att de inte 

längre klarade av ett normalt liv. Den ökade beroendeställningen gjorde att meningslöshet 

lättare uppstod. 

Författarna till denna studie anser att resultatet i denna studie speglar ALS-patienternas 

upplevelser kring de existentiella dimensionerna. Att inte längre ha ett aktivt liv kan leda till 

minskad självständighet och en känsla av att vara en börda för sina medmänniskor. Här krävs 

det en medvetenhet hos sjuksköterskan att se patienterna bortom sjukdomen, att komma ihåg 

att oavsett det fysiska handikappet är intellektet intakt. I omvårdnadsarbetet bör 

sjuksköterskan eftersträva en bibehållen värdighet hos patienterna och respektera deras 

integritet. Som exempel ska man som sjuksköterska alltid tala till patienterna och inte blotta 

dem i onödan vid omvårdnadshandlingar.  

 Ternestedt et al (2012) och Lindquist (2004) beskriver hur det existentiella lidandet innebär 

känslor av tomhet och avsaknad av sammanhang. Det kan uppkomma känslor av maktlöshet 

och hjälplöshet, vilket påverkar patienternas känsla av minskad integritet och självkänsla. 

Patienterna känner sig värdelösa när de inte längre kan utföra dagliga sysslor. Att inte få 

behålla samma grad integritet och autonomi ät svårt att hantera (Bolmsjö & Hermerén, 2001; 

Rosengren et al, 2015). 

 

Författarna anser att resultatet visar olika aspekter av existentiellt lidande vilket skapar 

känslor av ångest, hopplöshet och förlust. Att bli patient på grund av svår och långvarig 

sjukdom gör att man hamnar utanför sin livsrytm och sitt sammanhang vilket kan innebära 

meningslöshet. Patienter hamnar i en sårbarhet och beroendeställning till sjukvården. Genom 

att främja självbestämmande kan sjuksköterskan möta patienterna i deras erfarenhet och 

upplevelser, en existentiell frihet kan uppnås.  

Varje dag upplevs som en kamp och känslan av hopplöshet och meningslöshet kan relateras 

till både psykiskt och fysiskt mående. Patienternas känsla av hopplöshet kan växa sig starkare 

när de varje dag blir påminda om att döden snart skall infinna sig. Ju längre sjukdomen 

fortskrider, desto starkare tilltar känslorna (Rosengren et al, 2015; Miglioretti, Mazzini, 
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Oggioni, Testa & Monaco, 2008). Vårdandet bör bygga på insikten om hur sjukdomen 

påverkar mening och sammanhang för patienterna, att ha en förståelse om hur vardagslivet 

påverkas. Genom att vårda med livsvärlden som grund kan sjuksköterskan hjälpa patienter att 

undvika meningslösheten i deras livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Vidare framkom i studiens resultat att både aspekterna av att se framåt i tiden och tankarna på 

vad patienterna hade förlorat genom sjukdomen gav känslor av hopplöshet. Författarna menar 

att hopplöshet är en stor och bidragande orsak till att patienterna upplever ett existentiellt 

lidande och känner meningslöshet.  

Hopplöshet kan förstärka det existentiella lidandet och ge känslor av ångest och sorg. 

Sjuksköterskan bör inte uppmuntra patienter att skapa ett falskt hopp om livet, utan istället 

vårda hoppet i livet som existerar. Genom att sjuksköterskan hjälper patienter att hantera 

känslor av hopplöshet kan det bidra till att det existentiella lidandet minskar. 

 Dahlberg och Segesten (2010) menar att hopplösheten tar överhanden när insikten om 

sjukdomen och dess faktiska konsekvenser blir för svåra för patienterna att hantera. För att 

klara av sjukdomen och minska känslan av hopplöshet behöver ALS-patienter ha en insikt i 

att kämpa med sjukdomen, inte mot den. Att göra medvetna val stärker patienternas autonomi 

och ger en känsla av frihet vilket ger patienter känsla av meningsfullhet och minskar på så sätt 

hopplösheten. 

 

7.2.3 Rädsla 

Att leva med osäkerheten kring sjukdomsförloppet beskrevs i termer som rädsla, 

oförutsägbarhet och att gå sönder.  

Författarna menar att rädsla är en naturlig reaktion på ett svårt besked. Rädsla inbegriper 

många av de existentiella dimensionerna. Hur patienter klarar av rädsla grundar sig många 

gånger i hur sjukvården ger informationen till dem. Bristande information kan skapa en 

djupare existentiell rädsla som förstärker upplevelsen av meningslöshet. Rosengren et al 

(2015) och Bolmsjö & Hermerén (2001)  menar att symtom av sjukdomen ALS kan skapa 

rädsla och osäkerhet, då det ofta tar lång tid att få en diagnos.  

 

7.2.4 Information/ kommunikation 

Sjuksköterskans attityd och förhållningssätt påverkade patienternas upplevelser av vård. Att 

bli informerade kring det faktiska och sanna gjorde det lättare för många patienter att förstå 

situationen. Författarna anser att information kan ses som en viktig aspekt som kan hjälpa 

patienterna att hantera sin sjukdom och möjliggöra att själva fatta beslut kring sjukdomen. Att 
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undanhålla information om sjukdomen och möjliga vårdåtgärder kan skapa känslor av 

utanförskap och leda till känslor av meningslöshet hos patienterna. 

 Information och stöd behöver ges till patienter i ett tidigt skede efter att patienterna fått sin 

sjukdomsdiagnos (Ozanne, Strang & Persson, 2010) 

Sjuksköterskans förståelse för att kunna stötta patienterna i deras sjukdomar grundar sig i hur 

stor erfarenhet dessa hade att möta patienter med svåra sjukdomar, där känslor som oro, rädsla 

och förlust innefattas (Pagnini et al, 2010). Informationen behöver vara tydlig och 

sanningsenlig. Det är av vikt att sjuksköterskan förklarade att vårdåtgärderna inte behövde 

betyda sämre välbefinnande för patienterna (Kubler, Winter, Ludolph, Hautzinger & 

Birhaumer, 2005). 

 

I studiens resultat framkom att patienterna kunde börja söka efter information via andra källor 

än sjukvården och det kunde leda till missförstånd mellan sjuksköterskan och patienter.  

Författarna till denna studie tror att patienternas förtroende för sjukvården kan försämras 

genom flera informationskällor och där all information som ges inte är evidenssäkrad. Detta 

kan då leda till att patienterna inte tar emot den hjälp som sjukvården erbjuder. Det 

existentiella lidandet kan öka när tryggheten mellan sjuksköterskan och patienter inte finns 

där. Genom en tydlig och ömsesidig kommunikation kan sjuksköterskan och patienterna 

utveckla förtroende för varandra och genom det kan sjukvården ge en högkvalitativ vård som 

patienterna kan lita på. Rosengren et al (2015) bekräftar hur kommunikation är en grundpelare 

i sjukvården. 

Det inte finns något standardsätt att delge information kring patienternas sjukdom, eftersom 

information kring sjukdomen är komplex och innefattar svåra etiska avgöranden gällande 

beroendeställningar och död. För sjuksköterskan kan det ibland bli problematiskt att veta när 

patienter förstått informationen och för patienter kan det vara svårt att ta emot information 

med livsavgörande innehåll (Bolmsjö & Hamerén, 2001; Dahlberg & Segesten, 2010). 

Studiens författare tänker att etiska dilemman lätt kan uppstå vid kommunikation mellan 

patienter och sjuksköterskan. Det kan vara svårt att informera kring det faktiska och sanna 

kring sjukdomen om inte patienterna har förtroende för sjukvården. Det kan då vara 

problematiskt för sjuksköterskan att veta vilket förhållningssätt som passar i situationen. Alla 

människor och situationer är unika, sjuksköterskan bör därför vara lyhörd mot patienterna och 

ha förståelse för deras upplevelser och tankar. 
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7.2.5  Hanterbarhet 

Något som blev tydligt i resultatet var vilket förhållningssätt till sjukdomen patienterna 

använde sig av. Ett sätt var att fokusera på det som var positivt i livet, då det handlade om att 

se vad som fortfarande kunde uppnås istället för att vad som inte längre var möjligt. Resultatet 

visade också på att patienterna kunde få kontroll över sitt liv genom att fokusera på nuet och 

att försöka engagera sig i ”normala” aktiviteter. Hur patienterna förhöll sig till förändringarna 

grundade sig i patienternas livsvärld. 

Författarna menar att det är utifrån livsvärldens premisser som patienter förstår och förhåller 

sig till de ständiga förändringar som kommer med sjukdomen. Har patienterna en positiv syn 

på livet blir det lättare att förhålla sig till lidandet och den minskade självständigheten som 

följer med sjukdomens utveckling. Lidande och välbefinnande kan existera samtidigt, trots ett 

fysiskt lidande kan patienterna ändå uppleva ett välbefinnande och genom det en 

meningsfullhet med livet. Sjuksköterskan bör därför vara uppmärksam att se patienter bakom 

sjukdomen.  

För att sjuksköterskan ska kunna stötta patienterna att uppnå meningsfullhet trots sjukdom 

måste sjuksköterskan utgå från patienternas upplevelser och förhållningssätt till livet, istället 

för att bara fokusera på sjukdomen. Sjuksköterskan kan då individanpassa omvårdnadsarbetet 

kring den enskilda patienten och genom detta kan verktyg att hantera sjukdomen utformas. 

Miglioretti et al (2008) menar att ALS- patienter behöver få stöttning och hjälp till att hantera 

sjukdomen så att de lättare kan förändra sina negativa tankar. De avser att sjuksköterskan på 

så sätt kan hjälpa patienterna att ha kontroll i hanteringen av sjukdomen.  

Lindquist (2004) förklarade att trots den obotliga sjukdomen ville hon inte vara utan den 

delen av livet. Hon förklarar att det var först när hon levde nära döden som hon kände sig 

riktigt närvarande och kom närmare livet. Att det var i gränsområdet av död och liv som 

friden fanns och att lyckokänslor stundtals kunde upplevas. 

 

Acceptansen av nuet hjälpte patienterna att hantera vardagen. Författarna till denna studie 

menar att genom att patienterna accepterar sjukdomen, återtar kontrollen över sitt liv och 

genom det kan hantera sjukdomen, ges en livskraft att leva i nuet. Sjuksköterskan bör 

uppmuntra och stötta patienterna att främja en positiv hållning till livet trots den svåra 

sjukdomen och på så sätt hjälpa patienterna att se möjligheter för att kunna byta ut 

meningslöshetskänslorna till meningsfullhet.  

Enligt livsvärldsperspektivet finns det lika många sätt att acceptera sin livssituation som det 

finns patienter. Detta eftersom livsvärlden är unikt för den enskilde människan (Dahlberg & 
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Segesten, 2010). Fagerström (2013) menar att genom att acceptera sjukdomen kan patienterna 

få sinnesro. Acceptansen gör att patienterna kan ta kontroll över sina liv och välja att hantera 

sjukdomen istället för att sjukdomen kontrollerar patienterna. 

Miglioretti et al (2008) förklarar att patienterna känner hur de bättre kan kontrollera 

sjukdomen och uppkomna symtom genom sjukdomsacceptans.  

 

Lindquist (2004) beskriver ALS som en sjukdom med ett aggressivt och hastigt förlopp. Hon 

menar att eftersom hon vet att hon kommer att avlida av sjukdomen finns det två vägar att 

handskas med sitt resterande liv. Ett är att ge upp, vänta in döden och bli bitter. Den andra 

vägen är att försöka vända det tragiska till något positivt, acceptera situationen och låta 

sjukdomen bli en kraft. 

 

I studiens resultat kom det fram att känna hopp, var en viktig del för patienterna för att kunna 

känna välbefinnande. Det skapades utifrån patienternas livsvärld och vilket perspektiv 

patienterna hade till livet. 

Författarna till studien menar att hoppet är grunden till meningsfullhet och det är en skör 

gräns mellan hoppfullhet och hopplöshet. Sjuksköterskor behöver därför kunna stötta 

patienterna i hoppets betydelse. Hoppet kan hjälpa patienterna att se bortom den tunga 

situationen och kan då lättare hantera vardagen och stanna kvar i nuet.  

Hoppet är kopplat till meningen med livet, vilket gör att hoppet har en väsentlig plats i 

omvårdnadsarbetet. Detta för att det inbegriper patienternas välbefinnande och ökad kontroll 

över sjukdomshantering kan skapas (Benzein, 2012). 

 

Studiens resultat visar på att de existentiella dimensionerna inom kategorin hanterbarhet 

hänger ihop och att alla känslor som patienten upplever knyts ihop i ett större sammanhang. 

Hanterbarhet inbegriper känslor av hopp, accepterande av förändring och kontroll av 

sjukdomen. Ingen av dessa går att särskilja från varandra då de är sammanlänkade. Genom att 

sjuksköterskan skapar en grundläggande god relation till patienterna, kan hon/han bli inbjuden 

till patienternas livsvärld. Genom detta kan sjuksköterskan få en förståelse för patienternas 

existentiella tankar. En ökad förståelse för patienternas existentiella tankar ger sjuksköterskan 

en bredare grund för hur omvårdnadsarbetet ska utformas för den enskilde patienten. Det kan 

hjälpa patienterna att skapa en hanterbarhet i sjukdomen och uppleva känslor av 

meningsfullhet och sammanhang. 
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7.3 KLINISKA IMPLIKATIONER 

I studien framkommer det att sjuksköterskor aktivt behöver stärka och stötta vårdåtgärderna 

och vårdrelationerna för att patienterna kan behålla sin värdighet och autonomi.  

För att kunna bidra med omvårdnad som ser till helheten och de existentiella dimensionerna 

hjälper det med mer kunskap kring patienternas emotionella och själsliga behov. 

 Denna studie tillför en ökad förståelse till hur patienter med ALS upplever sig själva och hur 

de hanterar sjukdomen. Studien kan med fördel användas i den kliniska verksamheten så att 

sjuksköterskor kan tillvarata kunskapen och därigenom kunna ge en ännu bättre vård för 

patienter med ALS.  

Författarna eftersöker mer kvalitativ forskning kring ALS-patienters upplevelser och 

existentiella behov. Detta för att kvalitativ forskning lättare kan fånga upp den subjektiva 

känslan av en människas upplevelser. Att få mer forskning kring den subjektiva upplevelsen 

av patienter med ALS bidrar till mer kunskap och skapar möjligheter att utveckla en 

evidensbaserad vård där en större hänsyn tas till de existentiella dimensionerna.  

 

8. SLUTSATS 

I resultatet av studien framgår det att ALS är en sjukdom med stor påverkan på patienternas 

livsvärld. Det bekräftar vår utgångspunkt i att sjuksköterskor behöver ha större kunskap om 

patientens livsvärld för att bättre kunna ge en god vård och stötta dem i deras sjukdom. 

Resultatet visar att patienter med ALS kunde få känslor av meningslöshet och uppleva ett 

existentiellt lidande när stödet från sjuksköterskan inte var tillräckligt stort. Information och 

kommunikation är en viktig del i hur patienterna hanterar sin sjukdom. Otillräcklig 

kommunikation och bristande information kan leda till förnekelse och även skapa ett större 

lidande för patienterna. Genom att få fullgod information om ALS ger det patienterna 

möjlighet att få förståelse för sin sjukdom och genom det kunna hantera och acceptera 

sjukdomen.  

Patienter kan skapa meningsfullhet genom att frambringa strategier för att kunna hantera 

förändringar och därmed acceptera sjukdomen. Upplevelsen av sammanhang och mening är 

betydande för att patienter ska orka med att hantera de fysiska symtomen av sjukdomen. Trots 

svåra sjukdomssymtom och ett ökat beroende av omvårdnad kan patienter ändå känna att livet 

har en meningsfullhet.  
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BILAGA 2 

 

Databas: CINAHL  

Datum för sökningen: 2016-03-09 

Totala antalet granskade artiklar i CINAHL: 6 

 

 

 

 

 

Sökning 

nr: 

Sökord & 

kombinationer 

Begränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

1 ALS  1574     

2 Amyotrophic 

lateral sclerosis 

 2097     

3 [MH] 

Amyotrophic 

lateral sclerosis 

 1878     

4 [MM] 

Amyotrophic 

lateral sclerosis 

 1488     

5 Quality of life  76489     

6 QoL  5090     

7 Experience*  181151     

8 Sense of 

coherence 

 855     

9 Existential  1580     

10 Patient*  844860     

11 4 OR 1  2225     

12 11 AND 9  4     

13 11 AND 5  189     

14 11 AND 6  26     

15 11 AND 7  132     

16 11 AND 8  0     

17 11 AND 9  1039     

18 5 OR 7   246730     

19 10 AND 11 AND 

18 

  

 

229     

20 10 AND 11 AND 

18 

År: 2000-2016 

Peer-Review 

English 

176 176 15 4 4 
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Fortsättning bilaga 2 

Databas: CINAHL  

Datum: 2016-03-09 

 

* Siffror inom parentes är dubbletter som redan är utvalda i andra databaser. 

 

Sökning 

nr: 

Sökord & 

kombinationer 

Begränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

21 Motor neurone 

disease OR ALS 

OR MND OR 

Amyotrophic 

lateral sclerosis 

 2971     

22 [MM] Motor 

neurone disease 

OR ALS OR 

MND OR 

Amyotrophic 

lateral sclerosis 

 1490     

23 [MM] Motor 

neurone disease 

OR ALS OR 

MND OR 

Amyotrophic 

lateral sclerosis 

AND experience 

OR quality of life 

 

 198     

24 [MM] Motor 

neurone disease 

OR ALS OR 

MND OR 

Amyotrophic 

lateral sclerosis 

AND existential 

 3 3 3   

25 [MM] Motor 

neurone disease 

OR ALS OR 

MND OR 

Amyotrophic 

lateral sclerosis 

AND experience 

OR quality of life 

År: 2000-2016 

Peer-Review 

English 

144 144 16 2 2 (4)* 
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BILAGA 3 

Databas: Swepub 

Datum: 2016-03-10 

 

  

Sökning 

nr: 

Sökord & 

kombinationer 

Begränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

1 ALS  1149     

2 ALS + quality of 

life 

 16 16 4   

3 ALS + 

experience 

      

4 Amyotrophic 

lateral sclerosis 

 361     

5 Amyotrophic 

lateral sclerosis 

+ existential 

 2 2 2 1 (1) 
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BILAGA 4 

Databas: PsycInfo 

Datum: 2016-03-14 

 

  

Sökning 

nr: 

Sökord & 

kombinationer 

Begränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

1 Amyotrophic 

lateral sclerosis 

 3863     

2 ALS  8026     

3 MM Amyotrophic 

lateral sclerosis 

 2428     

4 Life experience*  115180     

5 Quality of life  72232     

6 MND  411     

7 Motor neurone 

disease 

 201     

8 Motor neurone 

disease OR ALS 

OR MND OR 

Amyotrophic 

lateral sclerosis 

 9436     

9 Sense of 

coherence 

 2689     

10 Existential  9986     

11 Patient*  607283     

12  8 AND 11  3638     

13 4 OR 5 OR 9 OR 

10 

 182110     

14 12 AND 13  286     

15 12 AND 13 År: 2000-2016 

Peer-Review, 

English. 

192 192 18 0 0 
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BILAGA 5 

Databas: Pubmed 

Datum: 2016-03-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sökning 

nr: 

Sökord & 

kombinationer 

Begränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

1 Amyotrophic 

lateral sclerosis 

 19853     

2 Amyotrophic 

lateral sclerosis 

[MeSH Major 

Topic] 

 12038     

3 ALS  15894     

4 Patient* 

 

 2185779     

5 MND  80     

6 Motor neurone 

disease 

 25602     

7 2 OR 3 OR 5 OR 

6 

 32146     

8 7 AND 4  4564     

9 Life change 

events 

 23763     

10 Quality of life  266009     

11 Existential  2950     

12 8 AND 10 OR 11 År 2000-2016, 

english, human. 

263     

13 8 AND 10 AND 

11 

År 2000-2016, 

english, human. 

10 10 10 1 (1) 



 

34 
 

BILAGA 6 

Granskningsmall för kvalitativa artiklar 

 

A. Syftet med studien? 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja/Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier beskrivna.) Ja/Nej 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Urval-finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 

 Strategiskt urval 

 Snöbollsurval 

 Teoretiskt urval 

 Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? Ja/Nej  

 

C. metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)? 

Ja/Nej 

Beskriv: 
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Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

 

 Ostrukturerade intervjuer 

 Halvstrukturerade intervjuer 

 Fokusgrupper 

 Observationer 

 Video-/bandinspelning 

 Skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns Intervjuguide/studieprotokoll)? Ja/Nej 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

 

 Teman är utvecklade som begrepp 

 Det finns episodiskt presenterade citat 

 De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

 Svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja/Nej 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Ja/Nej 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja/Nej 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja/Nej 
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Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja/Nej 

 

Är teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagne som bevis för gjorda tolkningar)? Ja/Nej 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja/Nej 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja/Nej 

 

Har resultaten klinisk relevans? Ja/Nej 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja/Nej 

 

Finns risk för bias? Ja/Nej 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

 

Håller du med om slutsatserna? Ja/Nej 

 

Om nej, varför inte? 

 

Ska artikeln inkluderas? Ja/Nej 

 

Granskningsmall av Forsberg och Wengström (2003). 
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BILAGA 7 

Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Ozanne, 

Graneheim 

& Strang 

2012 

Sverige 

Journal of Clinical Nursing 

Finding meaning despite 

anxiety over life and death 

in amyotrophic lateral 

sclerosis patients 

Belysa upplevelser 

som hjälper eller 

hindrar människor 

med ALS att finna 

meningen med livet. 

Kvalitativ deskriptiv studie. 

14 deltagare i åldrarna 42-80 år deltog i 

studien. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes rörande meningsfullhet. 

Bandinspelningar användes och 

informanterna fick skriva och tydliggöra det 

som inte kom fram verbalt. Forskaren skrev 

även fältanteckningar för att stödja den 

verbala kommunikationen.  Analys av data 

gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet visar att personer med ALS 

kan hitta meningen med livet trots 

sjukdomen. Deras vilja att leva stärktes, 

vilket gav dem en djupare förståelse 

och livet fick en större innebörd. 

Resultatet framställdes i två teman: 

Upplevelser av ångest över livet och 

döden/ Finna mening trots sjukdom. 

Hög  

Bolmsjö 

2001 

Sverige 

Journal of palliative 

medicine 

Existential Issues in 

Palliative Care: Interviews 

of Patients with 

Amyotrophic Lateral 

Sclerosis 

Undersöka 

upplevelser av ALS 

patienters 

existentiella 

livssituation. 

En hermeneutisk kvalitativ studie 

genomfördes. Semistrukturerade intervjuer 

med intervjuguide genomfördes med åtta 

patienter i åldrarna 53-84 år. Informanterna 

bekräftade och verifierade den insamlade 

data under intervjuernas gång. Analys av 

data gjordes genom en kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultaten av den gjorda analysen 

presenteras i fem kategorier som 

beskriver informanternas existentiella 

upplevelser inom en palliativ 

vårdkontext. 

Forskarna kom fram till att ALS 

innebär en stor emotionell utmaning 

både för patient och för 

omvårdnadspersonal. I frånvaro av 

kurativ behandling är det individen 

snarare än sjukdomen som måste 

vårdas. 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Foley, Timonen & 

Hardiman 

2013 

Irland 

Social Science & Medicine 

Exerting control and 

adapting to loss in 

amyotrophic lateral 

sclerosis 

Få en större 

förståelse av vad 

förlust innebär för 

människor med 

ALS och hur 

människor med 

ALS utövar kontroll 

i vården för att 

anpassa sig för 

förlust. 

Grounded Theory användes för att skapa en 

teori för att möjliggöra jämförelser mellan 

sammanhang och vidareutveckling inom 

relevanta områden. Ändamålsenligt urval 

användes med 34 deltagare i åldrarna i 37-

81 år. I första intervjun använde de sig av en 

öppningsfråga som deltagarna sedan fick 

berätta fritt ifrån. I andra intervjun använde 

de sig av probingfrågor för att fördjupa 

intervjun. Deltagarna fick därefter verifiera 

sina svar från det transkriberade materialet. 

Resultatet presenterades i två kategorier: 

Meningen av förlust i sjukdomen av 

ALS/ Utöva kontroll över sjukvården. 

Deras resultat gav nya insikter i hur 

människor med ALS upplever förlust i 

relation till sjukvården och hur de 

anpassar sig till förlusten. 

Hög 

King, Duke & 

O´Connor 

2008 

Australien 

Journal of Clinical Nursing 

Living with amyotrophic 

lateral sclerosis/ motor 

neurone disease 

(ALS/MND): decision-

making about “ongoing 

change and adaption” 

Presentera en 

modell som 

illustrerar 

dimensionerna av 

de pågående 

förändringarna som 

ALS innebär. 

Grounded Theory användes med ett 

teoretiskt urval med25 deltagare. För att 

utveckla teorin använde de sig av 

djupintervjuer som blev bandinspelade även 

mailkonversationer, fältanteckningar och 

diverse prosa som var viktiga för deltagarna 

användes. Intervjuerna transkriberades och 

innehållet arbetades ihop till koder slogs 

vilka ihop till större kategorier med 

subkategorier utan tolkning. 

Resultaten mynnade ut i en modell som 

innebar att vidhålla personlig integritet i 

närvaro av pågående förändring och 

anpassning för ALS patienten. Modellen 

kan användas för att identifiera när 

interventioner kan introduceras av 

vårdpersonal för att stödja människor 

med ALS. Modellen kan även vara till 

nytta för sjuksköterskor och 

vårdpersonal för att få en bättre 

förståelse av sjukdomen. Den kan också 

vara till användning att få en förståelse 

för de beslut människor med ALS tar. 

Detta för att kunna ge dem stöd och 

assistans i deras försök att upprätthålla 

livskvalité och välmående. 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Hughes, Sinha, 

Higginson, Down 

& Leigh 

2004 

Storbritannien 

Health and Social Care in 

the Community 

Living with motor neurone 

disease: lives, experiences 

of services and suggestions 

for change 

Förstå människors 

upplevelser och 

skapa idéer för att 

utveckla vården för 

ALS patienter. 

En explorativ, deskriptiv kvalitativ studie 

användes. Semistrukturerad intervjumodell 

med intervjuguide tillämpades och urvalet 

skedde genom snöbollsurval. 29 personer 

med anknytning till ALS rekryterades till 

studien. Forskarna hittade teman i det 

transkriberade materialet, vilket sedan 

grupperades för tolkning. 

De rön som man fick fram i studien 

presenterades i tre större grupper: ALS 

inverkan på människors liv/ upplevelser 

av vård/ förslag för förändring av 

vården. Studien bekräftar att effekterna 

av ALS är mångfacetterad och leder till 

många förändringar i livet för ALS 

patienter, anhöriga och vårdgivare.  

Hög 

Brown & 

Addington-Hall 

2008 

Storbritannien 

Journal of Advanced 

Nursing 

How people with motor 

neurone disease talk about 

living with their illness: a 

narrative study 

Utforska patienters 

upplevelser och hur 

de talar om att leva 

och hantera 

sjukdomen ALS. 

Narrativa fallstudier användes där man 

analyserade patientens liv. Berättande 

intervjuer tillämpades vid datainsamlingen 

och varje intervju delades in i tre delar. 

Urvalet skedde genom strategiskt urval och 

13 deltagare i åldrarna 39 – 85 år deltog i 

studien. Den insamlade data analyserades 

sedan i flera olika steg i en interaktiv 

process för analys av deltagarnas berättelser. 

Fyra typer av berättelser i ALS blev 

identifierade: Bibehållande/bevarande/ 

bestående och fallansammande. Genom 

dessa berättelser kan man börja förstå 

hur patienterna upplever och hanterar 

sin sjukdom.  

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Vitale & Genge 

2007 

Canada 

AXON/ L´AXONE 

Codman Award 2006: The 

experience of hope in ALS 

patients 

Få en förståelse 

kring hur hopp 

upplevs av patienter 

med ALS. 

En deskriptiv explorativ metod genom 

mixed methods har använts. Strategiskt 

urval användes och 13 deltagare i åldrarna 

35-73 år rekryterades. Forskarna 

genomförde djupintervjuer med 

semistrukturerad design. En kvalitativ 

dataanalys gjordes och deltagarna fick 

kontrollera och bekräfta att det färdiga 

materialet stämde överens med deras 

intervjuer. 

Analysen av data mynnade ut i två 

teman: främjande av hopp/ hindrandet 

av hopp. Deltagarna ansåg att man 

kunde skapa och behålla hoppet på fyra 

olika sätt: Att ha en värdefull relation/ 

vilket förhållningssätt man har/ att 

fortfarande vara i livet/ att vara i nuet.  

Hög 

Harris 

2015 

Storbritannien 

Palliative and Supportive 

Care 

Lived-through past, 

experienced present, 

anticipated future: 

Understanding “existential 

loss” in the context of life-

limiting illness 

Förstå meningen 

med existensen när 

en patient är 

diagnotiserad med 

ALS. 

En hermeneutisk fenomenologisk metod 

användes med ett ändamålsenligt urval. 4 

deltagare i åldern 54-70 år rekryterades och 

tre separata intervjuer utfördes på varje 

deltagare. Öppna frågor användes.  

En kvalitativ innehållsanalys har gjorts med 

det insamlade materialet. 

Från deltagarnas berättelser belystes 

meningen med existensen genom 

sjukdomsförloppet. Vilket inkluderar 

många aspekter av det existentiella.  4 

olika aspekter kom fram i resultatet 

vilket gav ett översiktligt koncept av 

existentiell förlust. 

 

Hög 
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BILAGA 8 

 Exempel på innehållsanalys. 

 

 

 

 

 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Kategori Tema 

Decisive for the patients’ 

well-being may be the 

way in which they 

receive their diagnosis 

Patientens välmående 

grundas på vilket sätt 

diagnosen ges. 

Tydlig 

information 

skapar mening. 

Information/kommunikation  

Meningsfullhet  

Finding acceptance in 

the present did not mean 

that the participants had 

to accept the disease but 

that accepting the 

situation they lived in 

could make it easier to 

create meaning in life. 

Acceptera situationen 

för att finna mening i 

livet. 

Acceptera 

situationen. 
Hanterbarhet 

Participants needed to 

use considerable inner 

strength and mental 

vigour, to maintain an 

attitude of denial – it 

was ‘hard work’ to live 

with MND 

Behålla en attityd av 

förnekelse kräver 

mycket mental kraft. 

Att förneka 

sjukdomen. 
Förnekelse 

Meningslöshet 

Before accepting that 

they would need to get 

help, some of the 

participants had chosen 

isolation due to shame 

over the disease and the 

associated physical 

handicap, as well as 

resistance to getting 

sympathy from others. 

Sjukdomen skapar 

känslor av skam och 

beroende, vilket leder 

till isolering. 

Skam över 

sjukdom och 

fysisk 

degradering 

leder till 

isolering. 

Existentiellt Lidande 

Living with insecurity 

was harder than knowing 

that one would die. 

Sjukdomen skapar 

osäkerhet. 

Osäkerhet leder 

till rädsla. 
Rädsla 


