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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Amytrofisk lateralskleros är en obotlig progressiv nervsjukdom som drabbar 
cirka 200 personer varje år. Sjukdomen innebär att den drabbade successivt förlorar 
kroppsfunktioner som gör det svårt för personen att klara sitt vardagliga liv, med 
opåverkade kognitiva förmågor. Än finns inget botemedel utan behandlingen fokuserar på 
symtomlindring, palliativbehandling och hjälp och stöd i hemmet. Sjuksköterskan ska 
arbeta utifrån hälso- och sjukvårdslagen med målet att stärka den drabbades livskvalitet 
och upprätthålla självbestämmanderätten. Syfte: Syftet var att beskriva personers 
erfarenheter av att leva med Amyotrofisk lateralskleros. Metod: Kvalitativ innehållsanalys 
med en induktiv ansats baserad på nio bloggar. Resultat: Ur analysen framträdde tre 
kategorier; Livet begränsas alltmer, oro för framtiden och omöjligt att vara självständig 
med sju underkategorier. Konklusion: Att få diagnosen påverkar personernas vardag på så 
sätt att livet begränsas alltmer.  De upplever att deras familjer har en stor betydelse för hur 
livet upplevs, ger en trygghet samt en vilja att fortsätta leva. Det finns en oro inför 
framtiden med blandade känslor av dödångest samt hopp och förtvivlan, men trots detta 
accepterar de sin sjukdom. Personerna får en vardag där det är omöjligt för dem att vara 
självständiga, med livsavgörande hjälpmedel samt ett beroende av assister.  
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___________________________________________________________________________ 

Background:Amytrophic lateral sclerosis is an incurable progressive nerve disease that 
affects about 200 people each year. The disease means that the victim gradually loses body 
functions that make it difficult for the person to cope with his everyday life, with 
unaffected cognitive abilities. There is no cure but the treatment focuses on treating 
symptoms, palliative care and support.  The nurse should work on the basis of the health 
care law with the aim of strengthening the quality of life of the victim and maintaining 
selfdetermination. Aim: The aim was to describe people’s experiences of living with 
amyotrophic lateral sclerosis. Method:A qualitative content analysis with an inductive 
approach based on nine blogs. Results: From the analysis appeared three categories; Life is 
increasingly limited, worry about the future and impossible to be independent with seven 
subcategories. Conclusion: Getting the diagnosis affects everyday life so that life gets 
more limited. They find that their families are importeant for the way life is experiences, 
providing a sense of security and a willingness to continue life. There is a concern for the 
future with mixed feelings of death anxiety as well as hope and despair, despite this they 
accept their illness. People are given a dailey life where it is impossible for them to be 
independent, with life-giving tools and a dependence on assistants.  
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INLEDNING 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en relativt ovanlig obotlig nervsjukdom, som drabbar 
cirka 200 personer i Sverige varje år. Uppskattningsvis finns 600-700 personer med ALS i 
Sverige (Socialstyrelsen, 2014). Orsakerna till att personer insjuknar i ALS är oklara och 
kan inte förklaras i 90-95 % av fallen (Mitchell & Borasio, 2007).  ALS är en progressiv 
sjukdom som innebär att den drabbade successivt förlorar kroppsfunktioner som slutligen 
gör personen totalt förlamad med ett oförändrat intellekt. Detta bidrar till att det blir 
omöjligt för den drabbade att klara sitt vardagliga liv utan hjälp och stöd från anhöriga och 
sjukvårdspersonal. Det innebär psykologiska påfrestningar för så väl den drabbade som 
närstående, att se den drabbade förlora andningsförmågan, vara hjälplös samt ångestfylld. 
Detta är en svår tid för den drabbade och det är betydelsefullt att denne inte känner sig 
ensam och övergiven (Ericson & Ericson, 2012; Ozanne, 2015). Det är därför 
betydelsefullt att veta hur dessa personer erfar sin sjukdom för att som sjukvårdspersonal 
få kunskap och möjlighet att bemöta och ge stöd till personerna på ett värdefullt sätt och 
för att främja hälsa.  

BAKGRUND 

Amyotrofisk lateralskleros 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en ovanligt förekommande nervsjukdom som är 
vanligare hos män än kvinnor. Det förekommer vanligtvis i åldrarna 55-70, men kan 
drabba alla i vuxen ålder (Wijesekera & Leigh, 2009). ALS gör att de nervceller i hjärnan, 
hjärnstam och ryggmärgen som kontrollerar kroppens muskler (motorneuroner) långsamt 
förtvinar (Socialstyrelsen, 2014; Ozanne, 2015; Zinman & Cudkowicz, 2011; Palmieri, 
2005). Om en muskel inte mottar några nervimpulser leder detta till att kroppens 
viljestyrda rörelser och muskler som styr andning, tal och sväljförmågan försvagas och så 
småningom förtvinar. Det finns två typer av motorneuroner i hjärnan, 1de nedre som är 
lokaliserad i hjärnstammen och i ryggmärgens främre del samt 2de övre som finns i 
storhjärnans hjärnbark. Beroende på vilket av dessa områden som drabbats påverkar vilka 
symtom, svårigheter eller vilken typ av ALS personen drabbas av (Ericson & Ericson 
2012; Palmieri, 2005).  

Riskfaktorer till att personer drabbas av ALS är ännu inte framtaget (Ericson & Ericson, 
2012). Wijesekera och Leigh (2009) redovisar ett flertal olika faktorer som kan inverka till 
utvecklingen av ALS, dessa är bland annat miljöfaktorer och genetiska faktorer. ALS är en 
relativt sällsynt sjukdom och det förefaller finnas få studier gjorda angående familjehistoria 
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(Simon, Turner, Vucic, Al-Chalabi, Shefner, Lomen-Hoerth & Kiernan, 2014). Ytterligare 
en riskfaktor som presenteras är excitotoxicitet vilket är skador och sjukdomar som 
påverkar signalerna mellan de olika nervcellerna. Rökning, trauma mot exempelvis huvud, 
tidigare polioinfektion samt fysisk inaktivitet är andra riskfaktorer som presenteras 
(Wijesekera & Leigh, 2009). 

ALS delas in i tre huvudgrupper 1progressiv spinal muskelatrofi, 2progressiv bulbär pares 
samt 3klassisk ALS. Vid 1progressiv spinal muskelatrofi sker det till en början en 
nedbrytning av ryggmärgens nedre motorneuron vilket leder till en ökad muskelsvaghet 
och muskelförtvining i armar och ben. Den 2progressiva bulbära paresen visar initialt 
symtom på skada i hjärnstammens nedre motorneuron. Detta bidrar till tal och 
sväljsvårigheter som är ett resultat av den försvagade muskulaturen i hals och mun 
(Ericson & Ericson 2012). Vid 3klassisk ALS, som är den vanligaste förekommande typen 
drabbas de övre motorneuronerna i hjärnbarken tillsammans med de nedre motorneuronen 
i hjärnstammen och ryggmärgen. Detta ger bland annat en försvagad muskelkraft, 
ryckningar, stelhet samt kramper i kroppens muskler. Detta påverkar även andra funktioner 
som tungmotorik, ansiktsmimik, sväljning samt tal. Gemensamt för de olika typerna av 
ALS är att andningsmuskulaturen så småningom påverkas, där en känsla av andfåddhet 
uppstår. Detta bidrar till att koldioxidhalten i kroppen ökar då utandningen inte fungerar. 
Den förhöjda halten av koldioxid leder till sänkt medvetandegrad och är oftast orsaken till 
att personen avlider. Det är ovanligt att sjukdomen påverkar den kognitiva förmågan vilket 
bidrar till att intellektet förblir intakt (Eriksson & Eriksson, 2012; Socialstyrelsen, 2014; 
Ozanne, 2015).  

ALS är en progressiv sjukdom, vilket innebär att sjukdomen kommer smygandes och 
sedan gradvis förvärras tills det att patienten avlider (Zinman & Cudkowicz, 2011; Shook 
& Pioro, 2009; Simon et al., 2014). Den progressiva processen varierar från person till 
person med en mediantid på 30 till 36 månader. Det kan påverkas av bland annat genetiska 
samt miljöfaktorer men i grunden kan forskare inte förklara vad progressionen beror på 
(Shook & Pioro, 2009; Simon et al., 2014). Den smygande debuten kommer tillsammans 
med ett brett antal symtom och tecken, vilket både komplicerar och fördröjer 
diagnostiseringen. Genomsnittliga tiden från att patienten haft symtomdebut till att ha en 
diagnos är mer än tolv månader.  Personer som tidigt får sin diagnos och påbörjar 
behandlingen snabbt har visat ge goda effekter för en minskad progressiv effekt. Tidiga 
symtom är bland annat trötthet, träningsintolerans, ofrivilliga muskelryckningar, kramper, 
muskelatrofi samt svaghet (Shook & Pioro, 2009).  

Behandling 

I dagsläget finns ingen botande behandling mot ALS, den behandling som ges fokuserar på 
symtomlindring och palliativ behandling (Ozanne, 2015; Mathis, Couratier, Julian, Corcia 
& Le Masson, 2017; Zinman & Cudkowicz, 2011 Palmieri, 2005). Den vanligaste 
medicinska behandlingen är Rilutek med aktiva substansen Riluzol som signifikant 
förlänger överlevnadstiden och fördröjer symtomutvecklingen i måttlig grad genom att 
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förhindra nedbrytningen av nervceller (Mathis et al., 2017; Rilutek, 2015; Zinman & 
Cudkowicz, 2011). Den symtomlindrande behandlingen utöver behandlingen med Riluzol 
fokuserar främst på syrgastillförsel, smärtlindring samt andningsgymnastik för att 
motverka slembildningar (Ericson & Ericson, 2012).  
 
Då muskler förtvinas och försvagas vid ALS, leder detta slutligen till en total förlamning 
vilket resulterar i att personen blir i behov av ett kontinuerligt stöd och hjälp i vardagen 
(Ericson & Ericson, 2012; Zinman & Cudkowicz, 2011). Dessa funktionsnedsättningar 
som tillkommer gör att personerna blir i behov av olika hjälpmedel bland annat rullator, 
rullstol, permmobil, datoriserade hjälpmedel som kan hjälpa till med talet, 
stödkudde/stödbandage för nacke. Ytterligare hjälpmedel som används ofta vid ALS är en 
sug, där vårdpersonal eller annan stödperson kan suga rent i munhåla för att underlätta 
andningen (Ericson & Ericson, 2012). När den drabbade personen inte längre kan äta själv 
eller riskerar att sätta i halsen sätts en PEG in (Palmieri, 2005; Järnhult & Offenbartl, 
2013). PEG står för perkutan endoskopisk gastrostomi, vilket menas att person får en 
kateter genom bukväggen och via denna tillgodoses behovet av näring (Järnhult & 
Offenbartl, 2013). Det har även noterats att en förbättrad omvårdnad och ett bra samarbete 
mellan ALS-team och primärvården underlättar och förbättrar vardagen hos de ALS 
drabbade. Detta för att skapa en normal miljö och försöka bibehålla livskvaliteten för den 
som drabbats av ALS (Socialstyrelsen, 2014).  

Stöd till personer som drabbats av ALS samt dess närstående 

Socialt stöd kan förklaras i form av att det måste finnas en ömsesidig förväntan mellan två 
parter som har en förbindelse mellan varandra i någon form. (Langford, Bosher, Maloney 
& Lillis, 1997). Schumaker och Brownell (1984) förklarar socialt stöd som ett utbyte 
mellan mint två personer och som uppfattas av åtminstone en av deltagarna för att förbättra 
välbefinnandet hos mottagaren (Schumaker & Brownell, 1984). Socialt stöd kan delas in i; 
Emotionellt stöd, bekräftade stöd, informativt stöd och praktiskt stöd. Det emotionella 
stödet uppfattas som viktigast då det innebärs att stöd erbjuds i form av kärlek, omsorg och 
empati då mänskors har ett grundläggare behov att känna tillhörighet, tillit och trygghet 
(Langford et al 1997). Människors ålder, erfarenheter och sociala sammanhang påverkar 
förmågan att erbjuda stöd samt att ta emot stöd (Kahn & Antonucci, 1980). Den som ger 
stöd kan uppleva en rädsla om att göra fel eller på något sätt orsaka annan skada. I vissa 
fall kan det finnas en ovilja att ge stöd eller svårigheter med att avläsa behovet av stöd 
(Schumaker & Brownell, 1984).  En förutsättning för att stöd ska ge en positiv effekt är att 
de stöd som ges måste uppfattas av mottagaren som positivt där ett utbyte eller en 
ömsesidighet måste finnas för att stödet ska kunna försätta (Kahn & Antonucci 1980; 
Hupcey 1998).  
 
När en person drabbas av ALS, påverkar det hela familjen (Ozanne, 2015). Då ALS är en 
progressiv obotbar sjukdom krävs det mycket hjälp och stöd till den drabbade och dess 
närstående. Den drabbade personen blir beroende av andra vilket innebär begränsningar 
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samt bördor i det dagliga livet (Hedman, 2014). De flesta människor är beroende av 
samspel med andra, där de närstående för de flesta är viktigast. När en person drabbas av 
långvarig sjukdom bidrar det till att närstående väljer att ta del av vårdansvaret vilket gör 
att närstående spelar en stor roll för den sjuke och sjukvården. Detta kan ha betydelse för 
de drabbades möjlighet att återvinna hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 
2010). Stöd från närstående kan till en början vara inriktat mot att få hjälp med de 
uppgifter som kroppen inte längre klarar av. Det praktiska stödet kan dock ge en känsla av 
beroende. Istället kan ett stöd i form av en förstående attityd där andra förstår och 
respekterar den situation som personen befinner sig i värdesättas (Gullacksen, 2005).  

Till skillnad från det sociala stödet så kräver inte det professionella stödet någon 
ömsesidighet i kontakten mellan de olika parterna. Det professionella stödet styrs 
organisatoriskt och ges från personer som arbetar utefter en professionell roll där ingen 
relation mellan de olika parterna krävs (Hupcey & Morse, 1997). När en person drabbas av 
ALS blir olika professioner inom vården inblandade för att underlätta och ge stöd i 
vardagen. De professioner som arbetar närmast den drabbade är; läkare, sjuksköterskor, 
kuratorer, arbetsterapeut och sjukgymnaster men även assistenter och omvårdnadspersonal 
ingår i det professionella stödet som ges (Ansved & Solders, 2012).  Med hjälp av ett gott 
professionellt stöd finns det möjlighet att trots obotlig sjukdom uppnå hälsa och därmed 
ges möjligheten att genomföra viktiga livsprojekt. Patienten utgör medelpunkten för 
vårdandet och är expert på sin sjukdom men har inte det professionella expertkunnandet. 
De personer som på grund av sviktande hälsa är i fokus för professionell vård, ska den 
syfta till att stödja denna person till ett tillstånd av hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Det 
finns många åtgärder att tillgå som är till för att lindra symtomen och underlätta vardagen 
för de ALS-drabbade. Sjuksköterskan ska arbeta utifrån hälso- och sjukvårdslagen med 
målet att stärka den drabbades livskvalitet, hjälpa familjen samt att stödja dem till att 
upprätthålla sin självbestämmanderätt så långt det är möjligt (SFS 1982:763;Wijesekera & 
Leigh, 2009; Mitchell & Borasio, 2007). Ozanne (2015) anger betydelsen av att 
vårdpersonal ska kunna ge stöd till den drabbade och dess närstående. Detta stöd innefattar 
allt från att ge beskedet till att respektera, bekräfta rädslor samt upprätthålla hopp. Utöver 
den medicinska funktionen ska sjuksköterskan fungera som koordinator, utbildare, stödjare 
och mentor till de drabbade (Ozanne, 2015). Enligt Palmieri (2005) ska vården som sätts in 
fokusera på att bevara personens livskvalité och med detta hjälpa denna att hantera sina 
symtom och tecken samt att skydda från komplikationer. 

 
Människor upplever världen olika och därför är det viktigt att vårdpersonal har kunskap i 
att lyssna och lyssna in personer för att kunna förstå den sjuke. Vårdpersonalens fokus för 
den drabbade ska ligga på att möta personens individuella behov samt att den hela 
människan sätts i fokus (Söderberg, 2009). Ett gott bemötande är förutsättningen för en 
god professionell omvårdnad och upplevelsen av en god vård. Bemötandet har även en stor 
betydelse för resultatet av vård och behandlingar oberoende av vilken profession som är 
involverad (Skär & Söderberg, 2014). En sjuksköterska eller annan vårdpersonals 
bemötande påverkar i stor utsträckning människors upplevelse av hälsa och välbefinnande, 
där ett bristfälligt och dåligt bemötande har en negativ påverkan på vårdkvaliten. Därför är 
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det betydelsefullt att möten mellan professioner inom omvårdnad samt patient och dennes 
närstående grundar sig i respekt och förtroende (Skär, 2014). 

Hälsa  

Hälsa kan förklaras enligt World Health Organization [WHO] (2014) som något mer än 
enbart frånvaro av sjukdom, det förklaras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt 
och socialt välbefinnande. Enligt Eriksson (1989) och Wiklund (2003) är begreppet hälsa 
kopplat till hela människan och är ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och 
välbefinnande (Eriksson, 1989; Wiklund, 2003). Sundheten symboliserar den psykiska 
hälsan, friskhet den fysiska och välbefinnande är en del av personens upplevelse av 
välbehag, hälsa är därför mer än enbart frånvaro av sjukdom. Detta innebär att hälsa är en 
personlig känsla som enbart kan mätas av personen själv (Eriksson, 1989). För att förklara 
hälsa har Eriksson (1989) tagit fram en modell i form av ett hälsokors. Denna modell 
förklarar fyra olika hälsopositioner som benämns A, B, C och D. Personen kan uppleva 
hälsa trots sjukdom samtidigt som personen kan uppleva ohälsa trots frånvaro av sjukdom 
(Eriksson, 1989). Fenomenet hälsa förklaras som ett tillstånd som påverkar hela personen 
och är en upplevelse av att vara i jämnvikt. Det handlar om en jämvikt i relationen med 
sina medmänniskor, en känsla av inre balans och till livet i övrigt. Upplevelse av hälsa är 
olika och växlar mellan personer och situationer, därför måste det ses som något 
mångdimensionellt med olika betydelser och innebörd. Hälsa är inget konstant utan kan 
förändras och speglar den aktuella och totala livssituation (Eriksson, 2014; Dahlberg & 
Segesten, 2010).  

Hälsokorset (Eriksson, 1989, s 46) 
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Att förebygga ohälsa är en uppgift med stor betydelse för den enskilde och samhället 
(Richt & Tegern, 2005). Att leva med en obotlig sjukdom innebär ett bestämt tillstånd som 
inte går att frigöra sig ifrån, vilket i hög grad kan leda till begränsningar i vardagen 
(Ozanne, 2015). Trots den befintliga situationen finns en frihet om hur den drabbade 
förhåller sig till den befintliga situationen. Att drabbas av en sjukdom som inte går att 
frigöra sig ifrån, med fortsatta fysiska funktionsnedsättningar under sjukdomens gång, kan 
även upplevas som mycket påfrestande. Det bidrar i sin tur till att den drabbade påverkas 
socialt, emotionellt och existentiellt. Från att ha varit en självständig individ och sedan 
diagnostiseras med en obotlig sjukdom där till sist den drabbade blir helt beroende av 
andra är oftast svårt att acceptera (Ozanne, 2015). Något som även har betydelse för hälsan 
är personernas relationer till andra. När en person drabbas av sjukdom påverkas relationer 
till andra runt omkring. I vilken utsträckning detta sker är individuellt och påverkas av hur 
relationerna såg ut innan sjukdomen, dåliga förhållande till andra leder till upplevd ohälsa 
(Skär, 2014). Upplevelsen av hälsa kan påverkas negativt av olika faktorer men även när 
personer upplever sig friska kan känslan av hälsa försvagas då livet kan sakna mening. 
Trots detta kan upplevelsen av hälsa råda även om personen drabbats av sjukdom eller 
annan ohälsa (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 

Problemformulering 

ALS är en ovanlig obotlig nervsjukdom. Sjukdomen är progressiv vilket innebär att 
sjukdomen kommer smygandes och gradvis förvärras tills dess att patienten avlider. Det 
finns ingen botande behandling till sjukdomen, behandlingen fokuserar på att lindra 
symtom samt palliativ behandling. Då muskler förtvinas och försvagas vid sjukdomen, 
leder detta slutligen till att personen blir totalt förlamad med opåverkade kognitiva 
förmågor vilket resulterar i att denne blir i behov av kontinuerligt stöd och hjälp i 
vardagen. Livssituationen hos personerna förändras, vilket både påverkar dem själva och 
deras närstående. ALS är en diagnos där befintlig forskning inte är tillräcklig, denna studie 
vill därför bidra till en ökad förståelse för personernas situation. Då hälso- och 
sjukvårdspersonal är i behov av kunskaper i hur sjukdomen erfars för att kunna ge god 
vård med ett gott professionellt- och socialt stöd och möjliggöra upplevelsen av hälsa.  

Syfte 

Syftet var att beskriva personers erfarenheter av att leva med Amyotrofisk lateralskleros. 



7 

 

METOD 

I detta arbete har en induktiv ansats används där datamaterialet analyserades med en 
kvalitativ innehållsanalys utifrån en modell beskriven av Lundman och Hällgren-
Graneheim (2012). Vid induktiv ansats analyseras texterna förutsättningslöst och baseras 
på människors berättelser om sina upplevelser och erfarenheter. Kvalitativ innehållsanalys 
fokuserar på tolkning av texter och är användbar på olika sorters text, med större mängd 
data exempelvis utdrag ur bloggar. Bloggar har använts för att beskriva och ta del av 
människors erfarenheter av att leva med ALS. Det som gör metoden användbar är att 
tolkningen kan ske på olika nivåer och inom olika forskningsområden. Kvalitativ 
innehållsanalys identifierar skillnader och likheter i textinnehåll. Dessa variationer kan 
delas in i kategorier och teman. Kategorierna bygger på det manifesta innehållet, teman 
bygger på det latenta budskapet. De latenta budskapen är det underliggande som 
identifieras i texterna, det som kan tolkas och kan läsas mellan raderna. Manifesta 
budskapen handlar om det uppenbara innehållet och uttrycks på en beskrivande nivå 
(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

Urval 

Urvalet bestod av nio bloggar som publicerats på internet. Inklusionskriterier var bloggar 
som var aktiva eller varit aktiva efter år 2010 och framåt för att avgränsa materialet och 
identifiera erfarenheter som är överförbara till dagens samhälle. Bloggarna var skrivna på 
svenska för att minska risken för missuppfattningar och av personer som drabbats av ALS, 
bosatta i Sverige och innehålla de drabbades erfarenheter av sjukdomen. Studien 
inkluderade en man och åtta kvinnor. Det valdes även att inte fokusera på en viss 
åldersgrupp, då syftet var att beskriva personers erfarenheter av att leva med ALS. 
Exklusionskriterierna var bloggar eller blogginlägg skrivna av anhöriga till de drabbade. 
Lösenordsskyddade bloggar exkluderades då detta ansågs privat. Ingen hänsyn har tagits 
till hur länge personerna varit diagnostiserade eller hur långt framskriden sjukdomen var, 
då en variation om hur sjukdomen erfars eftersträvades. 

Datainsamling 

Sökningarna gjordes i sökmotorn www.google.se den 31 augusti år 2017. Sökorden som 
användes var ALS + blogg vilket gav 505 000 träffar. Då Google automatiskt placerar 
sökresultaten utifrån relevans till den angivna sökningen valdes det att enbart gå igenom 
träffarna på de 5 första sidorna vilket motsvarade 50 rubriker. Sedan exkluderades sidor 
och artiklar då bloggar var det som eftersträvades. Utav de resterade lästes rubrikerna och 
därefter beskrivningar utav bloggarna vilket ställdes emot det valda syftet samt exklusions- 
och inklusionskritererna. Detta resulterade i tio bloggar som ansågs vara relevanta. Efter 
påbörjad analys av bloggarna, sorterades bloggar bort som inte längre ansågs relevanta, 



8 

 

vilket resulterade i nio valda bloggar varav åtta skrivna av kvinnor och en av en man som 
har använts till studien (bilaga 1).  

Analys  

Datamaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys beskriven av Lundman och 
Hällgren-Graneheim (2012). Bloggarna lästes flera gånger för att få en förståelse för 
helheten. Därefter urskiljdes och markerades meningar och fraser som ansågs vara 
relevanta till studiens syfte, det vill säga meningsbärande enheter. Texterna lästes var för 
sig och de meningsbärande enheterna som var och en kom fram till jämfördes. De 
meningsbärande enheterna kondenserades samt benämndes sedan med en kod. Därmed 
gjordes materialet mer lätthanterligt samt att det mest relevanta lyftes fram.  Koderna 
jämfördes för att finna likheter och skillnader. Dessa utgjorde grunden för att finna 
sammanhang i de olika delarna i texterna. Därefter urskiljdes underkategorier och 
kategorier. Kategorierna utgjordes av det manifesta innehållet det vill säga det uppenbara 
som ses i texterna (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

Etiska överväganden 

Denna studie har följt forskningsetiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt 
vetenskapsrådet (2002) finns fyra etiska huvudkrav som bör uppfyllas; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Studien som baserades på 
bloggar, där alla bloggar som inte kräver ett lösenord är öppna för allmänheten ses som 
offentligt material och kan analyseras och användas i examensarbeten (Segesten, 2012; 
SFS 1998:204; SFS 1960:729). Krav på information och samtycke ansågs därför inte vara 
nödvändigt. För att stärka studiens trovärdighet har bloggarna som använts redovisats i en 
tabell (bilaga 1). Författarna till bloggarna har däremot inte refererats till i resultatet för att 
skydda deras integritet. Citat användes i studien då detta stärker studiens tillförlitlighet och 
trovärdighet. Dock är citering av texter från internet ett etiskt dilemma eftersom citaten är 
sökbara och kan därmed spåras till bloggförfattaren (Skärsäter & Ali, 2012).  För att 
skydda personernas autonomi och respektera deras sårbarhet har materialet under 
bearbetningen försökts att hanterats på ett respektfullt sätt så att bloggförfattarna inte känt 
sig kränkta. Nyttjandekravet har uppfyllts då datamaterialet endast använts för denna studie 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
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RESULTAT  

Ur analysen framträdde tre kategorier och sju underkategorier som presenteras i tabell 1. 

Tabell 1: Översikt av underkategorier och kategorier.  

Underkategorier Kategorier 

Klarar inte vardagliga aktiviteter Livet begränsas alltmer 

Förändrat samspel i familjen  

Känner inte igen sig själv  

Dödsångest Oro för framtiden 

Hopp och förtvivlan  

Vara beroende av assistenter  

Omöjligt att vara självständig  

Livsavgörande hjälpmedel  

Livet begränsas alltmer 

Livets begränsningar handlar om hur personerna beskriver hur sjukdomen påverkar deras 
dagliga liv. Här identifierades hur personerna inte klarar av vardagliga aktiviteter, 
förändrat samspel i familjen samt att inte känna igen sig själv.   
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Klarar inte vardagliga aktiviteter 

Personerna upplever att de försöker leva som vanligt trots sin obotliga sjukdom, men saker 
och ting förändras konstant. Sjukdomen tar över kroppen successivt samtidigt som 
personen mentalt är den samma. Det kan innebära för personer som bor i ett tvåvåningshus, 
inte längre kunna ta sig mellan våningarna, utan har fått flytta ner sovrummet och kan inte 
längre sova på samma plats som de alltid har gjort. Att inte längre kunna blogga, som varit 
en stor del av livet att få skriva av sig om sina känslor och annat tyngande. Eller att inte 
kunna kommunicera med omgivningen och att inte bli förstådd leder till en stor frustration 
och på ett sätt tar bort personligheten. Förluster som personerna beskriver är att inte kunna 
resa på samma sätt som tidigare har varit ett stort intresse, samt att inte längre kunna lyfta 
upp sina egna barn, krama om dem och säga hur mycket man älskar dem.  

”Om jag hade kunnat drömma, att för en dag få vara frisk hade jag gjort följande! 
Jag skulle krama om mina barn och säga med ord hur mycket jag älskar dom! Jag 
skulle ta en rejäl pratstund med dom och bara lyssna på dom om livet!” 

Personerna beskriver tankar kring att inte längre klara av vardagliga aktiviteter så som att 
kunna städa, pyssla i trädgården eller bara huka sig för att plocka upp något. Mycket av det 
som tidigare upplevdes som tråkigt eller jobbigt är nu något som personerna inte kan sluta 
tänka på. De kan även irriteras av att titta på andra som gör det åt dem fast på ”fel sätt”. 
Detta resulterar i en upplevelse av en förlorad kontroll över sitt egna hushåll. En känsla av 
avund förekommer på andra människor som kan gå ut och gå, springa, cykla och äta själva. 
De tar då till sig andra metoder som att titta på matprogram och ”äta med ögonen” eller att 
bara drömma sig bort på en promenad utomhus. 

”Det som jag förr uppfattade som en nödtvungen syssla har för mig mer och mer, 
efterhand som min egen förmåga försvunnit, blivit en viktig kompetens som jag 
tycker är underskattad. Jag ser fläckar och damm och vissna krukväxtblad och kan 
inte själv göra något åt det.” 

Mycket av det lilla i livet uppskattas mer eller kan bli så mycket större. De beskriver att ett 
litet ord kan underlätta en hel dag eller att någon lägger kudden på ett sådant sätt som 
personerna själva vill minskar mycket lidande. Lika väl som att bara få gå ut i det fina 
vädret för tio minuter värdesätts. Något som andra kan uppfatta som något ”litet” som bara 
en förskylning blir också så mycket större för dessa personer då detta kan bli fara för livet 
och leda till flera veckors sjukhusvistelse.  



11 

 

Förändrat sampel i familjen 

Personerna beskriver svårigheter med att ha småbarn och att få ihop vardagen med 
funktionshinder och ta hand om sina barn så bra som möjligt är en utmaning. Att behöva 
be om hjälp för att kunna ta hand om sina barn och trots detta få en känsla av att som 
mamma räcka till är en utmaning. Personerna kan behöva flytta ifrån sin familj för att 
vardagen inte ska behöva förändras eller att de ska behöva se försämringen som deras 
mamma går igenom. De upplever att inte räcka till för sina småbarn, att inte kunna hjälpa 
till på samma sätt med läxor eller när de ramlar. Upplevelsen av skuld för att ändra barnens 
uppväxt och att de behöver be om hjälp från familjen och att de inte orka vara närvarande 
lika mycket tynger personerna. De kämpar med att berätta för sina barn om sjukdomen, få 
dem att förstå och för att få fram barnens känslor av att som förälder inte är som de en 
gång var. Detta kan handskats på olika sätt, familjerna upplever att ett familjemöte en gång 
i veckan underlättar för att lyfta fram barnens frågor till föräldrarna om sjukdomen eller 
andra viktiga saker som händer.   

”Ni som är mamma förstår min sorg och ilska att inte få vara med när min son 
växer upp. Jag har självklart en massa tid kvar med han, men det går inte att låta bli 
att tänka på allt jag kommer missa.”  

Personerna upplever att barnen och familjen är det i livet som får dem att se ljust och vilja 
leva längre, får dem att kämpa. Några har vuxna barn och det är att se dem och deras barn 
som de längtar efter och få ett kort eller samtal från dem förgyller deras dag. Alla 
närstående runt omkring upplevs skapa en trygghet och en vilja att kämpa vidare, trots 
deras obotliga sjukdom. 

Känner inte igen sig själv  

Personerna upplever att de inte känner igen sig själva när de tittar sig i spegeln, det upplevs 
att ”man ser så fruktansvärt konstig ut”. De upplever att rösten förändras och är rädda att 
kroppen i vissa situationer inte längre går att styra. Att släppa hobbys som personerna inte 
längre klarar av som tidigare var en del av sin personlighet. De kämpar med att trots detta 
hålla självkänslan och självförtroendet på topp. 

”Det är lätt att uppfatta en människa som inte kan röra sig, inte kan tala, inte kan äta 
bara som en förlamad kropp. Men i kroppen finns en individ som mot alla odds har 
en personlig identitet. Självbilden förändras efter hand som kroppen förändras och 
när man sitter förlamad är det svårt att vara uppfylld av det jag som man var som 
frisk.” 
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Oro för framtiden 

Oro inför framtiden beskriver de känslor som personerna erfar under sjukdomsförloppet. 
Det identifierades känslor av dödångest samt hopp och förtvivlan.  

Dödsångest 

Sjukdomen väcker också olika känslor som ångest, känsla av att livet är orättvist, oro och 
sorg. Starka känslor av ångest erfars tidigt i sjukdomsförloppet främst över allt som 
kommer hända. Även oro över vad som kommer ske eller vad som kan ske som följd. De 
får känslor av ångest av att visa upp sig för sin omgivning, att visa att ”jag är sjuk och 
behöver hjälp”, är en rädsla i sig. Dödsångest är något de kämpar med, ingen vill dö men 
alla ska dö. Att få denna sjukdom skyndar på förloppet och döden kommer tidigare än 
förväntat. Personerna kämpar med att inte veta hur lång eller kort tid de har kvar i livet 
samt tankar om allt de vill kunna göra innan de dör. De upplever att ha gråtit färdigt över 
sin situation och kan inte gråta längre, detta på grund av att de inte har tårar kvar eller att 
det blir jobbigt med andningen. De ser heller inte någon mening i att gråta utan ser tillbaka 
på tiden och är lyckliga över vad de har åstadkommit. 

”Undrar hur mycket tid har jag kvar? Några månader, ett halvår, ett år eller längre? 
Vet inte. Känner sorg och uppgivenhet. Efter en del tårar. Insikt. Måste jag tänka 
om.” 

Hopp och förtvivlan 

Personerna upplever att de slängs mellan känslor av hopp och förtvivlan. Hoppet till att ett 
botemedel eller andra mirakelmediciner som bromsar ner sjukdomsförloppet ska komma.  
Många tankar och känslor trycker ner personerna. Tankar om saker som de inte kommer 
hinna uppleva innan de dör som exempelvis se sina barn gifta sig, växa upp, ta studenten, 
skaffa egna barn med mera är svårt att acceptera. Även känslor av att allt är hopplöst och 
orättvist kommer över personerna ofta, de frågar sig ”varför just jag?” och inte ”någon 
annan som förtjänar det?”.   

Trots känslor av att livet är orättvist och hopplöst, acceptera de ändå sin sjukdom. De 
kommer på hur de kan njuta av livet trots sin sjukdom och sin funktionsnedsättning. De 
bestämmer sig för att fortsätta kämpa och inte ge upp. Vissa dagar är jobbigare än andra 
men de lär sig att ta en dag i taget och hitta betydelsefulla saker, stora som små.  

”Ofta tycker jag att livet är ganska bra ändå med livslust och energi. Men ibland ser 
jag mig utifrån, som andra ser mig tänker jag, och då kan jag tycka att mitt liv 
verkar vara som ynkligt och beklämmande. Men det är bara en liten del av 
sanningen att vara en människa med funktionshinder.” 
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Omöjligt att vara självständig 

Omöjligt att vara självständig beskriver personerna både som positivt och negativt. Detta 
innefattar beroende av sina assistenter och livsavgörande hjälpmedel för att klara av det 
vardagliga livet.   

Vara beroende av assistenter  

Erfarenheter av problem med sina assistenter, hur många slutar, letande efter nya och att 
hela tiden skola in nya förekommer. Personerna upplever att de inte kan vara sig själva 
med vissa assistenter. De upplever att assisterna inte förstår att intellektet och hörseln inte 
försämras av sjukdomen, utan talar om personerna med sina kollegor trots att de är i 
samma rum. Att aldrig få vara sig själv är en utmaning för både personalen och personerna. 
Personerna upplever att assistenter gör det svårt för dem att bestämma själva över sin 
vardag. Det är jobbigt att hela tiden få styra över assistenterna. Personerna blir beroende av 
vilka assistenter som kommer och tänker på det i förväg, ska de klara sig om assistenterna 
inte kan maskinerna eller annat som behövs .”Jag är rädd inför fredag natt, när två oerfarna 
vikarier ska jobba ihop.” 

Trots ett varierat behov av stöd och hjälp, finns det en känsla av tacksamhet mot 
assistentera. De kan inte tänka sig ett liv utan assistenterna och utan dem hade de inte 
klarat vardagen. 

”Dom blir som armar och ben! Utan dom vore jag ingeting, dom är mitt liv, för 
utan dom hade livet blivit svårt!” 

Personerna upplever att personalbrist är ett hinder. Eftersom de inte kan göra saker själva 
på grund av deras handikapp i vardagen. Planerade utflykter och aktiviteter blir inställda 
eller flyttade och till och med justerade till kortare tid. Detta leder till att de känner att det 
är meningslöst att försöka hitta på något utanför hemmet.   

”Om jag lägger ner all aktivitet och alla utflykter behöver jag inte bli frustrerad 
över ögonstyrningen och att det inte finns assistenter.”  

Livsavgörande hjälpmedel 

Personerna är beroende av olika typer av hjälpmedel för att klara vardagen. Det är både 
underlättande och besvärligt. De drar sig ifrån behovet av hjälpmedel, då detta upplevs 
som ett nederlag och som därmed upplevs sjukare. De upplever att många platser som 
besöks ofta inte är anpassade för hjälpmedel. Vissa platser är ofta trånga vilket gör det 
besvärligt att ta sig fram på. Detta resulterar i att ett hjälpmedel som skulle underlätta för 
personen, istället inte används.  
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”Vi hade med oss Svea (Rullstol), med det var inte optimalt att ha inne på affären, 
eftersom att jag inte kan styra själv dit jag vill, så det blev att vi packade på henne 
och jag stöttade mig mot hyllor och Daniel.” 

Hjälpmedel upplevs också underlätta personernas vardag och är livsavgörande. Att en sug 
glöms hemma vid en utflykt har en livsavgörande roll, då istället en ambulans får kallas till 
platsen. Hjälpmedlen gör även personerna mer delaktiga i samhället och i vardagen. En 
ögonstyrd dator gör att personen kan kommunicera med omvärlden, en ramp från huset gör 
att personen själv kan välja att gå ut i trädgården, ljudböcker gör att en hobby bibehålls, en 
barnvagn till permobilen gör att en person kan ta med sitt barn och via en PEG få sitt 
näringsbehov utan risk för att sätta i halsen. Detta gör att om hjälpmedlen inte fungerar 
som de ska eller behöver repareras blir till en begränsning för personerna. En trapphiss 
som är trasig bidrar till att personen inte längre kan röra sig mer än på en våning av sitt hus 
och en permobil som är nödvändig för att kunna röra sig som är urfunktion kan göra att 
personen blir sängliggandes en hel dag. 

”Fel på permobilen. Reparatör kommer hit. Jag ligger på sängen. Huvudet 
obekvämt bakåtlutat. Tänker på hur tråkigt jag har. Jag blir ingenting utan 
permobilen och datorn, absolut ingenting.” 

Resultatsammanfattning 

Personerna försöker leva livet som vanligt, trots att sjukdomen successivt tar över deras 
kropp. De arbetar konstant med att leva med att inte kunna göra vissa saker eller att inte 
vardagen kan se ut på samma sätt som tidigare. Att gå från att ha all kontroll över sitt 
hushåll till att inte ha någon kontroll upplevs som en utmaning. Det upplevs svårt att trots 
sina funktionsnedsättningar upprätthålla en god familjesituation, där känslor av att inte 
räcka till förekommer. Det är barnen och familjen i livet som får dem att se ljust och viljan 
att kämpa vidare. Det upplevs svårt att uppehålla en god självkänsla och självbild när de 
inte längre känner igen sig själva när de tittar sig i spegeln eller har fått en förändrad röst. 
Sjukdomen väcker också olika känslor som ångest, känsla av att livet är orättvist, hopp, oro 
och sorg. Personerna upplever ångest och oro över sin situation samt över vad som 
kommer ske i framtiden. De slängs mellan känslor av hopp och förtvivlan, hoppet av att 
det ska komma nya mirakelmediciner som bromsar ner sjukdomsförloppet. Men trots detta 
accepterar ändå personerna sin sjukdom. Sjukdomen gör det omöjligt för personerna att 
klara av sin vardag självständigt vilket medför att de blir beroende av assistenter och av 
hjälpmedel. Detta upplevs både som negativt och positivt. Det upplevs som en utmaning 
att kunna vara sig själv trots att alltid tänka på assisterna eller att försöka få som de själva 
vill. Men de kan trots detta inte tänka sig ett liv utan sina assistenter, då de utan dem inte 
hade klarat av vardagen. Hjälpmedel är en stor del av personernas vardag och är 
livsavgörande, dessa upplevs både som underlättade och besvärliga. Underlättande på så 
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sätt att de gör dem mer delaktiga i sin vård och i samhället samt besvärliga då alla platser 
inte är anpassade för hjälpmedel, vilket gör det svårt att ta sig fram på.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som användes var en induktiv kvalitativ innehållsanalys, med fokus på det 
manifesta innehållet. Kvalitativ innehållsanalys valdes för att metoden är användbar på 
olika typer av textmaterial (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Det manifesta 
innehållet valdes då Danielsson (2012a) menar på att det latenta budskapet är för invecklat 
och kräver mer kunskap och tid för att utföra studien. Detta valdes även då materialet är 
bloggar, där ingen djupare analys av texten krävs. Att använda sig av det manifesta 
innehållet förklarar Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) som en svårighet för att 
helheten i texten kan gå förlorad. Detta har försökts undvikas genom att materialet lästs 
igenom flera gånger samt inte fråntagits ur dess kontext. Under analysprocessen har ett 
öppet förhållningssätt där egen förförståelse har åsidosats för att materialets innehåll och 
rätta mening ska komma fram. Detta menar Dahlborg- Lyckhage (2012) ger ett mer 
tillförlitligt resultat.  

Valet av att använda bloggar som datamaterial grundar sig i att via bloggar skriver en 
bloggförfattare om sina personliga iakttagelser och synpunkter av dagsaktuella händelser 
(Jansson, 2017), alltså deras upplevelser och erfarenheter. En intervju- eller 
självbiografistudie hade även varit en möjlighet utifrån det valda syftet. Intervjustudie 
valdes bort då Danielsson (2012b) menar att resultatet kan påverkas av vem som intervjuar, 
frågor som ställs samt att materialet blir mer öppet för tolkningar. Både intervjuer- och 
självbiografistudier tar längre tid, vilket skulle riskera att datamaterial som är väsentligt 
inte hinns med att analyseras och på så sätt går förlorat. Dock skulle en intervjustudie 
kunna bidra till en djupare förståelse samt möjlighet till följdfrågor om deras erfarenheter 
(Danielsson, 2012b). Bloggarna har sökts fram med hjälp av sökmotorn Google. Detta på 
grund av att de mest relevanta träffarna utifrån sökorden visas överst vilket ger en snabbare 
och mer objektiv information (Google, 2017). Utifrån sökorden söker och sorterar Google 
igenom webbplatser och visar de med störst relevans först (Bell, 2015; Google, 2017). 
Sökorden som användes var ALS + Blogg vilket valdes utifrån syftet. Google är ett 
teknologiskt och avancerat sökverktyg som även har brister. Bell (2015) menar att Google 
inte är tillräckligt intelligent för att tolka sökorden om dessa är bristfälliga eller 
vilseledande. Sökorden anses inte vara tolkande men öppna för många sökträffar, vilket är 
grunden till valet av att gå igenom de 50 första träffarna för att inte missa relevanta 
bloggar. Då de gav många träffar är risken att det har missats relevant material. Det finns 
andra sökmotorer som kan användas för att söka fram forskningsmaterial som exempelvis 
Yahoo och Bing (Bell, 2015).  

Bloggarna som inkluderades i studien var åtta skrivna av kvinnor mellan 30 och 40 års 
ålder samt en man. Viljan av en större variation mellan kön och ålder i datamaterialet 
fanns, med då detta var svårt att finna var det problematiskt att få den variationen i 
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resultatet som önskades. Att finna variationer i ålder, kön och familjesituation beskriver 
Henricson och Billhult (2012) kan bidra till ett bredare resultat inom samma fenomen. Om 
det hade inkluderats fler äldre och fler män skulle detta eventuellt kunnat påverka 
resultatet.  

Den ursprungliga tanken var att bloggförfattarna skulle tillfrågas om att delta i studien så 
att de själva kunde tacka ja eller nej till medverkan. Detta så att bloggförfattarna skulle 
vara informerade om vad blogginläggen användes till. Detta valdes bort då det fanns en 
begränsad tid till att utföra studien och risk för att inte få svar från alla bloggförfattare. 
Detta skulle kunna resultera i bortfall och för få bloggar. Kjellström (2012) beskriver om 
etiska utmaningar inom varje examensarbete såsom svårigheter med att undvika att 
människor utnyttjas, skadas eller såras. Detta ligger till grund för valet att inte referera i 
resultatavsnittet, för att behålla någon form av anonymitet trots att en tabell har gjorts för 
vilka bloggar som har använts. Det ansågs heller inte påverka studiens resultat att inte 
referera till bloggförfattarna i löpande text. Att bloggarna har redovisats i en tabell och att 
citat har använts avses stärka studiens tillförlitlighet. I och med att citat används stärker 
detta resultatet och förståelsen för personernas erfarenheter. Förutom att citat har används 
för att stärka studiens tillförlitlighet har även författarnas förförståelse diskuterats. 
Förförståelsen visade sig vara minimal och åsidosattes under analysprocessen genom att 
göra den medveten. Att inte låta sin egen förförståelse påverka analysprocessen är något 
Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) belyser för att stärka en studies trovärdighet. 
Enligt Lundman och Hällgren- Graneheim (2012) handlar även om hur överförbart 
resultatet är, till andra grupper och situationer. Överförbarheten kan dock inte bestämmas 
av författarna utan de kan enbart ge förslag och skapa förutsättningar, men det är läsarna 
som avgör om resultatet är överförbart. Då det enbart har använts nio bloggar kan det inte 
dras någon slutsats om att resultatet är generaliserbart för alla som lever med ALS. Det var 
även en begränsad tillgång av bloggar som svarade på syftet, detta medför att det finns en 
risk att det har missats erfarenheter av att leva med ALS. Detta resultat ger en viss inblick 
och förståelse för just dessa nio personernas erfarenheter av att leva med sjukdomen. Det 
kan även användas som en vägledning och hjälp vid möten med ALS patienter för 
sjuksköterskor eller annan vårdpersonal, för att ge en god vård.  

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att de drabbade konstant kämpar med de begränsningar som 
tillkommer att inte längre kunna gå, städa, plocka med saker, kommunicera eller att inte 
längre kunna krama sina egna barn. Allt detta samtidigt som de kämpar med att finna 
meningen med livet och styrkan att kämpa vidare. Ozanne, Graneheim och Strang (2003) 
och Blomsjö (2001) beskriver att närstående har en betydelsefull roll när personer med 
ALS försöker finna mening i livet och styrka till att kämpa vidare, genom deras närvaro 
och stöd i vardagen. Att ha familjen i närheten är det som ger särskilt positivt stöd och 
lycka i livet (Ozanne et al., 2013; Blomsjö, 2001).  Resultatet tydliggör även att den 
drabbade har svårt att känna igen sig själv bland förändringarna som sker. Det är då viktigt 



18 

 

att en sjusköterska i dessa situationer kan arbeta utifrån målet att stärka den drabbades 
livskvalitet, hjälpa familjen samt stödja dem till att upprätthålla sin självbestämmanderätt 
(SFS 1982:763; Wijesekera & Leigh, 2009; Mitchell & Borasio, 2007). Rosengren, 
Gustafsson och Jarnevi (2015) menar att det är viktigt att bevara ALS drabbades 
återstående resurser. Trots att de inte kan tala för sig själva har de behov av intellektuell 
stimulans och som hälso- och sjukvårdspersonal ska de se till att den personliga 
integriteten och välbefinnande behålls. För att minimera de drabbades känsla av maktlöshet 
och upplevelsen av att vara en börda för personal och närstående runt omkring är det 
viktigt att sjuksköterskan ansvarar för att föra kommunikation direkt till den drabbade 
(Rosengren et al., 2015). Sjuksköterskan är ansvarig för en personcentrerad vård där 
patienter och närståendes integritet och värdighet bevaras. Detta genom att patienter och 
närstående ses som unika personer med individuella behov, resurser, värderingar och 
förövningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är genom att stärka personernas 
upplevelse av välbefinnande och känslor av mening med livet som personerna har 
möjligheten av upplevd hälsa (Eriksson, 2014). Då hälsa är mer än enbart frånvaro av 
sjukdom. Hälsa är en personlig känsla som enbart kan mätas av personen själv (Eriksson, 
1989) 

Resultatet tydliggör att det upplever en oro för framtiden där de drabbade pendlar mellan 
känslorna dödsångest, hopp och förtvivlan. Vilket väcker många känslor hos de drabbade, 
att inte veta hur lång tid som finns kvar eller hur mycket sjukdomen kommer att påverka 
kroppen. De upplever oro och ångest över döden och sjukdomsprocessen. Det är den 
osäkra resan mot döden som är mer skrämmande än döden i sig. Att leva med osäkerheten 
över hur sjukdomen kommer att utvecklas eller hur lång tid de har kvar skapar ångest. En 
viss oro upplevs över varje försämring, tankar om hur nästa försämring ska se ut eller hur 
snabbt de skulle försämras är i linje med en studie av Ozanne et al. (2013). 
Sjuksköterskans primära uppgifter är att vara tillgänglig för personerna, ge adekvat 
information och råd samt stöd till de drabbade baserat på en helhetssyn. Det är viktigt att 
även motivera närstående att vara delaktiga i de drabbades vård under hela vårdprocessen 
(Rosengren et al., 2015; Stoltz, Lindholm, Udén & Willman, 2006). Detta för att ge de 
drabbade möjligheten att hantera de existentiella frågorna om liv och död samt även för att 
göra dem mer delaktiga i sin egen vård. Vid brist av information och stöd från 
vårdpersonal har det visat sig leda till frustration och förtvivlan hos de drabbades, främst 
över deras situation (Rosengren et al., 2015). Enligt Svenska sjuksköterskeföreningen 
(2017) ska sjuksköterskor kunna genomföra säker kommunikations- och 
informationsöverföring genom hela vårdprocessen detta för att samordna vården för 
patienterna samt även göra patienterna delaktiga i sin egen vård. Eriksson (2014) menar på 
att målet med vårdprocessen är upplevd hälsa, att alla handlingar och aktiviteter som utförs 
under vårdprocessen ska stödja hälsoprocessen. Även Ozanne et al.(2013) konstaterar att 
det som var svårast att acceptera och mest smärtsamt var tanken av att lämna sin familj och 
sina barn. Blomsjö (2001) beskriver att som sjusköterska är det viktigt att lyssna på de 
drabbades erfarenheter av deras välbefinnande, önskemål, värderingar och intressen för att 
möjliggöra samt ge ett gott professionellt stöd vid sjukdomsförloppet. Enligt Stoltz et al. 
(2006) grundar sig sjuksköterskans stödjande roll sig i att finnas tillgänglig när behov 
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uppstår, komma i tid och hålla sina löften, inbringa trygghet samt att ge information om 
den befintliga situationen. 

Av resultatet framkommer att de ALS drabbade upplever att det är omöjligt för dem att 
vara självständiga relaterat till att de är beroende av sina assistenter och av sina 
hjälpmedel. Enligt Ozanne et al. (2013) är det en besvikelse för personer som har denna 
sjukdom att bli beroende av assistenter, att vara så inaktiv, vilket leder till att de drabbade 
får tankar om vad meningen med livet är. Brown och Addington-Hall (2008) beskriver att 
det finns en rädsla över att bli beroende av hälso- och sjukvården. Skär (2014) menar att 
det är svårt för de drabbade att be om hjälp men lika svårt för hälso- och sjukvårdspersonal 
att veta vilken hjälp som behövs. Resultatet tydliggör även att det är både positiva och 
negativa erfarenheter av att vara beroende. Många kan inte se en framtid utan sina 
assistenter och deras hjälpmedel. Ozanne et al.(2013) beskriver att det finns tacksamhet 
mot assistenterna och detta bidrar till känslan av att livet känns meningsfullt för de 
drabbade. Brown och Addington-Hall (2008) menar att med hjälp av ett positivt 
professionellt stöd kan detta leda till att personer med ALS får möjligheten att leva ett så 
normalt liv som möjligt, samt att det stärker personernas självkänsla och därmed deras 
upplevelse av hälsa. Syftet inom hälso- och sjukvården är enligt Eriksson (2014) att uppnå 
bästa möjliga hälsa för alla människor i samhället oavsett bakgrund, ålder eller egna 
resurser etc. Det anses även att hjälpmedel är en begränsning för de drabbade på så sätt att 
de känner sig sjukare och att de hindras från att åka till vissa platser då dessa inte är 
handikappsanpassade. Detta konstaterar även Skär (2014) som framhåller att det påverkar 
relationer till andra människor på ett negativt sätt. Relationsstörningar är enligt Eriksson 
(2014) det största hindret till upplevd hälsa och kan därför vara viktigt att som 
sjuksköterska eller annan vårdpersonal vara uppmärksam på (Eriksson, 2014).  Det är 
brister i hälso-och sjukvården som leder till minskad upplevd hälsa och välbefinnande hos 
de drabbade. Det är därför viktigt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska vara 
medvetna samt besitta kunskap om den drabbades sårbarhet och om vilken makt de har i 
möten med sjuka människor för att minska lidande hos personerna (Skär & Söderberg, 
2014). Det är av stor betydelse att utbilda hälso- och sjukvårdsperonal i ALS, för att 
förbättra vården och därmed minska lidandet hos dessa patienter. Det är viktigt att all 
hälso-och sjukvårdpersonal kan ge en vård av högkvalitet med en god kommunikation för 
att kunna bibehålla patientens värdighet trots att personen tappat sin förmåga att tala. 
Sjuksköterskan har en stor roll i att ge den drabbade meningsfullhet, professionellt stöd 
samt att öka känsla av välbefinnande och hälsa (Rosengren et al., 2015). 

Konklusion 

Denna studie bidrar med kunskaper och en ökad förståelse för personer erfarenheter av att 
leva med amyotrofisk lateralskleros.  Att få diagnosen påverkar personernas vardag på så 
sätt att livet begränsas alltmer. Detta relaterat till att personerna inte längre klarar av 
vardagliga aktiviteter, får ett förändrat samspel i familjen samt känslas av att inte längre 
känna igen sig själva. De uttryckar att deras familjer har en stor betydelse för hur livet 
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upplevs, de ger en trygghet och en vilja att fortsätta leva samt kämpa vidare. Personerna 
upplever en oro inför framtiden med blandade känslor av dödångest samt hopp och 
förtvivlan. Där tankar om saker de inte kommer hinna uppleva innan de dör samt känslor 
av att livet är orättvist och hopplöst trycker ner personerna. Men trots detta accepterar de 
ändå sin sjukdom. Personerna får en vardag där det är omöjligt för dem att vara 
självständiga. De blir beroende av assistenter samt har livsavgörande hjälpmedel för att 
klara sig. Detta upplevs både som underlättande och besvärligt. Men de känner en 
tacksamhet för all hjälp och stöd de får av assistenterna och sina hjälpmedel och utan detta 
hade de inte klarat av vardagen.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet kan användas som stöd för vård- och omsorgspersonal vid vårdkontakter med 
personer som är ALS-drabbade för att få en ökad förståelse för hur deras sjukdom erfars 
samt möjligheten till ett bättre bemötande. Om vård- och omsorgspersonalen ger ett gott 
bemötande och har en ökad förståelse kan detta leda till att de drabbade får mer stöd och 
individanpassad vård och på så sätt möjligheten till ett meningsfullt liv och upplevd hälsa. 
Det behövs mer forskning i ämnet. Detta för att bidra med kunskaper till hur hälso-och 
sjukvårdspersonal ska kunna ge en god omvårdnad till denna patientgrupp, trots att det inte 
finns någon botanade behandling. Omvårdnaden ska ge patienterna möjligheten till 
upplevd hälsa och välbefinnande, där sjuksköterskan ska se till hela människan och ge 
individanpassad vård. Därför behövs mer kvalitativa studier över hur sjukdomen upplevs, 
ett förslag till vidare forskning är att göra en intervjustudie med deltagare som har olika 
bakgrunder. Där det finns möjlighet att ställa relevanta frågor samt följfrågor för att skaffa 
sig en bredare kunskap om olika individers erfarenheter. 
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Blogg 
kod 

Kort sammanfattning av bloggen Länk Aktiva blogg år  

1 Kvinna, 34 år gammal och fick diagnosen ALS 29:e augusti 2005 när hon endast var 24 år 
gammal. Är gift sedan 2008 och fick 21 oktober 2014 sitt första barn. Beskriver kampen av 
att vara en så bra mamma som möjligt fastän att hon är rullstolsbunden med förlamning i 
både armar och ben. 

http://fiadefeatingals.spotlife
.se 

120219- 150716 

2 Kvinna som levt med ALS sedan år 2011. Skriver om känslorna till sina barn och vardagen 
med assistenter. Har ett stort engagemang i forskning kring sjukdomen.  

http://judi.bloggplatsen.se 110212- 170904 

3 Kvinna, 63 år gammal. Fick diagnosen ALS år 2006. Har både barn och barnbarn. Skriver i 
bloggen om hur hon klarar av vardagen med känslor och hinder som tillkommer relaterat till 
sin diagnos. 

http://livetochals.blogg.se 130928- 170821 

4 Kvinna, 52 år gammal. Fick sin diagnos i början av 2000-talet. Är helt förlamad och kan 
varken äta, prata eller andas själv. Skriver i sin blogg om känslor och hinder med sin 
sjukdom. 

http://harpasione.blogg.se/in
dex.html 

070618- 170902 

5 Kvinna, 39 och har levt med sjukdomen sedan 27 års ålder. Skriver om kärleken till sina två 
söner samt varadagen med assistans dygnet runt.  

http://humlanmalin.blogg.se 100227- 150907 

6 Kvinna, 35 år gammal och fick december 2014 diagnosen ALS. Har 3 småbarn. Klarar sig 
ännu utan assistanter, med hjälp från sin man och olika hjälpmedel. Berättar i bloggen om sin 
vardag och hur hon fastän sin diagnos kan vara en så bra mamma som möjligt. 

http://jennyhedberg.blogg.se
/ 

141220- 160630 

7 Kvinna, 41 som fick diagnosen ALS år 2010. Beskriver kampen om att fortfarande kunna ha 
ett normalt liv tillsammans med sin 3 åriga son och fortsätta med sitt jobb att stå på en scen 
och uppträda trots sin sjukdom.   

http://mariafria.blogspot.se/ 101102-170311 
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8 Kvinna, 34 som år 2012 fick sin ALS diagnos. Har en son som är tre år. Skriver öppet om 
känslor och tankar kring sjukdomen.  

http://johanna79.123minsida
.se/  

U.Å  

9 Man med snabbt progressiv ALS som beskriver vardagen och den ständigt pågående kampen 
mot sjukdomen.  

https://nattgammalis.wordpr
ess.com/  

101115- 110911 

http://johanna79.123minsida.se/
http://johanna79.123minsida.se/
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