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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros [ALS] är en progressiv motorneuronsjukdom där 

kroppens nervceller förtvinar och dör, vilket tillslut leder till en förlamning av alla viljestyrda 

muskler. Cirka 220-250 personer i Sverige insjuknar årligen och drabbar främst personer i 

åldern 45-75 år. Det finns ännu inget botemedel och levnadstiden efter diagnos är vanligtvis 

mellan 20-48 månader. Syfte: Syftet är att undersöka patienters upplevelse av transition vid 

sjukdomen amyotrofisk lateralskleros. Metod: En kvalitativ studie, med deduktiv ansats, 

inriktad på att studera självbiografier skrivna av personer med ALS. Resultat: Upplevelser 

av transition visade sig tydligt under sjukdomsprocessen. Tidigt kom insikten om att de 

skulle dö, vilket skapade mycket känslor samt funderingar över att saker och ting skulle 

upplevas för sista gången. Flera kämpade med att acceptera varför just dem drabbats, att 

behöva ta emot hjälp och hade tankar kring döden. Förluster var svåra att hantera, men 

genom ett positivt förhållningssätt blev situationen mer hanterbar. Konklusion: Varje 

person i studien hade likvärdiga upplevelser, men hanterade förändringar på olika sätt. För 

att uppfylla en god vård är det viktigt att som sjuksköterska arbeta personcentrerat och beakta 

att alla individer är olika och har olika behov av stöd.  
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Background: Amyotrophic lateral sclerosis [ALS] is a progressive motor neuron disease 

which neurons atrophies and dies, eventually leading to a paralysis of all voluntary muscles. 

In sweden 220-250 people get the diagnosis each year and it mainly affect people between 

ages 45-75. There's not yet been invented a cure and the survival time after diagnosis is 

usually between 20-48 months. Aim: The aim is to study patients’, with the disease ALS, 

experiences of transition. Method: A qualitative study, with a deductive approach, focused 

on studying autobiographies written by people with ALS. Results: Experiences of transition 

were evident during the process of the disease. Early the insight came that they will die, 

which created a lot of emotions and reflections about that things would be experienced for 

the last time. Several struggled with thoughts about death, accepting why they got the 

diagnosis and having to receive help. With a positive approach, the situation and losses 

became more manageable. Conclusion: Each person in the study had similar experiences, 

but managed changes in different ways. In order to perform a good care, it’s important as a 

nurse to work person-centered and consider that all individuals are different and have 

different needs of support. 
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INLEDNING 

Amyotrofisk lateralskleros [ALS] är en obotlig sjukdom där kroppen successivt förlamas, 

men sinnesfunktioner kvarstår. Det bidrar till stor påfrestning både fysiskt och psykiskt för 

patienten och kräver stora resurser av sjukvården (Socialstyrelsen, 2018). Studien 

undersöker patienters upplevelse av transition. Transition innefattar de förändringar som 

sker när en person går från frisk till sjuk samt de förändringar som sker under 

sjukdomsförloppet. Detta är angeläget att studera för att som sjuksköterska kunna bidra till 

en bättre vård, som innefattar större förståelse och insikt, för patienter med ALS.  

BAKGRUND 

Amyotrofisk lateralskleros 

ALS är en motorneuronsjukdom där de nervceller som styr kroppens skelettmuskler 

förtvinar och dör. Förlusten av dessa nervceller leder till en progressiv försvagning av den 

viljemässiga motorfunktionen som exempelvis inkluderar funktionerna att gå, svälja, tala 

och andas. Den initiala försvagningen är vanligtvis asymmetrisk, patienten kan uppleva 

svaghet i en hand, en arm, ett ben, i ansiktet och muskulatur i rygg, bröst eller buk som första 

symtom. Något som däremot sällan påverkas är känselnerver, syn, hörsel, smak, lukt, minne 

och kognition (Socialstyrelsen, 2018).  

I Sverige insjuknar 220-250 personer i sjukdomen varje år och cirka 750-850 lever med 

sjukdomen år 2018. Sjukdomen drabbar i störst grad personer i åldern 45-75 år och är 

vanligare bland män än kvinnor. Orsaken till sjukdomen är okänd, däremot är rökning och 

hereditet två fastställda riskfaktorer för att utveckla ALS. Det finns även teorier om att 

genförändringar kan ge upphov till sjukdomen, men detta finns inte bekräftat. Behandlingen 

för ALS har sett sig lik ut under flera årtionden. Något botemedel finns ännu inte framtaget 

för sjukdomen, dock finns det bromsmedicin som i vissa fall kan förlänga levnadstiden med 

cirka 12-21 månader. Bortsett från bromsmedicinen riktas behandlingen mot 

symtomlindring och hjälpmedel för de funktionsnedsättningar som tillkommer 

(Socialstyrelsen, 2018). Detta innebär att alla som drabbas av sjukdomen dör sedan till följd 

av den. Från att patienten diagnostiseras med ALS är det vanligt med en överlevnadstid på 

20-48 månader, dock förekommer det att cirka 10-20% av patienterna överlever längre än 

10 år. Ålder samt vilken form av ALS patienten drabbas av har visat sig ha betydelse för 

sjukdomens utveckling och fortskridning (Chiò et al., 2009). Testa, Lovati, Ferarrini, 

Salmoiraghi & Filippini (2004) uppmärksammar ett samband där de som diagnostiseras 

innan 40 års ålder vanligen har en överlevnadstid över 10 år. 
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Sjukdomens olika former 

Det finns tre huvudtyper av ALS - klassisk amyotrofisk lateralskleros, progressiv spinal 

muskelatrofi och progressiv bulbär pares (Norrving, 2015).  Den vanligaste formen är 

klassisk amyotrofisk lateralskleros vilket innebär nedbrytning av övre motorneuronet, 

pyramidbanesystemet och nedre motorneuronet (Socialstyrelsen, 2018). Karaktäristiska 

symtom är en progredierande förlamning med muskelsvaghet och okontrollerbara 

småryckningar i mindre muskler som slutligen leder till förtvining av muskler (Ericson & 

Ericson, 2012). Sedan finns det fler specifika symtom, relaterat till vilka motorneuron som 

initialt skadas. Vid progressiv spinal muskelatrofi börjar nedbrytningen i ryggmärgens nedre 

motorneuron som till en början ger muskelsvaghet i händer, armar och ben. Vid progressiv 

bulbär pares startar nedbrytningen i hjärnstammens nedre motorneuron, här blir 

initialsymtomen istället försvagningar i mun och hals vilket leder till svårigheter att tala och 

svälja (Socialstyrelsen, 2018). Denna form av ALS är den allvarligaste formen och ger 

statistiskt sett sämst prognos (Chió et al., 2009). Trots sjukdomens olika former leder 

förloppet efter en tid fram till den sjukdomsbild som liknar den klassiska formen av 

amyotrofisk lateralskleros (Socialstyrelsen, 2018). Diagnosen ALS ställs utefter den kliniska 

bilden, det vill säga typiska tecken för sjukdomen som oklar muskelsvaghet och 

förlamningar där känsel fortfarande är bevarad. Vid utredning görs även en 

elektromyografisk undersökning [EMG], som mäter musklers respons på stimulering från 

nervsystemet, för att visa påverkan på det perifera nervsystemet (Norrving, 2015). 

Symtom och behandling 

Successivt med att patienten försämras i sin sjukdom blir symtomen mer tilltagande. 

Sväljsvårigheter drabbar cirka 80% och medför ett överskott av saliv i munnen som kan öka 

risken för aspiration till lungor och orsaka lunginflammationer. Sväljsvårigheter kan även 

leda till obalans i ämnesomsättning som i sin tur kan leda till viktnedgång (Socialstyrelsen, 

2018). Vid problem med nutritionen blir det vanligtvis aktuellt med perkutan gastrostomi 

[PEG] för att tillgodose patientens behov energi och näringsämnen. När muskulaturen i 

ansiktet försvagats blir det även svårt för patienten att kommunicera med tal. Även 

försvagningar i händer och armar gör det svårt för patienten att kommunicera i skrift och 

gestikulationer (Ericson & Ericson, 2012). Vid olika kommunikationssvårigheter kan en 

logoped stödja med exempelvis talteknik och tekniska hjälpmedel (Socialstyrelsen, 2018). 

Försvagningar i större muskelgrupper som benen leder till att patienternas gångfunktion 

försämras och behov av rullstol är vanligt förekommande. Även nackmuskulatur försvagas 

vilket gör det svårare att hålla huvudet upprätt och en mjuk nackkrage kan användas som 

stöd (Ericson & Ericson, 2012). Mindre vanliga symtom som enstaka patienter upplever är 

exempelvis stickande eller ilande värk i ländrygg, höft eller ett knä, plötsliga 

humörsvängningar samt personlighetsförändringar (Socialstyrelsen, 2018).  

Alla med ALS drabbas så småningom av att andningsmuskulaturen försämras som i sin tur 

leder till andfåddhet, syrebrist, ansamling av slem i luftvägar. För att upprätta 

andningsfunktionen så länge som möjligt kan övningar med en så kallad PEP-flaska 

användas där patienten får andas mot ett motstånd vid utandning. När andningsfunktionen 
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blir sämre blir det svårare för kroppen att vädra ut koldioxid. Med hjälp av noninvasiv 

ventilation, som hjälper till att vädra ur koldioxid ur kroppen, kan livstiden för patienten 

förlängas betydligt. Det blir även svårare att hosta upp slem om andningsmuskulaturen 

försvagas, då kan en slemsug samt hostmaskin användas för att underlätta för patienten. 

Slutligen är det ändå till följd av förtvining av andningsmuskulatur som de flesta patienter 

med ALS avlider (Socialstyrelsen, 2018).  

Existentiella upplevelser  

Förutom den fysiska funktionsnedsättningen som patienten drabbas av, medför sjukdomen 

även psykosociala och existentiella konsekvenser. Bristen på botemedel och sjukdomens 

progressiva förlopp kan ge patienter med ALS en känsla av hopplöshet, ångest och en känsla 

av att kontrollen över sitt liv försvinner då det inte finns något hopp om förbättring (Ozanne, 

Graneheim & Strang, 2013; Wijesekera & Leigh, 2009). Förlust av kontroll handlar även 

om att patienten försämras i sin fysiska funktionsförmåga, vilket medför förlust av sin 

autonomi och integritet (Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 2011). Tidigare forskning 

har visat att flera patienter upplever att de lever i en ständig osäkerhet, då de inte vet vilken 

nästa förändring kommer bli. Något som skrämmer många av patienterna är rädslan för att 

bli fångade i sin egen kropp, där de inte längre kan ta hand om sig själv eller ens uttrycka de 

tankar som finns i huvudet. Det har även påvisats att flera patienter försöker se sjukdomen 

som en utmaning, där de under sjukdomsförloppet sätter upp mål utefter egna 

förutsättningar, för att öka känslan av prestation och självkontroll (King, Duke & O’Connor, 

2009). Wijesekera & Leigh (2009) anser att rådgivning och stöd är två viktiga komponenter 

för patienten. Fastän patientens tillstånd inte kommer förbättras kan ändå många insatser 

göras för att förbättra livskvaliteten och bibehålla autonomin i längsta möjliga mån.  

 

Tidigt efter diagnostiseringen bör viktiga frågor diskuteras relaterat till hantering av de 

senare stadierna där det kan bli aktuellt med exempelvis nutrition- och andningshjälp. Det 

är relevant då dessa typer av åtgärder ofta skapar känslor av ångest, på grund av inskränkt 

autonomi (Wijesekera & Leigh, 2009). När en patient drabbas av en obotlig sjukdom skapar 

det ofta existentiella tankar som kan ge känslor av ångest och oro, vilket är viktigt för 

vårdpersonal att beakta genom att tillgodose patientens behov av att samtala om existentiella 

tankar och frågor (Klang et al., 2014).  

Transition 

Enligt Svenska Akademins Ordbok (2007) beskrivs transition som en övergång från ett 

skede till ett annat, samt att livet består av flera transitioner där man går från en fas till en 

annan där olika frågor uppstår under vägen. Meleis, Sawyer, Im, Messias & Schumacher 

(2000) beskriver teorin transition som den förändring som sker vid olika händelser i en 

persons liv. En förändring kan orsakas av en omställning i hälsa, som exempelvis när en 

person får en sjukdomsdiagnos och går från att vara frisk till sjuk. Att genomgå en transition 

medför ofta en sårbarhet på grund av att personens identitet och sociala roll utmanas. En 
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transition är komplex och det finns flera faktorer som påverkar hur patienten upplever det 

(Meleis et al., 2000).   

 

När en person får en sjukdomsdiagnos, som i detta fall ALS, uppstår det enligt Meleis et al. 

(2000) automatiskt en förändring i personens liv. Att gå från att vara frisk till att drabbas av 

en sjukdom innebär en förändring av hälsa och skapar olika reaktioner hos olika 

individer.  För att uppleva en transition är det viktigt att det finns ett medvetande hos 

personen, vilket innebär att personen uppfattar, erkänner och har kunskap om den förändring 

som sker. Nivån av medvetandet påverkar i sin tur personens engagemang i att söka 

information och planera framåt. Att handskas med förändringar är också en del av 

transitionen. Alla transitioner innefattar en tidsperiod med en början och ett slut med sedan 

antingen en ny början eller en stabilitetsperiod. En transition kan efterföljas av flertalet 

kritiska punkter som innebär ökad sårbarhet i situationen. Olika personliga, miljömässiga 

och samhälleliga förhållanden kan också påverka upplevelsen av transitionen positivt eller 

negativt, såsom erfarenheter och attityder, socioekonomiska förhållanden, kulturell tro samt 

resurser i samhället (Meleis et al., 2000). 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan är den som står patienten närmast i vården när en patient får en 

sjukdomsdiagnos och går igenom en transitionsprocess som innefattar kritiska punkter och 

sårbara tillstånd. Här krävs sjuksköterskans uppmärksamhet, kunskap och erfarenhet för att 

kunna stötta patienten (Meleis et al., 2000). När en patient drabbas av en allvarlig sjukdom 

är det särskilt viktigt att finnas där och lyssna på patienten, så att denne får dela känslor av 

förvirring, ångest och förtvivlan. Sjuksköterskan kan där fungera som en trygghet och inge 

patienten hopp om att kunna hantera situationen (Eide & Eide, 2007).  

De sex kärnkompetenser som ingår i sjuksköterskeprofessionen är personcentrerad vård, 

säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser, som är 

viktig vid vård av en patient med ALS, är personcentrerad vård. Personcentrerad vård 

handlar om att skapa ett partnerskap mellan sjuksköterska och patient där fokus ligger på 

patientens tidigare erfarenheter och förmågor. Vårdpersonal besitter automatiskt en 

maktposition gentemot patientens beroendeposition. Att arbeta personcentrerat reducerar 

den hierarki som ofta föreligger (Ekman & Norberg, 2013). Enligt McCormack och 

McCance (2006) finns olika förutsättningar för att uppnå personcentrerad vård. Dessa är 

sjuksköterskans egenskaper att kommunicera och förmedla kunskap, att vårdmiljön är ett 

stödjande system med bland annat delad makt samt processer och aktiviteter där patientens 

värderingar och behov lyfts fram. Gottberg (2015) beskriver teamarbete som också är en av 

sjuksköterskans viktiga kärnkompetenser, det innebär att medlemmar i teamet har olika 

professioner med olika kompetenser som används i ett gemensamt arbete för patientens 

bästa. Ett teamarbete runt patienten gynnar möjligheten för en god hälsa och upplevelse av 

delaktighet hos patienten. En person som drabbas av ALS är i stort behov av en god 

teamsamverkan av professionell personal som har kompetens kring sjukdomen, samt en 

personcentrerad vård där patienten sätts i fokus. I denna teamsamverkan inkluderas 



5 

 

neurolog, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, dietist och kurator. Ett team 

med olika professioner ger patienten möjlighet att själv välja vem de vill förtro sig till 

(Gottberg, 2015). Enligt Wijesekera och Leigh (2009) är livskvaliteten hos patienter som 

vårdas personcentrerat i en teamsamverkan bättre än hos de patienter som inte får den 

möjligheten. Martínes-Campo et al. (2017) menar att även känslan av värdighet ökades om 

patienterna med ALS kände sig delaktiga i teamsamverkan.  

PROBLEMFORMULERING 

Att få diagnosen ALS, som är en progressiv och obotlig sjukdom med medellivslängd på 

cirka 20-48 månader, bidrar till fysiskt och psykiskt lidande. Att gå från frisk till att få en 

sjukdomsdiagnos medför ofta en sårbarhet då personens identitet och sociala roll utmanas. 

ALS är en sjukdom där motorneuron i kroppen successivt bryts ned vilket leder till att 

muskler förtvinas. Kroppens viljestyrda funktion som att gå, svälja, tala och andas försämras 

med tiden, medan sinnesfunktioner som känsel, hörsel, syn, smak, lukt, minne och kognition 

består. Tidigare forskning har visat att patienter med ALS upplever känslor av hopplöshet, 

ångest och att kontrollen av att deras liv försvunnit. Däremot finns inte lika mycket forskning 

om hur patienter upplever det att gå igenom de förändringar som sjukdomen medför. Att gå 

från att uppleva sig frisk till att diagnostiseras med en obotlig sjukdom samt upplevelsen av 

förändringar under sjukdomsförloppet bör uppmärksammas mer. Som sjuksköterska är det 

viktigt att förstå och ha kunskap om vad patienten går igenom för att kunna stödja och vårda 

på bästa möjliga sätt i ett sjukdomsförlopp som innefattar olika stadier. 

SYFTE 

Syftet är att undersöka patienters upplevelse av transition vid sjukdomen amyotrofisk 

lateralskleros.  
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METOD 

Detta arbete har en deduktiv ansats vilket innebär att analysen har genomförts med en i 

förväg, bestämd teori, i detta fall transitionsteorin (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 

En deduktiv ansats valdes för att kunna specificera analysen av datamaterialet, till skillnad 

från en induktiv ansats där datamaterialet bearbetas och analyseras förutsättningslös (Priebe 

& Landström, 2017). Studien är även kvalitativ vilket innebär att datainsamling baseras på 

personers erfarenheter och upplevelser, som sedan analyserats för att ge ökad förståelse och 

insikt (Henricson & Billhult, 2017). 

Urval 

Då studiens syfte är att undersöka patienters upplevelser ansågs självbiografier som ett bra 

val till insamling av data. Självbiografier handlar om livshistorier som ur ett 

omvårdnadsperspektiv är berättelser skrivna av personer som upplever hälsa/ohälsa, lidande 

och vård på olika sätt. Självbiografier innehåller detaljerade beskrivningar om den levda 

vardagen och livsvärlden, därför utgör det ett intressant material i vetenskapligt syfte 

(Dahlborg-Lyckhage, 2017).  

Inklusionskriterier var att biografierna är skrivna ur ett patientperspektiv av personer som 

insjuknat i sjukdomen ALS och att alla författare skulle vara över 18 år, då det är ovanligt 

att få diagnosen i tidigare ålder. Ytterligare ett inklusionskriterie var att berättelserna skulle 

handla om personers upplevelser av att leva med sjukdomen. De biografier som innehöll text 

från både personen med ALS och dess närstående exkluderades inte, men endast text från 

personen med ALS analyserades för att bevara patientperspektivet. För att ta hänsyn till 

genus inkluderades både kvinnliga och manliga författare i studien. Inga äldre självbiografier 

exkluderades då utbudet av självbiografier utgivna de senaste åren var begränsat. 

Behandlingen för ALS har sett lika ut under många årtionden, därför förväntades 

upplevelsen relaterat till behandling inte ge några markanta skillnader beroende på 

utgivningsår. Självbiografier skrivna på annat språk än svenska exkluderades för att kunna 

tolka och ge en djupare analys av insamlat material. 

Datainsamling 

Sökning har genomförts i databasen LIBRIS som är en nationell söktjänst som innehåller 

information om utbud på alla svenska universitets- och högskolebibliotek, flertalet svenska 

forskningsbibliotek samt ett fåtal folkbibliotek. Sökning gjordes även på Stadsbiblioteket i 

Skövde som inte ingår i LIBRIS databas. Sökord som användes i LIBRIS var amyotrofisk 

lateralskleros, als och förkortningen sb som står för sjukdomsberättelse, samt en avgränsning 

till Högskolan i Skövde (bilaga 1). Sökningen i LIBRIS resulterade i fyra valda 

självbiografier. På Skövdes Stadsbibliotek användes sökorden amyotrofisk lateralskleros, als 

och klassifikationen Lz (bilaga 1). Sökningen resulterade i tre valda självbiografier. 

Baksidestexten på varje självbiografi som handlade om ALS, granskades och valdes utefter 
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om det svarade på syftet och förhöll sig till samtliga inklusion- och exklusionskriterier. 

Sökningen resulterade sammanlagt i sju självbiografier, se bilaga 2. 

Analys 

De valda självbiografierna har analyserats utifrån Dahlborg-Lyckhages (2017) analysmetod 

av narrativer. Att göra en analys av narrativer innebär att i tre steg följsamt studera texten 

med en öppenhet och låta texten tala sin egen mening. Självbiografierna lästes först var för 

sig i sin helhet, sedan identifierades och utsågs meningsbärande delar i texten som svarar på 

studiens syfte. Dessa meningsbärande delar skrevs ned i ett Microsoft Word-dokument. I 

nästa steg kodades de meningsbärande delarna genom att färgmarkera utefter innehåll. 

Genom de olika färgmarkeringarna kunde likheter och skillnader enklare lyftas fram, som 

sedan bildade kategorier samt underkategorier. Varje kategori och underkategori har 

namngetts efter innehåll, innehållet har sedan förstärkts med citat från självbiografierna för 

att förtydliga kategoriernas innebörd. Sista steget gick ut på att finna ett sammanhängande 

mönster hos kategorierna så att de sedan kunde sättas ihop och bilda en ny helhet (Dahlborg-

Lyckhage, 2017). Varje meningsbärande del bestod av citat som berörde teorin transition, 

då studien har en deduktiv ansats.  

Etiska överväganden 

Forskning får endast godkännas ifall det kan utföras med respekt för människovärdet samt 

om risker som rör forskningspersonernas hälsa, säkerhet och personliga integritet vägs upp 

av det vetenskapliga värdet (SFS 2003:460). Enligt Vetenskapsrådet (2002) står kraven om 

att skydda individers identitet och integritet genom att utgå från fyra principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då 

författarna till självbiografierna har valt att publicera sin text offentligt för allmänheten finns 

inget behov av ett direkt samtycke eller utlämnande av information vid arbetet av studien. 

Enligt Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) har varje fysisk individ rätt att sprida 

tryckta texter så länge det inte kränker andras självkänsla eller värdighet. Därför har det inte 

gjorts någon avidentifiering då författarna själva valt att ge ut sitt eget namn i samband med 

publicering av självbiografin. De citat ur självbiografierna som använts är refererat till 

författare och sidnummer. För att bibehålla författarnas integritet har texterna under 

bearbetning behandlas på ett respektfullt sätt genom att undvika förvrängningar som kan 

leda till feltolkningar eller kränkningar. Ingen förförståelse i relation till sjukdomen ALS 

fanns, som kunde påverka resultatet.  
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RESULTAT 

Analysen av självbiografierna resulterade i tre framträdande kategorier, samt åtta 

underkategorier som redovisas nedan i tabell 1. Kategorierna speglar personers upplevelser 

av transition, det vill säga förändringar i det dagliga livet relaterat till sjukdomen ALS. Insikt, 

acceptans och hantering sågs vara betydelsefulla faktorer för hur personen upplever 

transitionen, att gå från frisk till sjuk samt under det följande sjukdomsförloppet. 

Tabell 1. Översikt av kategorier samt underkategorier.  

Kategorier Underkategorier 

 

Insikt 

Något är fel 

Rädsla och ovisshet 

Sista gången 

  

Acceptans 

Varför just jag? 

Ta emot hjälp 

Tankar kring döden 

Hantering Positiv trots sjukdom 

Förluster 

Insikt 

Något är fel 

Innan diagnos upplever de flesta att något inte står rätt till. Majoriteten berättar om hur de 

reagerar på försämringar i sin motorik eller talfunktion (beroende på vilken typ av ALS de 

drabbats av). De jämför mycket med vad de har klarat tidigare och känner sig uppgivna över 

att de begränsas i vardagen. Många misstänker tidigt att det är något som är fel och tar 

kontakt med sjukvården för undersökningar.  
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Blev trött när vi cyklade hem USCH OCH FY! Det är något som är fel på mig. 

(Sandgren, 2005,  s. 57)  

Från första symtom till att diagnos ställs tog det i de flesta fall väldigt lång tid. Den långa 

väntan på diagnos, samtidigt som symtomen förvärrades, skapade mycket oro hos 

personerna. Många genomgick flertalet undersökningar och fick höra olika troliga orsaker 

till symtomen, som bland annat att det kunde vara en nerv som var i kläm eller ett diskbråck. 

När symtomen sedan förvärrades successivt mer och mer förstod de flesta att det handlade 

om något allvarligare än det som först misstänktes. Innan diagnosen säkerställs hade flertalet 

redan räknat ut vilken sjukdom de hade.  

Man får symtom som tyder på sjukdom. Pendlar mellan hopp och förtvivlan. Det kan 

ju vara ett misstag. Kanske inbillar jag mig allting? Men insikten finns ju där. En 

människa vet när hon är sjuk. När döden provar sin kostym. (Lindquist, 2004, s. 216) 

Rädsla och ovisshet 

Efter satt diagnos var det flera som kände en rädsla över den ovisshet för framtiden som 

sjukdomen bar med sig, då ingen hade svar på hur deras sista tid skulle komma att bli. 

Insikten om att de kommer dö av sjukdomen fanns där, men de visste inte hur vägen dit 

skulle se ut. Frågor som kom upp var exempelvis hur länge de hade kvar att leva, vilken 

funktion som skulle falla bort näst och hur de skulle dö. Ovissheten av hur snabbt förloppet 

mellan försämringar skulle utvecklas minskade möjligheter över att kunna planera 

framtiden, vilket var skrämmande. Det som dock skapade den största rädslan var byggd på 

det faktum att flertalet med ALS slutligen gått bort på grund av att andningsmuskulaturen 

försvagats. De hade bilden av att personer med sjukdomen slutligen kvävs till döds.  

OK, tvätten går väl an, men jag blir betänksam när det nästan varje dag märks en 

försämring av något slag. Vad blir härnäst omöjligt att utföra? (Fant, 1994, s. 104) 

Det värsta är att jag känner mig för stark och kan ändå dö av kvävning när som helst, 

jag har liksom upplevt det 5-6 gånger - som att bli hängd och nerklippt. Jag vill inte 

uppleva det mer om det går att slippa. Jag vill somna lugnt - en natt, jag har ju ändå 

ingen chans att bli frisk. Och ligga länge och vänta, det vill jag inte. (Abraham-

Nilsson & Axelsson, 2003, s. 58) 

En av författarna uttrycker en stor rädsla för att inte bli ihågkommen som den person hon 

var innan hon blev sjuk. Fasan över att minnet av en stark och självständig fru, mamma och 

vän skulle suddas ut och ersättas med minnet av den hon var i slutet av sjukdomen skrämde 

henne. Hon och flera med henne upplever sig inte vara samma person som de var tidigare, 

innan de blev sjuka, och vill därmed inte bli ihågkomna som denna “nya” person.  

Jag sörjer mycket nu. Ensam. Kommer facit av mitt liv att vara sjukdomen? Kommer 

de friska bilderna av mig som mor, kvinna, hustru och vän att förvittra? Kommer 
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Gustaf, den yngste, någonsin att minnas en levande mamma? Kommer sorgen 

skymma allt som varit gott? (Lindquist, 2004, s. 209) 

Sista gången 

Ju längre in i sjukdomsförloppet de kom väcktes många tankar kring att det kan vara sista 

gången de utför vissa saker eller träffar vissa personer. Många upplevde en stor sorg att leva 

med vetskapen om att det kan vara sista gången. Framförallt var det när de utförde de saker 

som har betytt väldigt mycket för dem under livets gång som framkallade mest känslor och 

tankar kring om de någonsin skulle uppleva detta igen.  

De närmaste dygnen till sjöss minns jag som ett enda ältande inom mig: sista gången, 

sista seglingen, sista sommaren. Hejdlös gråt om nätterna och i mitt huvud en enda 

tanke: sov och glöm. (Fant, 1995, s. 47) 

Vetskapen om att något är sista gången gjorde däremot även att vissa njöt mer av de stunder 

som återstod. Somliga med insikten att det kunde vara sista gången de utförde en aktivitet, 

som de älskat att göra, hade inställningen att njuta av det istället för att sörja. En del såg det 

även som en möjlighet att kunna ta farväl av personer i dess närhet och få ett avslut. Dessa 

kände en tacksamhet för denna möjlighet, att ta farväl, för att sedan vara redo för att lämna 

livet.  

Jag känner mig favoriserad för att jag får tala om döden och hinner säga adjö till 

alla människor. (Holm, 2006, s. 140) 

Acceptans 

Varför just jag? 

Många kände ilska över varför just de drabbas av en obotlig sjukdom som ALS. Att inte få 

uppleva vissa saker i livet som de förväntat sig, som att bli gammal och åldras med sin 

respektive eller att få barnbarn, var det som framkallade mest bitterhet och sorg. Flertalet 

undrade om de straffats på grund av tidigare misstag eller för att de inte varit tillräckligt 

tacksamma och tagit livet för givet. Samtidigt kände många också en orättvisa över att de 

faktiskt hade levt ett sunt liv med bra kost och motion, därför förstod de inte varför just dem 

hade straffats med denna sjukdom.  

Vad har jag gjort för ont som drabbas av en dödlig sjukdom? Varför straffas jag? 

Efter diagnosen slår skammen ner i mig. Jag har haft det för bra. Och inte varit 

tillräckligt tacksam. Det finns fortfarande en koppling mellan sjukdom och 

syndastraff. (Lindquist, 2006, s. 66) 
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Många försökte finna en mening i varför just de drabbats av sjukdomen för att acceptera den 

situation de hamnat i. En del tänkte att sjukdomen kunde ge dem en lärdom och en inre 

utveckling hos dem som individer. Sjukdomen fick flera att vara mer tacksamma över det 

dem har och njuta mer av livet. Andra såg det som menat för just dem, att drabbas av ALS, 

så att de kunde skriva om det för att sprida kunskap samt hjälpa andra. 

Jag är övertygad om att min sjukdom har en mening för min inre utveckling. (Holm, 

2006, s. 30) 

En gång sade en diakonissa i sjukhuskyrkan till mig att det nog var meningen att just 

min mamma skulle bli dement så att jag kunde skriva om det och skapa en debatt. 

(Skämtsamt): Kanske är det också meningen att jag drabbas av ALS för att skriva 

om detta? (Fant, 1995, s. 41) 

Ta emot hjälp 

Till följd av sjukdomen kommer så småningom behovet av att ta emot hjälp på grund av att 

kroppens muskler bryts ned och personen försvagas mer och mer. Att behöva ta emot hjälp, 

efter att alltid ha klarat sig själv, är något som tydligt medförde starka känslor. Majoriteten 

tyckte först att det var väldigt jobbigt att ge upp sin självständighet i och med att de blev 

beroende av andras hjälp. Att ta emot hjälp från familjemedlemmar upplevdes som 

kränkande för integriteten då de inte ville tas hand om som ett barn, utan ville bli sedda som 

den förälder eller respektive de var.  

Hur ska en medelålders kvinna som alltid hyllat oberoende och självständighet lära 

sig att acceptera att behöva skötas som ett barn? Hur ska en kvinna som fortfarande 

vill vara attraktiv för sin man lära sig att acceptera att hon sannolikt inte är det 

längre? (Lindquist, 2006, s. 134) 

När de sedan inte längre kunde klara sig själva och accepterat det faktum att de blivit tvungna 

till att ta emot hjälp för att klara sig i vardagen, kände alla en stor tacksamhet och 

uppskattning för den hjälp de fick. När de väl var i en situation där det var något som de inte 

längre klarade av att göra, var de väldigt glada över att få hjälp med det för att kunna 

upprätthålla en fortsatt värdig och betydelsefull vardag.  

Men när man väl sitter där hungrig med den goda maten framför sig och inte orkar 

lyfta gaffeln utan att bli genomsvettig och tappa hälften, då beklagar man inte ett 

dugg en framsträckt hjälpande hand. (Jansson, 2011, s. 67) 

Tankar kring döden 

I ett senare skede av sjukdomen finner sig de flesta med tanken av att de kommer att dö 

tidigare i livet än vad de förväntat sig. Desto närmare döden de kommer desto mer har de 

vant sig med tanken. Deras rädsla för livets slut har övergått till en större acceptans för det 
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ödet de har att möta. Genom att först acceptera situationen har de sedan utvecklat ett 

positivare sätt att se på det som hjälper dem i förberedelsen för den sista tiden av livet. Deras 

acceptans visas på olika sätt, en av författarna rymmer ifrån verkligheten till sin favoritsyssla 

i tankarna och ser detta som en bra väg att följa till slutet, en annan visar det genom att 

planera sin död och en tredje ser på döden som sin räddare ur lidandet.   

Vi kan inte välja var vi ska börja våra liv, men vi kan sluta var vi vill. Jag vet var jag 

ska vara: på väg ingenstans ombord på det lilla tåget, i all evighet. (Judt, 2011, s. 

245) 

Det känns lugnande att nästa uppehåll är döden, men jag vill ha Johan hemma. Jag 

tror att juni är en bra månad att dö i. (Holm, 2006, s. 138.) 

Jag ser döden som en utväg ur sorgen, som en befriare. Det har jag alltid gjort. Men 

det framtidsperspektiv som jag nu har blir döden en bundsförvant, en räddare ur oro 

och ovisshet. (Fant, 1995, s. 184) 

Samtliga har accepterat att de kommer dö, dock har en av författarna svårt att acceptera att 

inte kunna få avsluta lidandet så länge livet anses värdigt. Personens önskan om dödshjälp 

kunde inte tillgodoses, då det är olagligt i Sverige, vilket upplevdes kränkande för dennes 

autonomi. Det var flera andra som också hade tankar på att avsluta sitt liv, men det var endast 

en av författarna som såg det som ett alternativ. 

Den finaste, härligaste, underbaraste händelsen som kunde hända mej, vore att få 

dö med värdighet. Få somna in lugnt en kväll. Jag har sagt adjö till alla vänner. 

(Abraham-Nilsson & Axelsson, 2003, s. 94) 

Hantering 

Positiv trots sjukdom  

För att kunna gå igenom sjukdomen kämpar flertalet med att hålla en positiv inställning till 

alla svårigheter de stöter på. Tack vare att de kunde skapa sig olika synsätt på saker och ting 

kunde de lättare hålla sig positiva. En av författarna menade att det alltid finns två sätt att se 

på saken, du väljer själv om du vill ta en positiv eller negativ ställning. Genom att anpassa 

sig och finna sig i situationen kunde den upplevas mer hanterbart. En annan författare 

beskriver sitt synsätt som att vi bara har ett liv och att det ser ut som det gör, det finns alltså 

inga alternativa liv som går att sakna, utan att man får leva det liv man fått fullt ut utefter 

dess förutsättningar.  

Jag kommer att dö av ALS, om nu inte något annat oförutsett inträffar. Det finns två 

vägar att färdas. Den ena är att lägga sig ner, vara bitter och vänta. Den andra är 
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att försöka göra något vettigt av eländet. Se det positivt, hur banalt det än kan låta. 

Min väg är den andra. (Lindquist, 2004, s.84) 

Det har jag också haft. Ett långt och innehållsrikt liv. Redan. Ändå har jag imorgon 

kvar också. (Jansson, 2011, s. 33) 

Förluster 

Med sjukdomen tillkommer förluster till följd av de fysiska funktioner som försämras. 

Somliga anser att bilden av dem själva inte stämmer överens med verkligheten, att deras inre 

inte speglar det yttre. Vid ALS förändras inte kognitionen och därför upplevs det påfrestande 

för många att kroppen förändras i snabb takt, men huvudet håller sig lika klart som innan.  

Ofta blir jag störd av min röst och mitt kroppsspråk, som inte längre avspeglar mitt 

inre. Så känner nog alla handikappade. Min röst är svag och darrig och jag verkar 

mycket mer handikappad än jag känner mig. (Holm, 2006, s. 36) 

Många förluster går att ersätta, men just talfunktionen visas vara den svåraste förlusten att 

hantera för flera av författarna. En av författarna beskriver hur hon tänker att hon vill säga 

något, men när orden ska uttryckas och går igenom “ALS-filtret” kommer det endast ut ljud 

utan innehåll. En annan, som har hjälp att tala genom en dator, nämner hur datorrösten har 

svårt att framföra det hon vill säga på rätt sätt, med rätt betoning, jargong och känsla.  

I mitt huvud är tankarna klarare än någonsin förut. Jag hör min egen, riktiga 

röst inom mig. En röstmelodi och ett tonfall som varit en viktig del i mitt jobb. 

Men sedan passerar rösten struphuvudet, ALS-filtret, och ut kommer bara ett 

läte. Som en brölande åsna. (Lindqvist, 2004, s. 86) 

Tack och lov för datorn så att jag kan säga vad jag vill. Men den duger inte 

till samtal med fler än en tålmodig, inte till gräl, skämt eller att ropa Hej Åsa! 

tvärs över gården. (Jansson, 2011, s. 176) 

Längre in i sjukdomen upplever många att de förlorar sig själva genom att de inte kan fylla 

den roll de tidigare haft i sin familj eller bland vänner. Att inte längre kunna medverka i de 

vardagliga samtalen eller vara den som barnen vänder sig till för hjälp, upplevs svårt och 

frustrerande att hantera. En av dem upplever sig hamna utanför familjen, då hon inte kan 

deltaga på samma sätt som tidigare, men försöker vända det till det positiva att allting ändå 

kommer gå bra trots att hon inte kommer finnas i familjen så länge till.  

Borta är kladdblocket med sin nu oanvändbara penna. Borta de uppfriskande 

promenaderna i parken eller passen på gymmet, där idéer och tankeföljder faller på 

plats som genom naturligt urval. Borta också de givande samtalen med nära vänner 

- redan i mitten av ALS-förfallet tänker den drabbade vanligtvis mycket fortare än 
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han kan bild ord, så att samtalet blir ensidigt, frustrerande och till slut tar död på 

sig själv. (Judt, 2011, s.15) 

Yngste sonen överger mig. Han kryper inte upp i knäet på den som inte kan hålla om 

honom. Han frågar inte den som inte kan ge ett begripligt svar. Han ber inte den läsa 

en bok som inte kan läsa högt. Det finns en annan nära som kan hålla om, läsa högt, 

förklara och berätta, ringa, fixa, följa med och hjälpa till. Det finns smärta i det här. 

Men förtröstan också. Helt sant är att jag en vanlig vardagsmorgon, när alla andra 

stiger upp före mig, kan ligga och lyssna på sorl och skrammel och förnöjt tänka: Så 

bra allting går fast inte jag är med. (Jansson, 2011, s. 99) 

Resultatsammanfattning 

När en person drabbas av ALS går denne igenom en förändring i livet, vilket också kan 

likställas att gå igenom en transition. Tre starkt berörande faktorer relaterat till hur 

författarna bearbetade olika faser av transition, under sjukdomsförloppet, var insikt, 

acceptans och hantering.  

Flera av författarna insåg tidigt att något var fel i och med försvagningar i olika muskler och 

i flera av fallen dröjde det länge innan någon diagnos sattes. När de sedan fått diagnosen 

gavs de insikten om att de kommer dö till följd av sjukdomen. Detta väckte i sin tur tankar 

kring att många saker skulle få upplevas för sista gången, vilket var svårt att hantera för 

flertalet. En del såg dock vetskapen om att de kommer att dö till följd av sjukdomen som en 

fördel då de fick möjligheten att ta njuta av det liv som återstod och även kunna ta farväl till 

sin omgivning. Sjukdomens ovissa framtid, relaterat till hur nära döden stod för dörren och 

på vilket sätt den skulle ta form, orsakade en stor rädsla. En av författarna uttryckte även 

fasa över att minnet av personen den var innan den blev sjuk skulle ersättas av hur denne var 

i slutet av sjukdomen.  

Många kände en ilska och orättvisa över att just de drabbats av sjukdomen och undrade om 

det var ett straff, en del försökte ändå finna en mening med det. Att ta emot hjälp blev så 

småningom oundvikligt vilket skapade mycket känslor och kunde vara svårt att acceptera 

till en början men övergick sedan i de flesta fall till en stor tacksamhet. Ju närmare döden 

personerna med ALS kom hade flertalet accepterat situationen och utvecklat ett positivt sätt 

att se på den sista tiden i livet. Dock fanns det en författare som uttryckte ilska över att inte 

kunna bestämma över att få avsluta livet när det fortfarande är värdigt, i form av dödshjälp. 

Att hantera alla känslor och förluster var en stor utmaning för många. Genom att välja ett 

positivt sätt att se på saken upplevde författarna att det underlättade situationen de hamnat i 

och att de tog livet för vad det var. Det kunde vara svårt att godta de förluster som tillkom 

med sjukdomen, sinnet var detsamma som innan medan utsidan speglade en annan bild. 

Detta bidrog till en känsla av att ha förlorat sig själv. De flesta förluster gick att kompensera 

till en viss grad, men sällan tillräckligt för att de skulle få personerna att känna sig som den 

de var innan sjukdomen. Trots stor sorg över att slutligen behöva lämna familjen bakom sig 
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hanterade vissa detta genom att finna en tröst i att se familjen klara sig bra utan dem när de 

inte längre kunde deltaga på samma sätt som innan.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att specificera syftet, att undersöka patienters upplevelse av transition vid sjukdomen 

ALS, valdes en deduktiv ansats. Om en induktiv ansats hade valts tros resultatet blivit brett 

och haft svårt att följa en röd tråd. Självbiografier ansågs vara det mest lämpliga att studera 

för att kunna besvara syftet och få ett bra kvalitativt innehåll. I självbiografier får läsaren 

följa individers egna erfarenheter utifrån dess egna ord i jämförelse med vetenskapliga 

artiklar där forskaren gjort sin tolkning av personers berättelser. En annan fördel är att 

läsaren får följa författaren under en längre tid, vilket har varit relevant i denna studie som 

var inriktad på att undersöka upplevelse av transition som kan uppstå i flera faser under ett 

sjukdomsförlopp. En studie med intervjuer hade kunnat ge ett bättre resultat, då intervjuer 

ger möjligheten till att ställa följdfrågor och därmed ge ett mer djupgående innehåll. Dock 

tros det blivit ett för stort projekt, med lång förberedelsetid, då ALS är en relativt ovanlig 

sjukdom som medför svårigheter i att få kontakt med tillräckligt många personer att 

intervjua. Vid sökning av självbiografier upptäcktes att utbudet var begränsat, vilket ledde 

till att endast sju självbiografier hamnade inom ramarna för studiens inklusion- och 

exklusionkriterier (se bilaga 1). Då utbudet var begränsat valdes även självbiografier med 

äldre utgivningsår. Det sågs inte ha någon större betydelse med påverkan på resultatet då 

behandlingen sett lika ut under flera årtionden. Det som kan ha en inverkan på personens 

livskvalitet är däremot att utveckling av hjälpmedel sker kontinuerligt, som skulle kunna 

underlätta vardagen för personer med ALS.  Vid en första sökning på Libris framkom ett 

stort antal träffar, där flertalet inte svarade på syftet eller inte fanns att låna på ett bibliotek i 

Skaraborg. Därför begränsades sökningen till endast Högskolan i Skövde och ännu ett 

sökord lades till, “sb”, för att undvika andra träffar än självbiografier. Sökningen på 

Stadsbiblioteket i Skövde gav färre träffar och där valdes direkt de självbiografier som 

bedömdes vara aktuella under två sökningar.  

En analys av narrativer beskriven av Dahlborg-Lyckhage (2017) valdes då det ansågs vara 

en lämplig analysmetod för denna studie baserad på självbiografier. Självbiografierna lästes 

av båda författarna till studien för sig, under läsningen valdes meningsbärande delar ut som 

svarade på syftet och kodades sedan efter innehåll. Efter läsningen lyftes de meningsbärande 

delarna och kodorden fram för diskussion av likheter och skillnader. Därefter bildades 

kategorier samt underkategorier baserat på framtagna kodord. Viktiga och innehållsrika citat 

valdes ut för att användas i resultatet och stärka kategoriernas innebörd. I och med studiens 

deduktiva ansats, där alla meningsbärande delar skulle beröra teorin transition, blev det 

enklare att välja ut och specificera datamaterialet då det var förutbestämt vad för erfarenheter 

som skulle eftersökas. En nackdel med att vara inriktad på att endast finna erfarenheter av 

transition under sjukdomsförloppet, är att andra erfarenheter som är av betydelse för god 

omvårdnad, kan missas. Dock var det i detta fall irrelevant då studiens syfte var att eftersöka 

upplevelsen av transition. 

För att försäkra god vetenskaplig kvalitet bearbetades samtliga trovärdighetkriterier 

förklarade av Mårtensson och Fridlund (2017), trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet 
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och överförbarhet. Trovärdighetskriteriet innebär att resultatet är sannolikt och giltigt. 

Genom att använda citat från självbiografierna kunde studiens trovärdighet stärkas. 

Pålitlighet och bekräftelsebarhet kan stärkas genom att det utvalda materialet upprepade 

gånger analyserats med en neutral ställning för att undvika feltolkningar. Det finns dock 

alltid en risk att missförstå författarna vid läsning av skönlitteratur då det inte går att be dem 

att utveckla för större förståelse. Vid utformning av resultatet har varje tolkning av insamlat 

material granskats och kontrollerats flertalet gånger för att minimera risken för feltolkning 

som kan leda till kränkningar. Då ingen förförståelse fanns, om sjukdomen ALS, reducerades 

risken för att egna värderingar skulle påverka analysen av datamaterialet. Genom att uppfylla 

målen för trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet, samt att resultatet är tydligt 

beskrivet, anser Mårtensson och Fridlund (2017) att materialet anses vara överförbart till 

andra grupper. 

Resultatdiskussion 

I de sju självbiografier som lästes kunde flertalet likheter finnas, men även ett stort antal 

olikheter då alla författarna av självbiografierna kunde hantera och uppleva förändringar 

under sjukdomsprocessen på olika sätt. I resultatet framfördes de förändringar som gjorde 

störst inverkan och skapade mest känslor hos personerna med ALS. Att drabbas av en dödlig, 

fortskridande sjukdom kunde starkt kopplas till teorin transition. Förändringarna berörde 

framförallt att gå från frisk till sjuk, försämringar och förluster under vägen samt det faktum 

att de stod inför livets slut på grund av sjukdomen. Insikt, acceptans och hantering var 

utmärkande faktorer för hur transitionen bearbetades. 

Resultatet visade att personer med ALS hade tidigt en insikt om att något var fel och blev 

inte förvånande när de fick diagnosen. Att få diagnosen ALS framkallade många starka 

känslor kring insikten om att de skulle dö till följd av sjukdomen. Flera av författarna till 

självbiografierna hade en stor rädsla för ovissheten om när, men framförallt hur döden skulle 

inträffa. Att kvävas till döds var dock upphovet till den största rädslan relaterat till 

sjukdomen. Neudert, Oliver, Wasner & Borasio (2001) styrker det faktum att rädslan för att 

kvävas är vanligt förekommande hos patienter med ALS. Det är få som vet att nästan alla 

med denna sjukdom får en lugn och smärtfri död, det visar på bristfällig information kring 

palliativ vård (Neudert et al., 2001). Att patienter med ALS får för lite information kring 

palliativ vård kan tänkas vara det som är upphov till mycket rädsla. Genom att sjuksköterskor 

tidigt lyfter dessa frågor kan mycket rädsla hos patienterna möjligen undvikas när de får mer 

information för hur livets slutskede vanligtvis ser ut. För att kunna ta upp frågor kring döden 

tros det vara av stor vikt att sjuksköterskan är bekväm med att hålla den dialogen. Detta kan 

motiveras vara en möjlig orsak till att informationen är bristfällig, då det många gånger 

upplevs svårt för vårdpersonal att samtala om existentiella tankar och döden. Genom 

utbildning rörande samtal kring livets slutskede, förmodas fler sjuksköterskor bli införstådda 

i vikten av att våga möta patientens rädsla och frågor i ett tidigt stadie. Även Wijesekera & 

Leigh (2009) anser att det är betydelsefullt att tidigt diskutera viktiga frågor angående senare 

stadier i sjukdomen för att minimera rädsla hos patienter. En annan rädsla som tydligt 

framkom i resultatet var att flera av personerna med sjukdomen var rädda för att minnet av 

den de var innan sjukdomen skulle suddas ut och glömmas bort. Att minnet av vem de var 

som frisk, det vill säga en stark och självständig person, skulle ersättas med minnet av den 
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de var i slutet av sjukdomen var upphovet till denna rädsla. De såg sig själva som mycket 

mer än bara sjukdomen och var rädda att den skulle ge för stort avtryck i minnet av dem när 

de väl lämnat livet. Detta kan ses som att många individer betraktar det som viktigt vilket 

avtryck personen lämnar sin omgivning.  

Det framkom blandade känslor hos flertalet av författarna till självbiografierna relaterat till 

insikten om att de inte har lång tid kvar att leva. Väldigt framträdande var tankar kring att 

det var sista gången de skulle få uppleva något eller träffa någon. En del kände mest sorg 

men det var flera som hade inställningen att njuta av den sista tiden istället. Även Cipolletta, 

Gammino & Palmieri (2017) nämner i sin studie hur flera personer med ALS var medvetna 

om att den återstående tiden av livet inte var lång och därför levde de i nuet och njöt mer av 

vad de fortfarande kunde göra.  

Enligt Fanos, Gelinas, Foster, Postone & Miller (2008) är det viktigt att finna en acceptans 

för att kunna bemästra situationen av att leva med sjukdomen ALS. Resultatet visade att de 

flesta fann sig i att de kommer dö tidigare än förväntat. Det hjälpte dem att finna en acceptans 

för att på så vis kunna gå vidare i det liv de har kvar och förbereda sig för döden. När frågan 

om varför just de hade drabbats var det till hjälp att försöka vända situationen till något 

positivt och finna en mening i det. Fanos et al. (2008) skriver att patientens synsätt behöver 

förändras för att en utveckling i situationen ska kunna ses. Detta stämmer överens med 

resultatet som visar att de personer som valde att acceptera situationen kunde utveckla en 

positivare synvinkel. Att fokusera på det de hade och fortfarande kunde göra gav dem en 

bättre tillvaro. 

Dödshjälp kan diskuteras huruvida det ses som rätt eller fel. Det lyfts i vården hur en persons 

integritet och autonomi skall beaktas, men däremot är dödshjälp inte en enskild rättighet. 

Enligt Brottsbalken (SFS 1970:200) klassas det som mord ifall personen skulle få hjälp till 

att avsluta sitt liv. I resultatet framkom det att flera av författarna funderade över att avsluta 

sitt liv i förväg, men endast en av dem hade viljan om att få dödshjälp. Att inte kunna avsluta 

sitt liv medan det fortfarande var värdig gav stort lidande hos författaren som önskade 

dödshjälp. Sjukdomen reducerade alternativet att själv kunna ta sitt eget liv, i slutskedet av 

sjukdomsförloppet, då de successivt förlamas i kroppens alla muskler. Önskan om dödshjälp 

är enligt Maessen et al. (2010) betydligt vanligare hos de patienter med sjukdomen ALS än 

de patienter med cancer eller hjärtsvikt. Psykiska påfrestningar, såsom rädslan för kvävning, 

var mest förekommande orsaken till önskan om dödshjälp hos ALS-patienter. Enligt 

Socialstyrelsen (2010) har varje individ i Sverige möjligheten att motsätta sig 

livsuppehållande behandling samt erbjudas smärtlindring och ångestdämpande behandling 

för att minska lidande i slutstadiet. På så sätt kan vårdpersonal bidra till en så värdig död 

som möjligt.  

I resultatet framgår det att personer med ALS har svårt att acceptera att de så småningom 

blir tvungna till att ta emot hjälp. I ett samhälle där människor växer upp och blir alltmer 

självständiga kan det upplevas kränkande att istället bli beroende av andras hjälp och förlora 

sin självständighet. En nära teamsamverkan, där bibehållande av patientens självständighet 

och integritet är i fokus, är enligt Wijesekera & Leigh (2009) viktigt för att patienten skall 

upprätthålla god livskvalitet i denna svåra situation. I resultatet framgick det att personerna 
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med ALS senare insåg värdet i att få hjälp, när de inte längre kunde göra det de tidigare 

kunnat, för att bevara en värdig vardag. Trots den starka viljan att vara självständig kan det 

tolkas vara mer betydelsefullt att kunna fortsätta vardagen så likt som innan genom att ta 

emot hjälp.  

Resultatet visar att ett positivt perspektiv kan vara tröstande och betydelsefullt hos personer 

med ALS, vilket hjälpte dem att hantera situationen. Alla författarna till självbiografierna 

hade olika sätt för att hålla sig positiva och kunde på så vis anpassa sig efter hur livet numera 

såg ut. Likväl upplevde samtliga i studien det svårt att alltid hålla sig positiv i motgångar i 

och med försämring i sjukdomen, som innebar många förluster. Längre in i 

sjukdomsförloppet har flera av författarna svårt att associera sig själva med den person som 

de numera speglar utåt, att deras inre inte längre speglar deras yttre. En av de största 

förlusterna, som de upplevde tog bort en stor del av deras identitet, var när talet försvann. 

Att detta är en av de tuffaste förlusterna stärks även i studien av Cipoletta et al. (2017). Det 

var svårt att acceptera att inte kunna uttrycka sig på samma sätt som innan och väckte mycket 

känslor av uppgivenhet och sorg. Av egen erfarenhet definierar sig människor i hur de pratar, 

för sig, genom uttryck, utseende, skratt etc. Att då förlora dessa funktioner kan upplevas att 

personen tappar en stor del av sin personlighet och tidigare roll i olika relationer.  

Då kognitionen inte förändras under denna sjukdom, blir det en ständig kamp mellan att vara 

klar i huvudet men inte kunna uttrycka sig. Hjälpmedel som datorer kan hjälpa personer att 

kommunicera vilket underlättade för författarna i studien där talet var påverkat, däremot var 

inte detta hjälpmedel tillräckligt i att kunna få fram personligheten bakom orden som sades. 

Det fanns ingen känsla eller rätt betoning när orden kom från datorn, dessutom tog det tid 

att framföra meningar. I resultatet framgick det även att när de inte längre kunde deltaga i 

samtal som innan upplevde författarna ett stort utanförskap i familj och bland vänner. 

Hanteringen av situationen de var försatta i, med följande förluster, underlättades genom att 

försöka tillämpa ett positivt synsätt. Även tidigare forskning talar om hur flera försöker se 

sjukdomen som en utmaning, där de behövde integrera med sjukdomen, för att enklare kunna 

hantera situationen som de hamnat i (King et al., 2009; Cipoletta et al., 2017). Att ta en dag 

i taget och fokusera på vad de kunde göra istället för vad de inte kunde göra var en bra 

strategi för att hålla sig positiv under sjukdomsförloppet (Fanos et al., 2008).  

Det är tydligt att personer med ALS går igenom upprepade förändringar under 

sjukdomsförloppet som kan kopplas till teorin transition. Studien visar att alla författarna 

hade olika synsätt relaterat till hanteringen av de olika förändringar, men det fanns även ett 

flertal likheter i bearbetningen. Alla människor är olika och har olika behov av stöd och 

information under transitionen. Enligt Meleis et al. (2000) är en transition dessutom komplex 

och det finns fler faktorer som påverkar hur patienten upplever de olika förändringarna, 

därför skiljer det sig för var individ vilket stöd de behöver. Att få tillräckligt med stöd och 

information efter individuella behov tros vara en viktig del som en sjuksköterska kan 

tillgodose i vård av en patient med ALS. Detta stärks av Olsson, Markhede, Strang & Persson 

(2010) som anser att det är viktigt att ge det individuella stöd som varje patient behöver för 

att en god livskvalitet hos dessa patienter ska uppnås. Därför anses personcentrerad vård 

vara ett optimalt arbetssätt att tillämpa i ett omvårdnadsarbete kring en patient med ALS som 

under sjukdomsprocessen går igenom en mängd förändringar. Det är viktigt att 
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sjuksköterskan har goda kunskaper i att kommunicera och förmedla kunskap för att uppnå 

personcentrerad vård konstaterar McCormack och McCance (2006). Sjuksköterskan är en 

av de personer som står patienten närmast under hela vårdprocessen och behöver utge en 

trygg punkt. I resultatet är de tydligt att flera av författarna saknar en bra dialog under 

sjukdomsförloppet som skulle kunna minimera rädsla, oro och ovisshet. Något som 

överraskade var att många av författarna i studien höll sig positiva. Trots att ALS innebar en 

stor förlust i livet fann de positiva delar med sjukdomen också. Att få insikt i sjukdomen, 

acceptera situationen och sedan hantera den positivt visade sig vara viktiga aspekter för att 

genomgå alla förändringar som transitionen innebar. Dessa faktorer sågs som mycket 

betydelsefulla för att kunna bemästra situationen och ändå uppnå livskvalité. 

Konklusion 

Studiens syfte var att undersöka patienters upplevelse av transition vid sjukdomen ALS. I 

studien framgår det tydligt att alla patienter har likvärdiga upplevelser men olika sätt att 

hantera förändringar. Det uppkom brister i stöd och information från vårdpersonal som hade 

kunnat underlätta hanteringen av svåra situationer under sjukdomsförloppet. Det tyder på att 

sjuksköterskan behöver ha i beaktning att varje individ är olika och har olika behov av stöd 

och information. Vanligt förekommande var rädslan över det senare stadiet i sjukdomen, att 

det på grund av försvagning i andningsmuskulaturen slutligen skulle innebära en kvävning 

till döds. Att hålla stödjande samtal relaterat till dessa rädslor sågs vara viktigt i ett tidigt 

stadie, dels för sjukdomens snabba förlopp samt för att få mer tid till att bearbeta de 

känslorna. Detta kräver också att sjuksköterskan är bekväm med att lyfta samtal med 

patienten om livets slutskede. Resultatet visade att insikt, acceptans och hantering var de 

mest utmärkande delarna i hur personerna upplevde transitionen, att gå från frisk till sjuk 

och alla förändringar under processen. Därför är det också viktigt att sjuksköterskan sätter 

sig in i huruvida personen har insikt, accepterat situationen och hur den valt att hantera 

situationen för att kunna uppfylla en god personcentrerad vård.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Idag finns inget botemedel mot ALS. Därför är det, medan forskning pågår, viktigt att lägga 

resurser på att personer med denna sjukdom får en bra omvårdnad. Det är patienters 

upplevelser som avgör om det ges en god vård eller inte, därför är det viktigt att vårdpersonal 

arbetar personcentrerat och sätter patientens behov i fokus. Information som framkommer i 

denna studie kan ge vårdpersonal insikt och öka förståelse för hur de bör bemöta och vårda 

patienter med ALS. Detta kan i sin tur bidra till att patienter med denna sjukdom får lättare 

att bearbeta förändringar och försämringar som de möter under processen. Fortsatt forskning 

och tillämpning i praktiken av denna framtagna information och kunskap är viktigt för att 

öka livskvalitet hos patienter med ALS. Vidare forskning ses vara aktuellt då det 

framkommer brister inom omvårdnaden och bemötandet av denna patientgrupp. Att studera 

effekten av att i ett tidigt stadie i sjukdomen samtala om sjukdomens slutskede, är ett 

exempel på vidare forskning som skulle kunna göras. 
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Bilaga 1. Tabell över sökningar 

Sökning på Libris, utförd 190122. 

Sökord Träffar Lästa baksidor Valda biografier 

Amyotrofisk lateralskleros* als* 91 träffar 0 st 0 st 

Amyotrofisk lateralskleros* als* 

Avgränsat till: Högskolan i Skövde 

19 träffar 0 st 0 st 

Amyotrofisk lateralskleros* als* sb 

Avgränsat till: 

Högskolan i Skövde 

6 träffar 6 st 4 st 

 

Sökning på stadsbiblioteket i Skövde, utförd 190122. 

Sökord Träffar Lästa baksidor Valda biografier 

Amyotrofisk lateralskleros* als* 8 träffar 4 st 2 st 

als lz 11 träffar 7 st 1 st 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Översikt av valda självbiografier 

 

Abram Nilsson, Kerstin & Axelsson, Axel Valdemar. Lyckliga ni som lever. 

En självbiografi skriven av Kerstin Abram-Nilsson. Kerstin skriver om hur hon drabbas av 

progressiv bulbär pares, den form av ALS som först påverkar hals och 

andningsmuskulaturen och hon får gradvis svårigheter att tala och äta. Sjukdomsförloppet 

går snabbt och Kerstin talar mycket om hennes önskemål om att få hjälp till dödshjälp när 

det närmar sig slutet. Boken skrivs även av hennes man Axel Valdemar Axelsson, hur han 

ser sjukdomen utvecklas och påverka Kerstin.  

 

Fant, Maj. Klockan saknar visare. 

Maj Fant, socionom och förbundsordförande vid RFSU, ofta sedd och hörd i TV och radio, 

drabbades av ALS. I boken berättar hon om hennes upplevelser av att drabbas av en 

mycket svår, mörk och smärtfylld sjukdom, trots detta visar Maj att det finns innehåll och 

livskvalitet även när man drabbas av en svår och handikappande sjukdom. 

 

Holm, Anna (red.). Att leva solvänd, en bok om Vibeke och ALS. 

En bok om Vibeke som 1999 får diagnosen ALS. Boken är utgiven av Vibekes vän Anna 

Holm där en stor del av materialet är Vibekes egna ord utifrån dagboksanteckningar och 

brev. Intervjuer av personer i Vibekes omgivning som familj och assistenter ingår även i 

boken. Berättelsen följer Vibekes sjukdomstid från 1999 till att hon går bort 2002.  

 

Jansson, Tina. Om det bara var jag. 

Tina får diagnosen ALS 2006 och skildrar in sin självbiografi en positiv inställning till 

livet med mycket humor trots diagnosen. Den svåraste med sjukdomen och som utger mest 

sorg är hur mycket hennes sjukdom påverkar hennes familj och vänner, för om det endast 

vore henne det handlade om hade det varit mycket lättare. Boken är skriven utefter hennes 

blogg med inlägg från 2007-2010 och följer hur vardagen utvecklar sig i och med 

sjukdomens process.  

 

Judt, Tony. Minneshärbärget. 

Vid 60-års ålder fick Tony Judt diagnosen ALS. I berättelsen är Tony helt förlamad och får 

hjälp av assistenter. Dagarna går bra men nätterna är svårare. För att klara av nätterna 

“rymmer” Tony undan sin förlamade kropp, som hjärnan är instängd i, till att minnas och 

uppleva på nytt stora händelser i sitt liv.  

 

Lindquist, Ulla-Carin. Ro utan åror. 

Ulla-Carin Lindquist får diagnosen ALS samma dag som hon skulle fira sin 50-årsdag och 

den tidigare TV-journalisten fick sluta på sitt jobb. Ulla-Carins sjukdomsförlopp går 

väldigt snabbt efter att diagnos satt och hon går bort cirka ett år senare. Att behöva ta farväl 



 

 

till livet samt att lämna kvar hennes man och hennes fyra barn ensamma, varav två 

minderåriga som fortfarande bor hemma, är den största anledningen till Ulla-Carins sorg.  

 

Sandgren, Ingrid. Ett år med ALS, en smygande sjukdom. 

Ingrid Sandgren drabbas av ALS, en progressiv och obotlig sjukdom. I ett års tid skriver 

Ingrid daganteckningar där man får följa hennes sjukdomsförlopp, från att hon märker 

mindre försvagningar till att hon får sin diagnos och sedan vidare hur hon successivt 

försvagas och försämras i sin sjukdom.


