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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: ALS är en obotlig sjukdom som orsakar muskelförtvining som leder till 

försämrad rörelseförmåga och inom en begränsad tid avlider patienten. En patient som inte 

känner mening i livet kan stöta på svårigheter beträffande förmåga att uppleva 

välbefinnande. Patienter som lever med ALS lever med en rädsla eftersom diagnosen innebär 

förlust av framtiden. Det är därför viktigt att patienterna får professionellt stöd av 

sjuksköterskan. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva 

med ALS. Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod och data analyserades utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats som grundas på tre självbiografier och två 

biografier. Resultat: Det framkommer att patienterna som lever med ALS upplever ett 

förändrat livsperspektiv, ett nytt sammanhang, själsliga och kroppsliga påföljder samt att 

relationer påverkar välbefinnandet. Konklusion: Patienter som lever med ALS upplever 

både välbefinnande och lidande. Sjuksköterskan ansvarar för att patienterna ska erhålla rätt 

stöd samt hjälp som de önskar och är i behov av för att de ska känna livskvalitet i vardagen. 

Sjuksköterskans förhållningssätt och bemötande i det personliga mötet med patienterna 

bedöms vara avgörande för deras upplevelse av välbefinnande. 
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Background: ALS is an incurable disease that causes muscle loss which leads to impaired 

mobility and within a limited time the patient dies. A patient who does not know the meaning 

of life may encounter difficulties in the ability to experience well-being. Patients living with 

ALS live with a fear because the diagnosis means loss of the future. It is therefore important 

that patients receive professional support from the nurse. Aim: The aim of the study was to 

describe patients' experiences of living with ALS. Method: The study is based on a 

qualitative method and data were analyzed based on a qualitative content analysis with an 

inductive approach based on three autobiographies and two biographies. Results: It appears 

that patients living with ALS experience a changed life perspective, a new context, mental 

and physical sanctions, and that relationships affect well-being. Conclusion: Patients living 

with ALS experience both well-being and suffering. The nurse is responsible for ensuring 

that patients receive the right support and assistance that they desire and require to feel 

quality of life in their everyday lives. The nurse's approach in the personal encounter with 

the patients is considered to be crucial for their experience of well-being.
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INLEDNING 

ALS är en progressiv nervsjukdom som gör att musklerna i kroppen försvagas och dör. Ännu 

finns ingen behandling som botar sjukdomen och inom en begränsad tid avlider patienten även 

om bromsmediciner finns att tillgå. Enligt internationella studier har antalet sjukdomsdrabbade 

ökat under de senaste åren. I Sverige får cirka 220–250 individer diagnosen ALS varje år. 

Patienter som har ALS lever med osäkerhet samt ovisshet kring livet och sjukdomen. 

Sjuksköterskan har en betydelsefull roll i patienternas vård och genom ökad kunskap stärks 

deras förmåga att erbjuda stödjande insatser till patienterna, vilket gör det möjligt för dem att 

hantera sin livssituation på ett tillfredsställande sätt. 

BAKGRUND 

Amyotrofisk lateralskleros 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) finns i flera olika former i hela världen och den vanligaste 

benämns som klassisk amyotrofisk lateralskleros. I Sverige får cirka 220–250 individer årligen 

diagnosen och de individer som insjuknar är oftast mellan 45–75 år. Upp till 65 års ålder har 

männen dubbelt så stor risk att drabbas av ALS än kvinnor. Enligt internationella studier har 

fler individer fått diagnosen ALS under det senaste 30 åren och en orsak antas bero på bland 

annat en växande befolkning i åldern mellan 60–75 år. Orsaken till att individer drabbas av 

ALS är fortfarande okänd men rökning och ärftlighet anses öka risken för att utveckla 

sjukdomen. ALS är ett samlingsnamn för flera motorneuronsjukdomar, både övre- och nedre 

motorneuron påverkas och karakteriseras av skador på nervceller som styr skelettmuskulaturen. 

Om en muskelcell inte erhåller nervimpulser försvagas den och förtvinar (Socialstyrelsen, 

2018). ALS innefattar en progressiv sjukdomsprocess som inte går att bota och följden blir att 

patienten avlider inom en begränsad tid, vanligtvis fem år efter diagnosen (Ericson & Ericson, 

2012). 

De första framträdande symtomen består oftast av att patienten känner små ryckningar eller 

muskelsvaghet i händernas småmuskler samt skulderbladens och nyckelbenets muskler. 

Karakteristiska symtom för ALS medför tilltagande muskelsvaghet med förlamning samt 

darrningar till följt av muskelförtvining. Muskelsmärtor i nacke och skuldror är vanligt 

förekommande i samband med spasticitet och ökad muskelspänning. Under hela 

sjukdomsförloppet brukar de kognitiva funktionerna och minnet vara intakt (Ericson & Ericson, 

2012). Hos patienter med ALS förekommer känslomässiga reaktioner som hopplöshet, sorg, 

förtvivlan, ångest, depression, rädsla och frustration (Oh & Kim, 2017). En emotionell reaktion 

kan exempelvis vara att patienten bryter ihop skrattandes på grund hopplöshet över att inte 

kunna styra sin sjukdomsprocess (King, Duke & O’Connor, 2009). Ansiktsmuskulaturen 

påverkas vid sjukdomen vilket orsakar sluddrigt tal och försvagad ansiktsmimik (Ericson & 

Ericson, 2012). Sväljningssvårigheter är ett vanligt förekommande symtom hos patienter med 

ALS och kan medföra att maten måste erhållas via enteral tillförsel. Vid enteral tillförsel av mat 

sker födointaget inte via munnen utan direkt in i magsäcken, vilket resulterar i en förlust av 
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smakupplevelsen. Smakupplevelsen anses vara en viktig aspekt för patienterna i vardagen och 

förlust av detta sänker patientens livskvalitet (Tarlarini et al., 2019). Skador på nedre delen av 

ansiktsmuskulaturen ger talsvårigheter och sväljningsbesvär som medför stor aspirationsrisk. 

Skadas andningsmuskulaturen resulterar det i en nedsatt andningsfunktion och slutligen leder 

det till döden (Ericson & Ericson, 2017).  

Patienterna är i stort behov av att erhålla information om sjukdomen efter att diagnosen har 

fastställts (Oh & Kim, 2017). Effektiv och noggrann diagnostik är betydelsefullt för att skapa 

möjlighet till tidig behandling (Internetmedicin, 2019). Patienter som lever med ALS känner 

ovisshet och osäkerhet kring livet. Patienter söker ofta svar på orsaken till kroppens beteende 

och undrar varför kroppen beter sig som den gör, därför kan en snabb diagnos lindra patienters 

oro samt ge kunskap om hur kroppen kommer förändras (Harris, Jack & Wibberley, 2018). Det 

finns inte någon behandling som botar sjukdomen ALS. Behandlande åtgärder innefattar främst 

symtomlindrande insatser samt kompensation för nedsättning av olika funktioner 

(socialstyrelsen, 2018). Riluzol är en medicinsk behandling som förlänger överlevnaden och 

fördröjer även symtomutvecklingen (Internetmedicin, 2019). Vissa patienter gynnas mer av 

läkemedlet än andra patienter och orsaken är att alla patienter är olika samt att alla patienter har 

olika förutsättningar (Seibold, Zeileis & Hothorn, 2018). Palliativ vård bedöms som stödjande 

omvårdnadsinsatser och syftar till att lindra patientens lidande samt främja välbefinnande i 

samband med obotliga sjukdomstillstånd (Klang et al., 2014). Palliativ vård skapar 

bekvämlighet och förbättrar patienternas livskvalitet och livssituation. Genom att erhålla 

stödjande omvårdnadsinsatser från sjuksköterskan främjas patienternas ställning och förmåga 

att hantera sitt dagliga liv på ett tillfredsställande sätt (Bellomo & Cichminski, 2015). 

Den levda kroppen 

Den levda kroppen innebär att kroppen måste förstås som ett subjekt, kroppen är inte endast ett 

objekt som är sjuk och kan medicineras. När individen lever skapas sammanhang från 

omgivningen och individen bildar därmed sin livsvärld. Utifrån kroppsligheten kan individen 

skapa perspektiv på omgivningen. Betydelsen av hur saker som tid och rum upplevs härstammar 

från vart individen befinner sig i livet och vilka upplevelser som tidigare upplevts. Genom den 

levda kroppen skapas meningen i livet. Kroppen är inte bara något individen har utan det är 

även något varje individ är. Kunskapen om kroppens biologiska egenskaper beskrivs 

fortfarande som betydelsefull men det anses även viktigt att se individen utifrån ett 

helhetsperspektiv (Dahlberg & Dahlberg, 2015). 

När kroppen som tidigare varit frisk blir sjuk kan individen uppleva en främmande kropp. 

Kroppen kan inte längre göra det som den brukar och inte heller uppträder kroppen som vanligt. 

Sjukdomen förändrar det liv som varit välkänt och behagligt till en främmande upplevelse 

(Dahlberg & Dahlberg, 2015). Patienter med ALS känner ångest över att inte kunna utföra de 

saker i livet som dem önskar att utföra och beskriver att dem är som fångar i sin egen kropp 

(Ozanne, Graneheim & Strang, 2013). När patienterna tappar sin förmåga att kommunicera och 

förflytta sig själv finns det stor risk för att isolera sig ifrån socialt umgänge och fritidsaktiviteter 

(Oh & Kim, 2017). Fysiska förändringar hos ALS drabbade medför att patienten inte kan torka 

sig själv efter duschen, kunna utföra hygienbehov eller klä på sig själv. Ett otydligt tal kan göra 
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att patienterna undviker omgivningen för att skydda sin offentliga bild och för att bevara 

självkänslan (King et al., 2009). 

Hälsa och välbefinnande 

Hälsa har traditionellt definierats som ett tillstånd med antingen närvaro av sjukdom eller 

frånvaro av sjukdom. Hälsa beskrivs även som välbefinnande, livskvalitet och lycka i tillvaron. 

Hälsa utgör en dynamisk process som den enskilda individen bildar och upplever. Hälsa är 

således relaterat till individen utifrån ett helhetsperspektiv och beskrivs utifrån individens 

uppfattning av sin tillvaro (Klang et al., 2014). Katie Erikssons hälsokors består av två axlar 

som har sin utgångspunkt i känsla av välbefinnande respektive illabefinnande samt frånvaro av 

sjukdomssymtom och närvaro av sjukdomssymtom. Individer placeras i olika positioner i 

hälsokorset, beroende på vart individerna befinner sig i sitt hälsotillstånd. En individ som har 

närvaro av sjukdomssymtom kan uppleva illabefinnande eller välbefinnande (Eriksson, 1989). 

Patienter som inte har accepterat sin situation upplever illabefinnande. Är patienten medveten 

om sitt sjukdomstillstånd och accepterar sin situation, så stärks möjligheten att patienten 

upplever välbefinnande och känsla av hanterbarhet, trots närvaro av sjukdom (Miglioretti, 

Mazzini, Oggioni, Testa & Monaco, 2008). Patienter som har förmågan att acceptera nuet och 

situationen upplever mening i livet eftersom det gör det lättare för dem att finna betydelsefulla 

saker i tillvaron. En känsla att livet är värt att leva kan således skapas trots närvaro av obotlig 

sjukdom (Ozanne et al., 2013). Känsla av sammanhang (KASAM) grundas på begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet utgör individens kognitiva 

uppfattning av sin situation, medan hanterbarhet berör individens syn på sina resurser och 

förmåga att hantera sin situation. Meningsfullhet utgör individens emotionella motivation i 

livet. KASAM är en betydelsefull faktor som är avgörande för hur hälsa och välbefinnande 

upplevs. En individ som upplever känsla av sammanhang i tillvaron klarar lättare av att hantera 

påfrestande situationer (Antonovsky, 1991). En individ som inte känner sammanhang och 

mening i livet kan stöta på svårigheter beträffande förmågan att uppleva välbefinnande och 

hälsa i tillvaron, likaså påverkar sjukdom och lidande upplevelsen av hälsa och välbefinnande 

(Ekebergh, 2015). 

Lidande 

Arman (2015) menar att lidande utgör en del i individens liv och utveckling. Lidande är 

nödvändigtvis inte något som måste elimineras, i utbyte kan lidandet lindras med hjälp av stöd. 

Upplevelsen av lidande är något en individ bör lära sig att leva med och hantera. Det är därför 

viktigt att integrera upplevelsen av lidande och ge det utrymme att verka i livet. 

Sjukdomslidande är en form av lidande som individer upplever i förhållande till sin ohälsa, 

sjukdom eller behandling. Sjukdomslidande kan höra samman med symtom som exempelvis 

smärta och obehag men även kopplas till konsekvenser av symtom som fysisk begränsning. 

Livslidande är ett lidande som patienter upplever i relation till sitt liv och förändrade liv. 

Vårdlidande är det lidande som patienten upplever när hälso- och sjukvården orsakar dem 

lidande istället för att förhindra lidande (Arman, 2015). Patienter med ALS upplever oro och 

rädsla över sjukdomen och dess konsekvenser. Patienter plågas med en rädsla av att behöva 

uppleva lidande och gå miste om vitala funktioner, vilket resulterar i att dem ser sig själva som 

en börda och ifrågasätter därmed sin existens (Ozanne et al., 2013). 
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Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskans ansvarsområden består av att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa 

samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskans 

kärnkompetensområden innefattar personcentrerad vård, evidensbaserad vård, säker vård och 

informatik, samverkan i team, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, ledarskap och 

pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet. Omvårdnadsarbetet leds och organiseras av 

sjuksköterskan som fördelar arbetsuppgifter i enlighet med föreskrifter för patientsäker vård 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Patienter som lever med ALS lever med en rädsla 

eftersom diagnosen innebär förlust av framtiden. Det är därför viktigt att patienterna får 

professionellt stöd av sjuksköterskan (Harris et al., 2018).  

Ett ALS-team innefattar ett multiprofessionellt arbetslag som består av läkare, sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter, kuratorer, sjukgymnaster samt logopeder (Karolinska universitetssjukhuset, 

2019). Sjuksköterskans ansvar är att samordna teamet så att patientens behov och resurser 

tillgodoses. Samverkan i team grundas på gott samarbete mellan olika yrkeskategorier som 

tillsammans strävar efter att skapa kontinuitet och åstadkomma god och säker vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Kontinuerlig kontakt med ALS-team främjar patientens 

livskvalitet (Internetmedicin, 2019). Patienter som erhåller vård av multiprofessionella ALS-

team upplever större känsla av livskvalitet jämfört med patienter som inte erhåller vård från 

multiprofessionella ALS-team (Van den Berg et al., 2015). Personcentrerad vård utformas från 

patientens berättelser och sjuksköterskan kartlägger patientens individuella behov av 

omvårdnad för att kunna främja hälsa. Patientens behov och resurser är en utgångspunkt för 

sjuksköterskan i det evidensbaserade omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). Hjälp och stödjande omvårdnadsinsatser från sjuksköterskan är nödvändigt för 

patienterna i syfte att skapa meningsfullhet i vardagen. Det anses betydelsefullt att patienterna 

känner förtroende för sjuksköterskan och upplever trygghet i samband med vårdandet (Ozanne 

et al., 2013). I samband med patienters känsla av att leva i en främmande kropp har 

sjuksköterskans i uppgift att få kroppen välbekant igen. Det kan bland annat handla om att finna 

vägar som fungerar för patienten samt att kunna utöva de intressen som skapar mening i livet 

(Dahlberg & Dahlberg, 2015). 

PROBLEMFORMULERING 

Alltfler individer blir diagnostiserade med sjukdomen ALS som har en progressiv 

sjukdomsprocess. ALS går inte att bota vilket resulterar i att patienten avlider till följd av 

sjukdomen. Att drabbas av en obotlig sjukdom medför en påfrestande situation för patienten. 

Patienterna blir tvungna att rätta sig efter sjukdomen och därmed anpassa sin livssituation, 

vilket resulterar i en begränsad vardag. En sådan påfrestande situation orsakar ett stort lidande 

för patienten och kan skapa oro och ångest. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll med avsikt 

att främja patienternas möjlighet att känna välbefinnande trots närvaro av ohälsa och sjukdom. 

Ökad förståelse för patientens upplevelser av att leva med ALS stärker sjuksköterskans 

kunskaper och möjlighet att möta patientens omvårdnadsbehov under sjukdomsförloppet. 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med ALS.  
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METOD 

En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har använts för att analysera data från 

självbiografier och biografier för att besvara studiens syfte.  Kvalitativ metod innebär att kunna 

ta del av individers upplevda erfarenheter av en händelse och induktiv ansats betyder att 

författarna har utgått från individens erfarenheter av händelsen (Henricson & Billhult, 2017). 

Induktiv ansats utgår från textens innehåll (Danielson, 2017). Induktiv ansats utgör ett 

förutsättningslöst sökande i texten utan att initialt anta att vissa omständigheter föreligger 

(Fridlund & Mårtensson, 2017). 

Urval 

Genom användbara urval stärks möjligheten att besvara det valda syftet (Alvehus, 2013). I en 

självbiografi framställer författaren sin livsberättelse (Nationalencyklopedin, u.åb). I en 

biografi framställs personens livsberättelse istället av en annan individ (Nationalencyklopedin, 

u.åa). Självbiografier och biografier belyser således patientens livsberättelse samt upplevelser 

och valdes därför som data för att besvara studiens syfte. Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier användes för att begränsa valet av självbiografiska och biografiska böcker. 

Inklusionskriterierna innefattade självbiografier och biografier skrivna på svenska för att lättare 

kunna förstå och tolka texten eftersom författarnas modersmål är svenska. Exklusionskriterier 

var självbiografier och biografier skrivna på annat språk än svenska. Vid översättning av 

självbiografiska och biografiska böcker var författarna medvetna om att det finns en risk för 

feltolkning. Författarna bedömde att översättningen av den valda boken inte utgjorde ett hot för 

felaktigt resultat och betraktades således som kvalificerade. Självbiografier och biografier som 

berörde patienters upplevelser av att leva med ALS inkluderades med hänsyn till studiens syfte. 

Böcker som inte berörde patienters upplevelse av att leva med ALS lästes men exkluderades 

eftersom det inte ansågs relevant till syftet. Det fanns ett begränsat antal böcker som berörde 

patienters upplevelser av att leva med ALS och av den anledningen inkluderades alla böcker 

oavsett utgivningsår. För att ta hänsyn till etnicitet och genus gjordes ingen exklusion. 

Datainsamling 

Det systematiska sökandet av data genomfördes i LIBRIS med sökordet amyotrofisk 

lateralskleros samt filtrering och träffar som redovisas i bilaga 1. LIBRIS utgör en nationell 

söktjänst med upplysning beträffande titlar på flertalet svenska bibliotek (Kungliga biblioteket, 

u.å). Med det i åtanke stärktes möjligheten att erhålla relevant data utifrån det valda syftet. I 

LIBRIS genomfördes ett bekvämlighets urval genom filtrering i form av högskolan i Skövde 

och böcker. Filtreringarna samt sökordet utmynnade i åtta träffar och sex böcker lästes vilket 

resulterade i tre valda självbiografier samt två biografier. Självbiografierna och biografierna 

lästes igenom av författarna och nedan följer en kort sammanfattning. 

Tisdagarna med Morrie: Är en biografi som handlar om Morrie som drabbats av ALS och 

Mitch beslutar sig för att resa hem till Morrie varje tisdag för att samtala om livet. Biografin 

skildrar Morries upplevelser av ALS som långsamt förlamar hans kropp. Antal sidor: 183 

(Mitch Albom; översatt av Kerstin Hallén, 2000). 
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Klockan saknar visare: Är en självbiografi där Maj beskriver hur det är att leva med sjukdomen 

ALS och om sin livssituation samt skräcken av att inte kunna klara sig själv. Antal sidor: 220 

(Maj Fant; 1994). 

Att leva solvänd: Biografin skildrar Vibekes sista tid i livet. Vibekes livsberättelse beskriver 

hur det är drabbas av ALS och hur den livsförkortanande sjukdom påverkar hennes liv. Antal 

sidor: 172 (Anna Holm; 2006). 

Om det bara var jag: Självbiografin handlar om Tina som insjuknar i ALS år 2006. Läsaren 

ges möjlighet att ta del av hennes livssituation där oron över sjukdomen samt framtiden skildras. 

Mitt i all sorg och ovisshet framträder emellertid humor och innerlighet, som tycks grundas i 

Tinas frigörande distans till sjukdomen och sig själv. Antal sidor: 251 (Tina Jansson; 2011). 

Ro utan åror: Självbiografin handlar om Ulla-Carin som får sin diagnos ALS på sin 50-års dag. 

Ulla-Carin beskriver sina upplevelser av när hon ställs ansikte mot ansikte mot döden men 

också om kärlek till allt levandes. Antal sidor: 225 (Ulla-Carin Lindquist; 2004). 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys används inom vårdvetenskaplig forskning för att undersöka och tolka 

texter i form av berättelser. Genom att analysera självbiografiska och biografiska böcker erhålls 

kunskap och förståelse för en grupp individers upplevelser av en specifik händelse. 

Analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod samt tema utgör centrala 

begrepp i analysprocessen. Begreppet domän avser delar av texten som handlar om ett specifikt 

område och bestå av en kraftig struktur som är enkel att urskilja med reducerad tolkningsgrad. 

En meningsenhet avser en meningsbärande del i texten som består av ord, meningar eller 

stycken som har ett gemensamt innehåll och budskap. Begreppet kondensering innebär att 

texten kortas ner, samtidigt som alla centrala delar i texten bevaras, sedan abstraheras den 

kondenserade texten och utrustas med en kod. Koden motsvarar en beteckning på 

meningsenhetens innehåll och flertalet koder med likartat innehåll skapar slutligen teman 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Självbiografierna samt biografierna delades upp och 

lästes av författarna. Läsningen genomfördes med öppenhet, följsamhet och eftertänksamhet 

för att skapa en mening och helhet beträffande innehållet. Texten i de valda böckerna 

resulterade i två domäner, nämligen välbefinnande och lidande. Texten delades sedan in i 

meningsenheter som svarade på syftet som därefter kondenserades, abstraherades och märktes 

med kodnamn. Analysen gjordes i ett Word dokument på datorn där båda författarna kunde ta 

del av processen, exempel redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondensering Kod Undertema Tema 

Varje dag är det något nytt 

som jag inte längre kan göra, 

något som jag klarade igår. 

Varje dag är det något 

nytt som jag inte längre 

kan göra. 

Förändrad 

vardag 

Det vardagliga 

mönstret bryts 

Ett nytt 

sammanhang 
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Likheter och skillnader mellan koderna jämfördes och bildade 22 temporära underteman. 

Innehållet mellan teman jämfördes och fördes samman till tio underteman. Underteman 

namngavs efter textens innebörd. Sedan formulerades fyra teman baserat på texten som helhet, 

innehållet i underteman och författarnas tolkning av det dolda budskapet i texten. Utifrån valda 

teman skapades en helhet. Helhetens innehåll bearbetades ytterligare för att på så vis bilda en 

ny helhet. Teman och underteman presenteras i tabell 2. 

Tabell 2.  Översikt över teman och underteman. 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden skildrar hur forskning ska bedrivas och vilka krav som ställs på forskaren. 

Att skydda individers integritet samt identitet är   utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden och bygger på fyra etiska krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Ett verk är offentliggjort 

då verket på ett lagligt vis och med upphovsmannens samtycke har gjorts tillgängligt för 

allmänheten. Upphovsmannens verk ska angivas på det sätt som god sed kräver. Verket får inte 

korrigeras så att upphovsmannens individualitet eller verk kränks (SFS 1960:729). Med det som 

utgångspunkt har självbiografierna och biografierna lästs med respekt för författarnas integritet 

och verk. Författarna till självbiografierna och biografierna behövde inte ge samtycke eller 

erhålla information gällande studien eftersom deras verk är offentliggjorda. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes delvis däremot hävdes anonymiteten eftersom författarnas 

namn avslöjades. Nyttjandekravet uppfylldes eftersom självbiografierna och biografierna som 

lästes enbart användes för forskningsändamål.  

 

Förförståelse innebär att det föreligger en viss förståelse kring det valda ämnet innan studien 

har påbörjats. Innan studien påbörjas är det av stor betydelse att författarna reflekterar och 

redogör för tidigare erfarenheter och förförståelse. Ett genomtänkt och öppet förhållningssätt 

Ett förändrat 
livsperspektiv

Acceptans av 
sjukdomstillståndet

Ovisshet kring livet 

Tankar kring döden

Ett nytt 
sammanhang 

En främmande 
kropp

Det vardagliga 
mönstret bryts 

Att vara beroende 
av andra 

Själsliga och 
kroppsliga 
påföljden 

Känslomässiga- och 
emotionella 
reaktioner

Kroppslig smärta

Relationer 
påverkar 

välbefinnandet

Finna stöd hos sig 
själv och andra

Sjuksköterskan har 
en betydelsefull roll
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till förförståelsen stärker studiens pålitlighet (Priebe & Landström, 2017). Med det i åtanke har 

författarna valt att skriva ner och reflektera kring tidigare erfarenheter och kunskaper kring det 

valda ämnet. Båda författarna förmodar att ALS är en tragisk sjukdom som bidrar till en oviss 

framtid. En författare betraktar ALS som en sjukdom som orsakar lidande och har en stor 

inverkan på patientens liv. Den andra författaren har arbetat med ALS-drabbade patienter och 

bedömer att de upplever sjukdomens lidande i olika utsträckningar och att de även kan uppleva 

känsla av välbefinnande trots sin sjukdom. Genom att stärka medvetenheten kring 

förförståelsen och dess betydelse för studien minskar tänkbarheten att innehållet i texten 

influeras av eventuell förförståelse.  
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RESULTAT 

Analysen av självbiografierna och biografierna resulterade i fyra teman och tio underteman. 

Tabell 3 redogör för vilka av de valda böcker som utgör en grund för underteman och ett X 

innebär att underteman finns med i valda böcker. 

Tabell 3. Sammanfattning över underteman som finns med i valda böcker. 

Boktitlar Tisdagarna 

med Morrie 

Mitch Albom, 

översatt av 

Kerstin Hallén 

  

Klockan 

saknar visare  

Maj Fant  

 

Att leva solvänd  

En bok om 

Vibeke och ALS  

Anna Holm  

 

Om det 

bara var 

jag  

Tina 

Jansson  

 Ro utan 

åror  

Ulla-Carin 

Lindquist 

Underteman      

Acceptans av 

sjukdomstillståndet 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Ovisshet kring livet  X X X X X 

Tankar kring döden X X X X X 

En främmande 

kropp  
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Det vardagliga 

mönstret bryts 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Att vara beroende av 

andra 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Känslomässiga- och 

emotionella 

reaktioner 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Kroppslig smärta X X  X X 

Finna stöd i sig själv 

och andra  
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Sjuksköterskan har 

en betydelsefull roll 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Ett förändrat livsperspektiv 

Att drabbas av en obotlig sjukdom resulterar i att livet sätts på sin spets och synen på livet 

förändras. Ett förändrat livsperspektiv berör patienternas upplevelser angående deras acceptans 

av sjukdomstillståndet, ovisshet kring livet och tankar kring döden. 

Acceptans av sjukdomstillståndet  

Det framgår att patienterna upplever acceptans av deras sjukdomstillstånd. Patienterna bedömer 

att det är nödvändigt att anamma ett positivt tankemönster och vara tålmodiga för att klara av 

den tuffa utmaningen de blivit tilldelade i livet och på så vis känna välbefinnande i tillvaron. 

”Situationen är som den är, det är bara att försöka kämpa emot genom att hålla modet uppe” 

(Fant, 1994, s.7). I samband med att patienterna accepterar sitt sjukdomstillstånd bedöms det 

lättare att hantera sin tillvaro och det framgår att patienterna får en ny syn på livet. Patienterna 

upplever att de befinner sig i nuet och uppskattar de erfarenheter av livet som de besitter. 
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Flertalet patienter beskriver att sjukdomen är deras största utmaning i livet och trots att de sörjer 

sin sjukdom anser de även att den har en mening och ger möjlighet till inre utveckling. 

Sjukdomen gör sig påmind genom kroppens tilltagande försämring och det framgår att 

patienterna är medvetna om sin sjukdom och hur den påverkar deras kropp men identifierar sig 

inte med sjukdomen, utan accepterar sjukdomstillståndet. Maj betraktar kroppens tilltagande 

försämringar som fördelaktigt eftersom det gör det möjligt att stegvis anpassa sig till 

sjukdomen. 

Jag klarar det. Jag fixar att vara sjuk. Jag kan leva och tänka på döden. Jag står ut med 

lite ont, att bli matad och torkad i rumpan, ha assistenter och bli lyft i lyft. Jag står ut 

med att bli missförstådd och ha tråkigt då och då. Jag står ut och njuter vid sidan 

(Jansson, 2011, s.108). 

Ovisshet kring livet 

Det framgår att ALS innebär ovisshet kring livet. Ovissheten grundas bland annat på farhågor 

kring sjukdomen och vart den ska angripa härnäst. Det framgår att Ulla-Carin upplever ovisshet 

kring huruvida sjukdomen kommer vara svaret på hennes liv eller inte och om den friska bilden 

av henne kommer att förvittra medan den sjuka bilden kommer att kvarleva. Alla patienter 

förutom en upplever stort behov av att söka information om ALS i hopp om att få svar på sina 

frågor om hur sjukdomen påverkar deras liv samt erhålla kunskap kring hur andra patienter med 

ALS hanterar sin livssituation. Informationen och kunskapen kring sjukdomen berör 

patienterna på olika sätt. Vissa patienter upplever framtidstro i samband med fördjupad kunskap 

kring sjukdomen medan andra känner ilska och upplever en tröstlös framtid. Vetskap om att 

döden närmar sig beskriver samtliga patienterna som hanterbart, men ovissheten gällande hur 

tiden fram tills döden inträffar är skrämmande och svårhanterlig. 

Nu känns det som om jag har en tidsinställd bomb inom mig, men jag vet inte när det 

kommer att utlösas sist och slutligen. Den finns där och gör sig påmind av och till i 

nervryckningar som jag inte kan kontrollera, i kramper som slår till utan förvarning och 

i en tilltagande kraftlöshet och förlamning. Bomben heter ALS (Fant, 1994, s.6). 

Tankar kring döden 

Patienterna beskriver att de sörjer det långsamma och smygande sätt som döden närmar sig på 

och upplever sorg över att inte hinna utöva de angelägenheter i livet som de önskar. Många av 

patienterna upplever även att sorgen över att säga farväl till nära och kära är besvärlig och 

förmedlar en önskan om att nära och kära ska försätta leva som vanligt efter deras bortgång. 
Insikt om att döden närmar sig medför att patienterna upplever ett nytt synsätt på livet och 

känner stor tacksamhet över betydelsefulla saker i livet. ”Jag har en ytterst begränsad tid kvar 

här. Men det är först nu jag känner mig närvarande. Döden för mig närmare livet” (Lindquist, 

2004, s.199). Samtidigt betraktar andra patienter döden som en väg ut ur sorgen och beskriver 

att tankarna kring döden har hjälp dem att hantera ovisshet och oro i livet. 
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Ett nytt sammanhang 

Det framgår att patienter som drabbas av ALS upplever att kroppen blir främmande och 

obrukbar. Det vardagliga mönstret bryts och patienterna beskriver att de blir beroende av andra, 

vilket upplevs skapa ett nytt sammanhang för patienterna. 

En främmande kropp  

Samtliga patienter upplever kroppen som främmande och obehaglig. ”Det känns i min kropp 

att det är något märkligt som pågår. Dessa ryckningar i vänsterarmen, obehaget i överarm och 

skulderblad, en underlig främlingskänsla och en tilltagande kraftlöshet” (Fant, 1994, s. 35). 

Den främmande kroppen får patienterna att känna sig fängslade i sin egen kropp, vilket utgör 

ett hinder i deras upplevelse av att känna sig levande och de litar inte längre på kroppens 

förmåga. Det framgår även att patienterna upplever bristande förmåga att göra sig förstådda och 

beskriver att det utgör den värsta av alla kroppsliga förändringar. Att inte kunna göra sig 

förstådd framkallar en känsla maktlöshet och påverkar patienternas välbefinnande. Vibeke 

upplever att kroppen är oanvändbar men beskriver att hon är något mer än kroppen. Ulla-Carin 

beskriver att hon inte är sin kropp, utan upplever att hon befinner sig i en kropp som är sjuk och 

kan på så vis känna välbefinnande trots närvaro av sjukdom. 

Det vardagliga mönstret bryts 

Majoriteten av patienterna beskriver att det vardagliga mönstret bryts i samband med deras 

bristande förmåga att utöva olika vardagliga aktiviteter som de tidigare har klarat av. ”Alltmer 

av det ”vanliga livet” blir annorlunda för varje dag som ALS-gerillan krigar i min kropp” 

(Fant, 1994, s.7). Vardagliga aktiviteter som att exempelvis utföra alldagliga hushållssysslor 

upplever patienterna som mödosamt och emellanåt ogenomförbart utan hjälp. Ulla-Carin 

beskriver bekymmer i vardagen gällande förmågan att vara attraktiv för sin partner trots att hon 

önskar det och upplever svårigheter att acceptera det faktum att vardagen inte är likadan som 

förut. Tina upplever att det är värdefullt att etablera nya tillvägagångssätt i vardagen som ändå 

skapar samma känsla av välbefinnande som innan sjukdomen. De saker i vardagen som inte 

längre går att utöva måste frånses och fokus bör istället riktas på nya saker som går att utföra. 

Vardagen som är bekant för patienterna upplevs trygg. Att vistas i nya miljöer som bryter det 

vardagliga mönstret beskrivs som oroväckande och skrämmande. Majoriteten av patienterna 

beskriver att sjukhusvistelse under en längre tidsperiod skapar oro, inte enbart för att 

sjukhusmiljön upplevs som skrämmande, utan för att det blir uppenbart vilka förmågor som 

försvunnit sedan de var hemma senast. Maj menar att varje dag är det något nytt som hon inte 

längre förmår att göra. 

Att vara beroende av andra människor  

Att vara beroende av andra människor och vara totalt utelämnad upplever patienterna som bland 

annat skrämmande och påfrestande. Samtliga patienter beskriver att de är beroende av andra 

människors hjälp för att klara av sin vardag och det upplevs motbjudande eftersom de inte 

längre kan tvätta sig, torka sig i stjärten samt klä på sig själv. Maj beskriver även att det är 

tillintetgörande att mista dugligheten av att äta på egen hand och upplever därmed att hon 
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förlorar fattning över en central del i sitt liv. Att be om hjälp bedöms skrämmande bland vissa 

patienter men de önskar att anförtro sig till andra obehindrat. Patienterna uttryckte även en 

önskan om hur hjälpinsatserna ska utformas i samband med att hjälpbehovet ökar. Samtliga 

patienter beskriver tacksamhet över att ta emot hjälpande insatser från andra människor. Tina 

beskriver att hon känner tacksamhet över den hjälp hon får, men upplever emellertid att det är 

påfrestande att ständigt vara beroende av andra människor och aldrig erhålla möjlighet till 

ensamtid. Genomgående upplever patienterna att de likväl finns positiva aspekter med att vara 

beroende av andra. 

Det som hänt och händer med min kropp innebär en jättechans att, sent i livet, få uppleva 

hur det är att hamna i totalt underläge, att bli mer beroende av andra människors hjälp 

än jag någonsin kunnat föreställa mig och att tvingas bli både tålmodig och ödmjuk 

(Fant, 1994, s.122). 

Själsliga och kroppsliga påföljder 

Patienter upplever själsliga och kroppsliga påföljder av att leva med ALS, vilket skildras genom 

känslomässiga- och emotionella reaktioner samt kroppslig smärta. 

Känslomässiga- och emotionella reaktioner  

Patienterna beskriver sina upplevelser av olika känslomässiga reaktioner från den dagen ALS 

debuterar i livet fram tills livet närmar sig slutet. Många funderingar framgår kring varför 

sjukdomen drabbar just den enskilda och somliga patienter betvivlar varför de har blivit sjuka 

och undrar vad de har gjort för att förtjäna en obotlig sjukdom. Känslor som kommer i samband 

med tankar kring sin livspartner, sina barn och vänner är oftast en känsla av fasa, rädsla, ångest 

samt otillräcklighet. Morrie upplever rädsla över att sjukdomen ska förstöra familjens liv och 

uppmanar familjemedlemmar att inte avbryta sina liv. Vibeke upplever att hon förlorar fattning 

om livet i samband med tankar kring döden och rädslan över att svika sitt uppdrag som mor. 

Sorg och självömkan över livssituationen är återkommande känslomässiga reaktioner hos 

samtliga patienter, vilket yttrar sig i form av gråtfärdighet som brister ut i tårar. ”Jag unnar mig 

att gråta ut om jag behöver det. Men sen koncentrerar jag mig på allt det goda som jag ännu 

har i livet” (Albom, 2000, s.62). Även om sorgen tar över emellanåt känner patienterna 

samtidigt lycka och glädje över allt de upplever i livet.  

Emotionella reaktioner beskrivs av patienterna som något de aldrig upplevt förut. Maj upplever 

en bräcklighet som hon aldrig tidigare har känt. Bräcklighet frambringar ofrivilliga gråtattacker 

som framställs som möjligt symtom av sjukdomen och beskrivs inte tillhöra det friska livet. 

Ofrivilliga gråtattacker upplevs skapa ovisshet i livet och patienterna beskriver att dem känner 

sig onaturligt emotionella. Ulla-Carin berättar att de emotionella reaktionerna inte alltid är 

passande i alla situationer.  Att inte kunna styra hur kroppen reagerar på olika situationer 

upplevs för många påfrestande och besvärligt. ”Skrattet bara bubblar fram. Försöker hejda 

mig, trycker handen mot läpparna men det går inte” (Lindquist, 2004, s.83). 
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Kroppslig smärta  

Patienterna upplever kroppslig smärta när sjukdomen förvärras. En rörelse som betraktades 

smärtfri innan sjukdomsdebuten upplevs nu fruktansvärt smärtsam av patienterna vilket skapar 

lidande. ”Axeln tål inga rörelser, den är nästan ur led eftersom inga muskler stödjer den. 

Minsta oförsiktiga rörelse och jag skriker av smärta” (Fant, 1994, s.5). Patienternas fysiska 

förmåga försämras allt eftersom sjukdomen förvärras. Vardagliga aktiviteter som att förflytta 

sig förmår patienterna inte längre och risken för fall ökar, vilket skapar kroppslig smärta. Även 

om kroppens fysiska förmåga inte längre fungerar som vanligt framför Morrie att upplevelsen 

av en kroppslig smärta är möjlig att lindra med hjälp av massage. 

Relationer påverkar välbefinnandet 

Samtliga patienter upplever på ett eller annat sätt att relationer påverkar deras välbefinnande. 

Att finna stöd hos sig själv och andra betraktas stärkande vilket resulterar i trygghet och glädje 

i vardagen. Sjuksköterskan besitter en betydelsefull roll gällande stöd, hjälp och samordning 

men det framgår även att det förekommer vissa brister beträffande omvårdnaden och 

bemötandet kring patienten. 

Stöd hos sig själv och andra  

Samtliga patienter upplever att de finner stöd hos sig själv och andra. Patienterna beskriver att 

stödet de finner inom sig själv grundas på värderingar, självförtroende, inre tankar, vilja och att 

känna sig behövd. 

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

och där jag inte känner någon rädsla för att sjunka igenom. Där är jag när det känns som 

värst. Det är där jag har alltid har landat när det har varit som värst. Det är mycket tryckt 

och skönt att känna sin botten. Att veta att man har en botten, och att ha varit där 

(Jansson, 2011, s.31). 

Det framgår att finna stöd hos sig själv behövs för att klara av vardagen. Morrie upplever att 

livet är värt att leva och försöker leva ett liv präglat av humor, sinnesnärvaro, mod och 

värdighet. När sjukdomen försvårar vardagen beskriver Ulla-Carin att det är viktigt med ett 

starkt självförtroende och att hävda sin rätt för att bli beviljad hjälp och stöd. Ulla-Carin 

beskriver även att det är värdefullt att finna stöd hos sig själv för att sålunda uppleva 

välbefinnande i livet. Att känna sig behövd beskriver somliga patienter som stärkande och något 

som skapar meningsfullhet samt välbefinnande i vardagen, vilket upplevs stärka deras förmåga 

att finna stöd hos sig själva. Morrie och Tina framför att de känner glädje över att åstadkomma 

någonting meningsfullt för andra människor. Tina beskriver att när andra människor mejlar och 

frågar om saker som hon kan svara på upplever hon sig kompetent. Morrie framför en önskan 

om att göra något värdefullt och bringa kunskap till andra människor genom att de får studera 

vad som händer med honom i hans tålmodiga bortgång. Morrie upplever välbefinnande när han 

får möjlighet att vara lyhörd och stötta vänner som har det besvärligt. 
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Samtliga patienter menar att erhålla stöd från andra skapar trygghet, förtroende, glädje och tillit. 

Stödet beskrivs grundas på kärleksfulla relationer, beröring, tröst och sympati. När sjukdomen 

blir värre upplevs farhågor och oro över att sjukdomens konsekvenser ska tära på värdefulla 

relationerna patienterna har omkring sig. Ulla-Carin beskriver att bemötandet från hälso- och 

sjukvårdspersonalen upplevdes kränkande och nedvärderande i samband med sjukdomens 

framskridande. ”Och numera får jag klappar på kinden eller, allra värst, på huvudet, som ett 

barn. Så jag avskyr det. Det där nedlåtandet medlidandet. Så fjärran från medkänsla och 

empati” (Lindquist, 2004, s.224). 

Sjuksköterskan har en betydelsefull roll  

Flertalet patienter upplever att sjuksköterskan har en betydelsefull roll i omvårdnaden kring 

dem. Patienterna menar att de kroppsliga funktionerna stegvis försämras och de behöver stöd 

och omvårdnad för att klara av vardagen. Vibeke menar att hennes tankar och önskemål beaktas 

och upplever att det är fantastiskt att hon får det stöd hon behöver av sjuksköterskan för att 

känna välbefinnande, men upplever även svårigheter att inte längre vara den som hjälper andra 

människor. Kroppsliga förmågor försvinner och samtliga patienter upplever att det är 

skrämmande att inte vara oberoende som förut. Efter varje fysisk försämring uttrycker somliga 

patienter en förbättring i form av hjälpmedel och assistans som upplevs vara stödjande och 

hjälpsamt i vardagen. ”Ovärderligt stöd och hjälp har jag hela tiden fått från de fantastiska 

människor jag mött inom vården” (Fant, 1994, s.216).  Sjuksköterskan ser till att rätt stöd och 

hjälp erbjuds till patienterna och flertalet patienter anser att sjuksköterskan är den 

sammanbindande länken som samordnar omvårdnaden kring dem. Flertalet patienter skriver att 

det upplevs fridfullt att vara omgiven av vänliga sjuksköterskor med varma röster och mjuka 

händer. Sjuksköterskan anses vara en god lyssnare och beskrivs ha förmåga att trösta när gråten 

infinner sig. Maj framför att det är betydelsefullt att kunna framföra sin förtvivlan, sorg och 

ilska till någon annan än nära och kära som redan befinner sig i trångmål. Att vara patient 

beskrivs inte alltid som fridfullt utan brister i vården upplevs påverka välbefinnandet. Sjukhuset 

betraktas som en mötespunkt mellan sjuksköterskan och patienten där även miljön påverkar 

upplevelsen av att vara patient. ”Neurologmottagningen på Karolinska sjukhuset är sliten och 

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

vis påverkar det min känsla som patient. Miljön sänker mig. Gör mig mindre värd” (Lindquist, 

2004, s.153). 

Resultatsammanfattning 

Att drabbas av en obotlig sjukdom resulterar i att livet sätts på sin spets och synen på livet 

förändras. Ett förändrat livsperspektiv berör patienternas upplevelser angående deras acceptans 

av sjukdomstillståndet, ovisshet kring livet och tankar kring döden. Det framgår att patienter 

som drabbas av ALS upplever att kroppen blir främmande och obrukbar. Det vardagliga 

mönstret bryts och patienterna beskriver att de blir beroende av andra, vilket upplevs skapa ett 

nytt sammanhang för patienterna. Patienter upplever själsliga och kroppsliga påföljder av att 

leva med ALS, vilket skildras genom känslomässiga- och emotionella reaktioner samt kroppslig 

smärta. Samtliga patienter upplever på ett eller annat sätt att relationer påverkar deras 

välbefinnande. Att finna stöd hos sig själv och andra betraktas stärkande vilket resulterar i 

trygghet och glädje i vardagen. Sjuksköterskan besitter en betydelsefull roll gällande stöd, hjälp 
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och samordning men det framgår även att det förekommer vissa brister beträffande 

omvårdnaden och bemötandet kring patienten.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien grundades på självbiografier samt biografier och författarna har använt en kvalitativ 

metod med induktiv ansats för att besvara studiens syfte. Enligt Segesten (2017) används 

kvalitativ metod för att skapa förståelse för en människas livssituation. Med det i åtanke ansågs 

kvalitativ metod vara värdefull eftersom metoden skapade fördjupad förståelse för patienters 

upplevelser och bedöms vägledande i omvårdnadssituationer. Självbiografier och biografier 

ansågs framföra det specifika som svarade på syftet, vilket författarna ansåg vara giltigt för 

resultatet och dess trovärdighet stärks. Författarna upplevde att användning av självbiografier 

och biografier som datamaterial delvis innebar svårigheter eftersom det var mer tidskrävande 

än författarna hade föreställt sig. Ett annan typ av datainsamlingsmetod hade varit att använda 

intervjuer för att besvara studiens syfte. Enligt Rosberg (2012) utgör det personliga mötet en 

central del i intervjuer för att erhålla fördjupad förståelse för patienters upplevelser genom att 

talesättet och kroppsspråket synliggörs. I samband med intervjuer ställs krav på författarnas 

förmåga att tolka och förstå patientens livsvärld samt formulera frågor så att patienten erhåller 

tillräckligt med utrymme för att identifiera och begrunda sina upplevelser. Författarna bedömde 

emellertid att intervjuer var besvärligt att genomföra på grund av bristande kunskap kring 

intervjuer.  

Urvalskriterierna gällande de valda böckernas textspråk skapade möjlighet för författarna att 

analysera datamaterialet samt tyda textens dolda budskap och författarna undvek därför 

eventuella misstolkningar av textinnehållet. En av biografierna är översatt av en professionell 

översättare vilket stärkte möjligheten att undvika misstolkning. Författarna ansåg därmed att 

översättningen inte utgjorde ett större hot för resultatet. Det hade däremot varit intressant att 

erhålla ett tämligen mångsidigt datamaterial skrivet av författare från olika länder, kulturer och 

etniciteter med olika genus för att se om det finns skillnader i patienters upplevelser av att leva 

med ALS. Bekvämlighetsurvalet som användes resulterade i ett begränsat antal självbiografier 

och biografier som beskrev patienters upplevelser av att leva med ALS och därför inkluderades 

alla tänkbara och befintliga utgivningsår. Författarna bedömde att utgivningsåret inte utgjorde 

något hinder för att identifiera patienters upplevelser av att leva med ALS. Om 

inklusionskriteriet gällande de valda böckernas utgivningsår hade varit från år 2009–2019 hade 

författarna behövt färdas till andra bibliotek för att erhålla de valda böckerna och det hade varit 

mer tidskrävande.  Om författarna hade valt att åka till andra bibliotek hade författarna erhållit 

tillgång till fler alternativ och större mängd data att analysera. Ett inklusionskriterium var 

datamaterial som beskriver patienters upplevelse av att leva med ALS vilket ansågs fördelaktig 

och relevant eftersom studiens syfte besvarades. Nackdelen var däremot att enbart 

patientperspektivet beskrevs vilket kan betraktas som restriktivt i förhållande till det valda 

fenomenet. Författarna ansåg förvisso att inte enbart patienten drabbas i samband med en 

obotlig sjukdom utan även familj, närstående och sjuksköterskor påverkas. Med det i hågkomst 

hade det varit intressant att även studera familj, närståendes och sjuksköterskans perspektiv på 

patientens upplevelser av att leva med ALS.  

Kvalitativ innehållsanalys används för att tolka och granska texter inom omvårdnadsforskning 

genom att identifiera likheter och skillnader i datamaterialets innehåll. Författarna ansåg således 
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att valet av analysprocess var lämplig för att besvara studiens syfte. Författarna upplevde 

emellertid att analysprocessen var svårhanterlig eftersom det var ansträngande att välja ut 

meningsenheterna. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan för stora 

meningsenheter i analysprocessen misstolkas eftersom det kan innehålla flera olika betydelser. 

Flertalet små meningsenheter kan vara svårhanterligt och utgör en nackdel i analysprocessen 

och kan därmed orsaka att resultatet blir spretigt. Förförståelsen hos författarna kan medföra 

tolkningsfel i analysprocessen men genom att arbeta tillsammans öppet med förförståelsen har 

författarna kunnat reflektera med varandra under arbetets gång för att inte erhålla en styrande 

tolkning av datamaterialet. Författarna upplevde att det fanns en nackdel med att arbeta på egen 

hand gällande meningsenheterna. Analysprocessen utfördes istället av båda författarna för att 

på så vis tolka meningsenheterna mer rättvis, vilket bedömdes öka resultatets tillförlitlighet. 

Analysprocessen utmynnade sedan i teman och underteman som skildrade patienters 

upplevelser av att leva med ALS. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att större 

mängd inslag av tolkning kan underlätta tematisering, eftersom tolkning medför en 

utgångspunkt för att identifiera ett sammanhang. Det finns likväl en risk för att data tematiseras 

fel eftersom datamaterial som inte används tvingas in i redan befintliga teman. Författarna valde 

därför att behålla det stora antal underteman för att bevara mönstret i de valda underteman. 

Abstraktionsnivån valdes att bevara relativt låg eftersom syftet med studien var att beskriva 

upplevelser på en begriplig nivå. Nackdelen med en hög abstraktionsnivå är att temat blir på en 

tämligen tolkande nivå av patienternas upplevelser. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

hävdar att det är författaren som utser vilken abstraktionsnivå resultatet kommer att framföras 

på beroende på syftet med studien.  

Friberg (2017) skriver att det kan vara besvärligt att förverkliga kvalitativ forskning till 

praktiskt omvårdnadsarbete. Istället fokuserar den kvalitativa forskningen på att vägleda i 

omvårdnadsarbetet. ALS är en obotlig sjukdom och skapar specifika behov samt upplevelser 

för både patient, familj, närstående och sjuksköterskor. Författarna betraktar sålunda att 

resultatet i studien kan vara överförbart för att vägleda sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet för 

att främja hälsa och lindra lidande.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framgår det att när patienterna accepterar sitt sjukdomstillstånd bedöms det lättare 

att acceptera tillvaron och de får en ny syn på livet. Patienterna upplever att de befinner sig i 

nuet och uppskattar sådant de klarar av och upplever det nödvändigt att anamma ett positivt 

tankemönster för att hantera sjukdomen. Soofi, Bello-Haas, Kho och Letts (2018) beskriver 

likaså att när patienterna bestämmer sig för att tillämpa ett positivt synsätt skapar det en känsla 

av kontroll över deras livssituation. Miglioretti et al. (2008) hävdar likaledes att om patienten 

är medveten om sitt sjukdomstillstånd och accepterar sin situation stärks möjligheten att de 

upplever välbefinnande i tillvaron. I föreliggande studies resultat framkommer det att 

sjuksköterskan förser patienterna med adekvat stöd och flertalet patienter upplever att 

sjuksköterskan har en betydelsefull roll i omvårdnaden kring dem. Med det i åtanke anser 

författarna att sjuksköterskan utgör en betydelsefull roll i patienternas liv och betraktas som en 

tillgång för dem. Sjuksköterskan bidrar med att hjälpa patienterna att finna betydelse i tillvaron 

och på så vis skapa känsla av välbefinnande.  
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I resultatet framgår det att patienterna upplever ovisshet kring livet. Patienterna har farhågor 

beträffande sjukdomen och upplever rädsla över framtiden. Harris et al. (2018) instämmer med 

det faktum att patienter som lever med ALS känner ovisshet och osäkerhet kring livet. 

Patienterna lever med en rädsla eftersom sjukdomen innebär förlust av framtiden. Enligt Foley 

et al. (2014) är patienterna bekymrade över att låta ALS erövra deras liv och beskriver oro och 

rädsla över hur sjukdomen ska utvecklas. Ozanne et al. (2013) menar även att patienter med 

ALS upplever oro och plågas av rädslan att uppleva lidande. Arman (2015) menar att 

livslidande är ett lidande som patienterna upplever i relation till sitt liv och förändrade liv. I 

rådande studies resultat framkommer det att patienterna upplever ett stort behov av att erhålla 

svar på farhågor och frågor beträffande sjukdomen. Harris et al. (2018) beskriver även att 

patienter ofta söker svar på orsaken till kroppens beteende och menar att ökad kunskap om 

sjukdomen och hur kroppen påverkas kan lindra patienternas ovisshet. Ozanne och Graneheim 

(2018) hävdar att patienterna bör erhålla adekvat information beträffande sjukdomen, vilket 

stärker deras känsla av visshet. Författarna till studien menar att patienter har rätt enligt lag att 

erhålla adekvat och förståelig information av sjuksköterskan. Lämplig information stärker 

patienternas delaktighet i vården och risken för ovisshet samt lidande undviks.  

Resultatet antyder att patienter som lever med ALS har tankar kring döden och upplever sorg 

över att behöva lämna närstående samt gå miste om saker de ännu inte erfarit. Foley et al. (2014) 

menar även att ALS medför rädsla och oro över livet men förklarar även att patienter framförallt 

känner rädsla och oro inför slutstadiet av sjukdomen och den palliativa vården. Med det som 

utgångspunkt bedöms vetskap om sjukdomen och vad den medför skapa rädsla hos patienterna. 

Det är inte nödvändigtvis döden som skrämmer patienterna utan det är vägen dit och allt som 

går förlorat som upplevs skrämmande. Harris et al. (2018) hävdar att patienter med ALS som 

upplever rädsla och oro över sjukdomen är i behov av professionellt stöd från sjuksköterskan. 

I resultatet framgår det att medvetenhet om döden och att den närmar sig bidrar även till att 

patienterna upplever tacksamhet över alla betydelsefulla saker de har fått uppleva i livet. 

Ozanne et al. (2013) förklarar att patienter som har förmågan att acceptera 

livssituationen upplever mening i livet enklare eftersom det gör det lättare för dem att finna 

betydelsefulla saker i tillvaron. Med det i hågkomst menar författarna att det är betydelsefullt 

att patienterna erhåller stöd och fördjupad förståelse för sjukdomen. Det stärker således 

patienternas förmåga att klara av att hantera sin sjukdomssituation utan att behöva plågas av 

rädsla och oro över sjukdomen och döden. 

I resultatet beskriver patienterna kroppen som främmande och de upplever maktlöshet över 

deras bristande förmåga att kommunicera. Olsson Ozanne, Graneheim, Persson och Strang 

(2012) hävdar att patienterna upplever det besvärligt att kommunicera på grund av nedsatt 

talförmåga och undviker således att kommunicera med andra på grund av rädsla över att bli 

missförstådda. Ericsson och Ericsson (2012) menar att ansiktsmuskulaturen påverkas vid 

sjukdomen vilket orsakar försvagad ansiktsmimik och sluddrigt tal. Oh och Kim (2017) 

tillägger att när patienterna tappar förmågan att kommunicera finns det risk att de isolerar sig 

och undviker sin omgivning. Somliga patienter i resultatet upplever även kroppen som obrukbar 

och känner sig därmed fängslade i deras egen kropp. Olsson Ozanne et al. (2012) anser att 

patienter med ALS upplever begränsningar i vardagen och förklarar även att patienter känner 

frustration över att inte längre kunna göra sådant som dem tidigare har klarat av. Dahlberg och 

Dahlberg (2015) konstaterar att det är genom den levda kroppen meningen skapas i livet. Arman 

(2015) menar att fysiska begränsningar till följd av sjukdom kan skapa sjukdomslidande hos 

patienter. Resultatet framhäver att patienterna upplever det värdefullt att finna nya 
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tillvägagångssätt för att skapa välbefinnande i tillvaron. Sjuksköterskans uppgift är att försöka 

hitta alternativa tillvägagångssätt för patienterna som gör det möjligt för dem att utföra 

aktiviteter som skapar meningsfullhet i livet.  

I resultatet påvisas patienternas upplevelser av att det vardagliga mönstret bryts. Det framgår 

att patienterna inte längre kan utöva vardagliga aktiviteter som de tidigare har klarat av. Ozanne 

et al. (2013) styrker patienternas upplevelse av att det vardagliga mönstret bryts och beskriver 

att patienter med ALS känner ångest över att inte längre kunna utföra saker som de önskar att 

utföra. Foley et al. (2014) menar att när patienternas förlust av kontroll ökar i tillvaron skapas 

en känsla av maktlöshet och de mister hoppet om framtiden. Enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2017a) består sjuksköterskans ansvarsområden bland annat av att främja 

hälsa och lindra lidande. Ozanne et al. (2013) menar att det är betydelsefullt att patienterna 

känner förtroende för sjuksköterskan och upplever trygghet i samband med vårdandet.  

I resultatet framgår det att patienterna upplever en rädsla samt förlorad fattning över att vara 

beroende av andra människor och att mista förmågan att sköta om sig själva. King et al. (2009) 

menar att fysiska förändringar hos ALS drabbade medför att patienten inte kan klara av sina 

alldagliga behov själva. Ozanne et al. (2013) beskriver också att patienterna upplever rädsla 

över att mista vitala funktioner men även att de känner sig som en börda för andra. Soofi et al. 

(2018) styrker att patienterna upplever en förlorad kontroll över sina liv på grund av att de blir 

beroende av andra människor. Ozanne och Graneheim (2018) konstaterar även att patienterna 

känner sorg samt rädsla i samband med tankar kring deras tilltagande beroende av hjälp och 

stöd. Resultatet påvisar att patienterna upplever tacksamhet över den hjälp som erhålls men 

önskar att de vågar anförtro sig oftare till andra människor. Olsson Ozanne et al. (2012) menar 

också att vissa patienter upplever det svårt att ta emot hjälp men att de tillslut tvingas till det på 

grund av deras nedsatta fysiska förmåga. Författarna bedömer att i samband med att patienter 

upplever kroppen främmande och blir beroende av andra människor bryts deras vardagliga 

mönster. Det skapar således frustration hos patienterna och en känsla av otillräcklighet. Det är 

av den anledningen värdefullt att patienterna erhåller kontinuerligt stöd genom en förtroendefull 

relation med sjuksköterskan. På så vis finns det möjlighet att upprätthålla stabilitet och känsla 

av välbefinnande i patienternas förändrade vardag. 

Resultatet indikerar att patienterna upplever känslomässiga- och emotionella reaktioner. Att 

inte kunna styra över hur kroppen reagerar på olika situationer beskrivs besvärligt och 

patienterna förklarar även att de upplever sorg och självömkan när de tänker på sin livssituation. 

Oh & Kim (2017) styrker det faktum att patienter med ALS upplever känslomässiga och 

emotionella reaktioner och menar att de uttrycker sig i form av bland annat sorg, förtvivlan, 

ångest, rädsla och frustration. Resultatet beskriver även att patienterna upplever en bräcklighet 

i form av gråtattacker som de inte har erfarit tidigare och beskriver att de kan drabbas av 

skrattanfall när som helst. Caron och Light (2015) styrker patienternas upplevelser och menar 

att många patienter upplever emotionell labilitet som skapar olämpliga utbrott av skratt eller 

gråt. King et al. (2009) förklarar att en emotionell reaktion är när patienter bryter ihop 

skrattandes på grund hopplöshet över att inte kunna styra sin sjukdomssituation. Författarna till 

föreliggande studie bedömer att patienternas känslomässiga- och emotionella reaktioner är 

oberäkneliga och det kan således upplevas svårt att stötta patienterna fullt ut i en sådan situation. 

Det anses av den anledningen viktigt att sjuksköterskan ger information om hur sjukdomen 

påverkar patienterna och därmed förbereda dem inför framtida känslomässiga- och emotionella 

reaktioner. 
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Resultatet påvisar att patienterna upplever kroppslig smärta vid rörelser som de inte upplevde 

innan sjukdom. Ericson och Ericson (2012) beskriver att muskelsmärtor i nacke och skuldror 

är vanligt förekommande hos patienter med ALS. Pagnini et al. (2012) menar att smärtan som 

patienterna upplever resulterar i en försämrad livskvalitet. Arman (2015) menar att 

sjukdomslidande kan relateras till smärta och obehag. Svensk sjuksköterskeförening (2017a) 

skriver att sjuksköterskans ansvarsområden består av att lindra lidande. Författarna anser det 

värdefullt att sjuksköterskan eftersträvar att lindra patienternas kroppsliga smärtor med 

omvårdnadsåtgärder för att öka patienternas livskvalitet och på så vis främja deras hälsa. 

Författarna belyser att varje patient är unik och det är således patienternas önskemål och behov 

som ligger till grund för sjuksköterskans omvårdnadsarbete.   

Resultatet visar att patienterna upplever att de kan finna stöd hos sig själva. Soofi et al. (2018) 

bekräftar att patienterna upplever stöd hos sig själva när sjukdomens framåtskridande övertar 

deras känsla av kontroll. Patienterna beskriver även att ett positivt tankemönster skapar kontroll 

över sjukdomen. Antonovsky (1991) förevisar att patienternas förmåga att hantera 

sjukdomssituationen är en betydelsefull faktor och är avgörande för hur hälsa och 

välbefinnande upplevs. Författarna anser att sjuksköterskan kan skapa ett helhetsperspektiv 

kring patienterna via det personliga mötet och kan på så vis möta deras behov av vägledning 

samt stöd till hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskan kan även rådgöra med patienterna om de 

är i behov av att samtala med en kurator. Enligt karolinska universitetssjukhuset (2019) ingår 

kuratorer i ett ALS-team. Svensk sjuksköterskeförening (2017b) tydliggör att sjuksköterskan 

samordnar teamet så att patienternas behov och resurser tillgodoses. I resultatet framgår det att 

patienterna upplever att stöd från andra människor skapar trygghet, förtroende, glädje och tillit. 

Patienterna upplever också oro och farhågor över att sjukdomens konsekvenser skulle tära på 

värdefulla relationer. Olsson Ozanne et al. (2012) menar likaså att patienterna tilldelas 

värdefullt stöd från vänner, men på grund av deras stora omvårdnadsbehov läggs ofta en 

belastning på deras relationer, vilket påverkar deras sociala liv negativt.  

I resultatet framkommer det att sjuksköterskan har en betydelsefull roll gällande patienter som 

behöver stöd och omvårdnad för att klara av vardagen. Bellomo och Cichminski (2015) menar 

att stödjande omvårdnadsinsatser främjar patienternas ställning och förmåga att hantera det 

dagliga livet. Olsson Ozanne et al. (2012) styrker att när patienterna erhåller tydlig information 

samt hjälpande omvårdnadsinsatser från sjuksköterskan upplever de att oron minskar samt att 

livssituationen blir hanterbar. I resultatet framgår det att patienterna betraktar sjuksköterskan 

som den sammanbindande länken i omvårdnaden och patienterna upplever att det är fantastiskt 

när sjuksköterskan visar lyhördhet och tar hänsyn till deras tankar samt önskemål. Ozanne et 

al. (2013) hävdar att patienterna anser det betydelsefullt och känner trygghet när sjuksköterskan 

inger förtroende till patienten. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017b) ska 

personcentrerad vård utformas från patienternas livsberättelser och sjuksköterskan använder 

patientens individuella behov som utgångspunkt för omvårdnadsarbetet. Soofi et al. (2018) 

menar också att patienterna vill känna kontroll över hur de blir omhändertagna eftersom det 

påverkar känslan av välbefinnande. Enligt Foley et al. (2014) är patienterna i behov av att vara 

delaktiga i sin vård för att undfå känsla av kontroll i tillvaron. Resultatet påvisar att patienterna 

upplever sig mindre värda när sjukhusmiljön är sliten, trist och smutsig. Arman (2015) antyder 

att vårdlidande uppstår när hälso- och sjukvården orsakar lidande för patienterna. Klang et al. 

(2014) menar att patienternas upplevelser av hälsa är relaterat till dem utifrån ett 

helhetsperspektiv, vilket inkluderar deras uppfattning av tillvaron. Författarna anser därmed att 
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sjuksköterskan bör ta hänsyn till patienternas individuella behov och önskemål utifrån ett 

helhetsperspektiv för att minimera risken för ett vårdlidande.  

Konklusion 

Efter det som framkommit i resultatet dras slutsatsen att patienterna upplever både 

välbefinnande och lidande i samband med att de lever med ALS. Sjuksköterskan har en 

betydelsefull roll med avsikt att vägleda och stötta patienterna för att främja välbefinnande i 

deras tillvaro. Sjuksköterskan ansvarar även för att patienterna ska erhålla rätt stöd och hjälp 

som de önskar samt är i behov av för att de ska känna livskvalitet i vardagen. Sjuksköterskans 

förhållningssätt och bemötande i det personliga mötet med patienterna bedöms vara avgörande 

för deras upplevelse av välbefinnande. Patienterna beskriver att finna stöd hos sig själv och 

andra upplevs stärkande och det skapar trygghet samt glädje i vardagen. Patienterna upplever 

brister i vården och beskriver att det beror på smutsig sjukhusmiljö, dåligt bemötande och 

otillräcklig information. Sjuksköterskans ansvarsområde är att främja hälsa samt lindra lidande 

och patientens berättelse bedöms utgöra en resurs för att sjuksköterskan ska erhålla ett 

helhetsperspektiv i den personcentrerade omvårdnaden. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Författarna bedömer att resultatet till studien kan vara användbart i den kliniska vården 

beträffande bemötandet gentemot patienter som lever med ALS. Patienternas upplevelser av 

omvårdnaden ger god indikation på om vården är tillmötesgående eller otillräcklig. 

Sjuksköterskan ska ta hänsyn till patienternas upplevelser samt behov för att således tillämpa 

adekvat och personcentrerad vård. Studien bidrar till att sjuksköterskan erhåller utvecklad 

kunskap och förståelse för patienter med ALS och vad som anser bidra till välbefinnande trots 

närvaro av sjukdom. Författarna anser att studiens resultat är användbart eftersom det även 

skapar ökad förståelse för andra patienter som lever med andra typer av obotliga 

sjukdomstillstånd. Det finns begränsad mängd forskning gällande patienters upplevelser av att 

leva med ALS och antalet sjukdomsdrabbade ökar med åren och det bedöms därför angeläget 

att ytterligare forskning utförs. Förslag till fortsatt forskning är att undersöka patienternas hela 

sjukdomsförlopp för att identifiera vilka bidragande faktorer som leder till välbefinnande eller 

lidande i tillvaron. En intervjustudie anses därmed vara lämplig eftersom den ger möjlighet till 

följdfrågor vilket främjar sjuksköterskans förmåga att erhålla fördjupad kunskap och förståelse 

för patienternas upplevelser av att leva med ALS. 
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