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Amyotrophic lateral sclerosis and multiple sclerosis are both neurological diseases that 
cause physical limitations and have consequences on daily life. The aim of this study was 
to clarify how this daily life appears for these patients. The study is based on a qualitative 
method with six autobiographies and one biography, which gives an insight of their own, 
lived experiences on how it is to live with ALS or MS. The result contains four main 
subjects; Relations, Limitations, Psychical health and Thoughts. In sickness relations 
becomes more of value, but it also cause stress within a relationship. The limitations make 
life more difficult in different aspects, such as home environment, leisure activities and 
work. The mental health can develop into a depression and it becomes a daily fight where 
they seek a meaning with life and try to take control over the situation. Thoughts are about 
new values in life, an uncertainty about the future and to accept the situation. The findings 
of this study can give nurses more knowledge and understanding and be helpful when 
adjusting nursing care for each of these individuals. It can also be a help to other people 
who take care of these patients, such as family members and other involved care staff.
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Amyotrofisk lateralskleros och multipel skleros är båda neurologiska sjukdomar som 
orsakar fysiska begränsningar och påverkar vardagslivet. Syftet med studien var att 
undersöka hur vardagslivet gestaltar sig för dessa patienter. Studien baseras på en 
kvalitativ metod utifrån sex självbiografier och en biografi, vilket ger en insyn i 
patienternas egna upplevelser av hur det är att leva med ALS eller MS. Resultatet består av 
fyra huvudteman; Relationer, Begränsningar, Psykisk hälsa och Tankar. I samband med 
sjukdomen blir relationer mer betydelsefulla samtidigt som den för med sig påfrestningar i 
förhållandet. Begränsningarna kan leda till att den sjuke får allt svårare att klara av sin 
vardag vad det gäller hemmet, fritiden samt arbete. Den psykiska hälsan kan yttra sig som 
depression och det blir en daglig kamp där de söker mening med livet och försöker ta 
kontroll över situationen. Tankarna handlar om nya värderingar i livet och deras ovisshet 
om framtiden samt att acceptera situationen. Denna studie kan öka sjuksköterskans 
kunskap och förståelse för patientens situation, samt vara till hjälp vid individanpassningen 
av omvårdnaden för dessa patienter. Den kan även vara till hjälp för andra personer som 
vårdar dessa patienter, som till exempel anhöriga och annan ansvarig vårdpersonal.
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INLEDNING 

Flera offentliga personer har drabbats av obotlig neurologisk sjukdom som successivt leder 
till döden. Detta har uppmärksammats i media och därmed skapat ett intresse hos oss. Vi 
som gör denna studie är blivande sjuksköterskor och kommer troligen att komma i kontakt 
med denna patientgrupp i vårt framtida yrke. För att begränsa arbetet inriktade vi oss på 
sjukdomarna amyotrofisk lateralskleros (ALS) och multipel skleros (MS). För närvarande 
finns det inte något botemedel mot dessa sjukdomar. Det finns endast bromsmedicin, 
behandling av akuta skov samt lindring av symtom (Grefberg & Johansson, 2007).  
 
Vården är till för alla, men måste tillämpas utifrån den individuella patientens behov. 
Därför är det viktigt att sjuksköterskan ser hela människan, inte bara sjukdomen och 
skaffar sig en inblick i hur det är att leva med en obotlig sjukdom. En essentiell del i 
omvårdnaden är kommunikationen och samarbetet mellan patient och sjuksköterska. En 
person som drabbas av en obotlig sjukdom kan hamna i ett kristillstånd. Den mentala 
hälsan påverkas liksom den fysiska, vilket gör att livet förändras radikalt. Stöttning från 
sjukvården kan underlätta och göra det möjligt för personen att ta sig igenom denna 
livskris. 

BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en kort beskrivning av sjukdomarna ALS och MS, som sedan följs 
av tidigare forskning kring sjukdomarna. Den tidigare forskningen utgår från patienten, 
men berör också den anhöriges perspektiv. Slutligen följer även innebörden av 
omvårdnaden som ligger till grund för dessa patienter samt Orems omvårdnadsteori som 
kan anpassas till denna patientgrupp. 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) 
ALS är en degenerativ nervsjukdom där de motoriska nervcellerna bryts ned och dör. 
Detta leder till en successiv försvagning och förlamning av de viljemässigt styrda 
musklerna som slutligen förtvinar. Känseln påverkas dock inte vid ALS, men med tiden 
kan patienten bland annat utveckla total svalgpares med nutritionssvårigheter och ett helt 
oförståeligt tal. ALS är en svår sjukdom, där personen i slutstadiet utvecklar 
andningsbesvär med infektioner som följd, vilket ofta är orsaken till döden. Majoriteten 
avlider inom 5 år och ibland redan efter 1-2 år (Grefberg & Johansson, 2007). Varje år får 
cirka 1-2 personer per 100 000 invånare denna sjukdom i Sverige. Sjukdomen kan visa sig 
i alla åldrar, men de flesta insjuknar mellan 45 och 60 års ålder. Orsaken till ALS är okänd, 
men en immunologiskt betingad skada tros vara en förklaring. En annan orsak kan vara 
skador på grund av tungmetaller (a.a.).  
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Multipel skleros (MS) 

MS är en kronisk neurologisk sjukdom som drabbar centrala nervsystemet, det vill säga 
hjärnan och ryggmärgen. Det har påvisats att de inflammatoriska cellerna får en ökad 
aktivitet som talar för en immunologisk autoimmun process (Ericson & Ericson, 2002). 
Myelinet som omsluter nervfibrerna angrips av inflammationen, vilket gör att signalerna 
till och från musklerna inte kan förmedla impulser på samma sätt som tidigare. Då detta 
sker uppstår en bristfällig funktion, alltså symtom, vilka varierar beroende på i vilken 
riktning impulsen blockeras, samt vilka nerver som drabbas av inflammationen. De 
symtom som kan uppstå är känselnedsättning och förlamning på grund av att musklerna 
inte kan aktiveras på normalt sätt. Andra exempel på symtom kan vara synförändringar 
eller stickningar (Fagius, Andersen, Hillert, Olsson & Sandberg, 2007).  

Något som är karakteristiskt för MS är det skovvisa förloppet. Ibland kan skov 
(försämringsperioder) komma under en tidsperiod, för att sedan försvinna och göra 
patienten symptomfri igen. I andra fall fortskrider sjukdomen kontinuerligt utan påtagliga 
förbättringsperioder (Ericson & Ericson, 2002). I Sverige insjuknar årligen 5-6 personer 
per 100 000 invånare i MS och genomsnittsåldern är 29 år. Den drabbar nästan dubbelt så 
många kvinnor som män (Fagius et al., 2007). Även orsaken till denna sjukdom är okänd, 
men det finns misstankar kring genetiska faktorer, samt att miljöfaktorer kan vara av 
betydelse (Ericson & Ericson, 2002). 

Tidigare forskning  
När en sjukdom fortskrider förloras ofta de fysiska funktionerna, vilket gör att personen 
lätt begränsar sig till sin jag- värld och därmed stänger ute du- och dem- världen. Jag- 
världen innefattar bara jag, medan du- världen består av familjen och telefonen. Med hjälp 
av du- världen kan människan komma åt dem- världen som består av samhället, till 
exempel människor, djur och natur. Genom att bedriva god omvårdnad i form av assistans 
och mänskligt stöd kan individen bevara kontakten med sin omgivning och på så vis 
undvika isolering (Hatakeyama, Okamoto, Kamata & Kasuga, 2000). Einarsson, 
Gottenberg, Fredrikson, von Koch och Widén Holmqvist (2006) menar att det kan vara bra 
att innefatta internet och mobiltelefoner, eftersom det bidrar till ett socialt nätverk, samt 
elektrisk rullstol för att möjliggöra ”promenader” och shopping för nöjes skull. 
 
Enligt en intervjustudie gjord av Bolmsjö (2001) påverkas och motiveras patienter med 
ALS av barn och barnbarn, då de ger patienten styrka och entusiasm att inte ge upp. I 
samma studie framkom det att flera patienter var rädda för att bli så pass dåliga att de 
måste läggas i respirator och inte kunna avgöra sitt eget livsöde. De är rädda för framtiden 
med tanke på sjukdomens utveckling. En patient nämnde sin oro över att tappa förmågan 
att utrycka sina önskningar och viljan att få avsluta sitt lidande. I intervjuerna har Bolmsjö 
(2001) funnit att patienter med ALS inte har så stort behov av att anförtro sig till någon om 
sin sjukdom. En orsak till detta är att många vill leva ett så normalt liv som möjligt för 
bland annat barnens skull. I en studie av Bolmsjö och Hermerén (2003) gör de istället en 
intervjustudie med anhöriga till ALS patienter. Här skiljer det sig mellan anhörig och 
patient, då anhöriga har ett större behov av att anförtro sig till en annan person. Däremot 
visar studien likheter i att inte vilja prata om eller tänka på framtiden.  
 
När en person vårdas i hemmet är det vanligen en familjemedlem som ansvarar för 
omvårdnaden, oftast maken eller makan. I dessa situationer finns det en hel del psykiska 
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och fysiska laster för familjen (Hatakeyama et al., 2000). Nära och kära upplever att 
friheten blir begränsad, eftersom de ofta tar över en stor del av ansvaret för omvårdnaden 
av patienten då hon/han vårdas i hemmet. Detta leder även till ett ökat ansvar vad gäller 
barnen, ekonomin och liknande, vilket kan upplevas som påfrestande (Bolmsjö & 
Hermerén, 2003).  
 
En konflikt kan uppstå mellan anhöriga och vårdtagare, då de inte är överens om 
patientens situation. De anhöriga vill kanske sluta arbeta och vårda den sjuke, medan 
patienten inte önskar detta. Det kan också vara tvärtom, att patienten behöver och vill ha 
hjälp att sköta omvårdnaden, men inte av någon utomstående. Detta kan vara ett dilemma 
för vårdpersonal då de vill tillgodose båda parters vilja. Vissa anhöriga har upplevt 
bristfälliga upplevelser av vården, medan andra har varit mycket nöjda. Något som var 
vanligt var att anhöriga upplevde informationen som mycket bristfällig och av dålig 
kvalitet. De ansåg även att det var brist på sympati och kompetens hos vårdpersonal 
(Bolmsjö & Hermerén, 2003). 
 
Pakenham och Bursnall (2005) jämförde barn till föräldrar med MS och barn till ”friska” 
föräldrar. Barnen var i åldern 10-25 år och syftet var att jämföra deras stress och coping 
faktorer. En intressant detalj var att 30 procent av barnen antydde att de hade ett begränsat 
val eller inget val alls när det gällde att vårda sin förälder. Dessa barn upplevde även ett 
större familjeansvar. Nästan hälften antydde ett stort val och 23 procent antydde, att de 
hade friheten att välja om de ville vårda sin förälder. Barn till föräldrar med MS känner ett 
större familjeansvar, en lägre tillfredsställelse med livet, mindre tro på problemlösning och 
sökandet efter socialt stöd (a.a.).  
 
Enligt Russell, White och White (2006) försöker många av patienterna finna en förklaring 
till varför just de fått sjukdomen. Resultatet visade att de flesta trodde orsaken var någon 
bakterie, virus eller förändrat immunförsvar. Något som var intressant var att flera trodde 
att de kunde ha påverkat sjukdomens utbrytande genom till exempel stress och oro, 
familjeproblem, personlighet, mental attityd eller straffbeläggande. För att finna mening 
med livet trots sin sjukdom var det hjälpfullt att läsa om den och att själv ta kontrollen 
över sitt välbefinnande och göra det bästa av dagen. Att prata med specialister (exempelvis 
neurolog eller psykolog), familj och vänner, samt att hjälpa andra var viktigt. Vissa tyckte 
att deras religion, arbete och utbildning var faktorer som gjorde det lättare att finna mening 
med sin livssituation. Det fanns även de som inte hittade någonting som hjälpte för att 
finna tröst eller mening med livet och sjukdomen. De som fann en mening med livet, trots 
sjukdomen, upplevde högre tillfredsställelse och livskvalitet (a.a.).  
 
I en studie gjord av Pack, Roessler, Turner och Robertsson (2007) undersöktes det hur 
personer med MS såg på framtiden vad det gällde arbete. Forskarna ville se vilken tro som 
fanns om att fortfarande vara anställd efter ett år. Studien visade att antalet 
sjukdomssymtom inte var avgörande för tron på framtiden vad det gällde anställning. En 
person som hade multipla symtom kunde ha en starkare tro på framtiden jämfört med en 
som saknade symtom. Faktorer som var av stor betydelse var upplevelsen av 
tillfredsställelse på arbetet, stödet från arbetsledningen och förmågan att hantera stress 
(a.a.). Många upplevde det påfrestande att förlora jobbet av olika anledningar. Det kunde 
vara den ekonomiska förlusten, att förlora glädjen av att jobba, att tappa den sociala 
kontakten med arbetskollegor eller att det sker en förändring av sin identitet (De Judicibus 
& McCabe, 2005).  
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I en studie av Paltamaa, Sarasoja, Wikström och Mälkiä (2006) kom de fram till tre 
dominerande sjukdomssymtom som påverkade det dagliga livet vid MS. Dessa symtom 
var trötthet, balans- och gångsvårigheter. Enligt Einarsson et al. (2006) framkom det, att 
det mest förekommande som påverkar vardagen var rörlighet, trappgång, samt på- och 
avklädning. Aktiviteter som patienterna upplevde som svårast att utföra var 
trädgårdsarbete, tungt hushållsarbete samt att promenera i mer än 15 minuter. Det 
viktigaste som framkom i denna studie var att hälften av de deltagande MS patienterna var 
helt självständiga i all ADL. Endast en tredjedel var oberoende av instrumentell ADL (se 
bärande begrepp s. 5) och hade en normal frekvens av socialt umgänge och aktivitet (a.a.). 
Ju mer symtom som uppstår i samband med MS desto högre oro skapas hos patienten. Att 
även blunda för sjukdomen skapar oro, men också depression. Denna oro leder till högre 
nivå av stress. Att istället acceptera situationen och finna en tillfredsställelse med livet gör 
att stressen minskar (Pakenham, 2004). 

Omvårdnad 
Enligt SOSFS (1993:17) är syftet med omvårdnad, att utifrån patientens individuella 
möjligheter och behov förebygga sjukdom och ohälsa, bevara hälsa, minska lidandet samt 
bidra till en värdig död. När en människa inte klarar av de dagliga aktiviteterna på grund 
av sin sjukdom, följer av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att den omvårdnad 
sjuksköterskan utför skall vara av god kvalitet. Omvårdnaden innefattar att hjälpa 
patienten med planering och genomförande av sysslor som hör till det dagliga livet. Därför 
är det viktigt som sjuksköterska att se människan ur ett helhetsperspektiv och inte enbart 
inrikta sig på sjukdomen. Sjuksköterskan har ett primärt ansvar för omvårdnaden, vilket 
innefattar att planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder. Även om en 
sköterska har delegerat en arbetsuppgift har hon/han fortfarande huvudansvaret att sysslan 
genomförs med god kvalitet (SOSFS, 1993:17).  

Teoretiskt perspektiv 
Dorothea Orem är inom vården en känd författare och teoretiker som skriver om egenvård. 
I hennes teori presenterar hon sitt tänkande kring egenvård och teorin om egenvårdsbrist. 
Enligt Selanders, Schmieding och Hartweg (1995, s. 65) har Orem beskrivit sitt arbete som 
en ”generell teori om omvårdnad” som kallas för Self-Care Deficit Theory of Nursing 
(Teorin om egenvårdsbalans). Den omfattar tre teorier varav den första teorin handlar om 
egenvård, den andra teorin handlar om egenvårdsbrist och den tredje teorin handlar om 
omvårdnadssystem (Selanders, Schmieding & Hartweg, 1995). 
 
Enligt Orem (1995) är egenvård en ”medveten handling”, den är ett inlärt, målinriktat 
beteende som syftar till att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Egenvårdsbehov 
innefattar bland annat födointag, syreupptagning, en balans mellan aktivitet och vila, samt 
en balans mellan ensamhet och social interaktion.  
 
Egenvårdsbrist innebär att personer inte kan tillgodose sina egenvårdsbehov eller 
egenvårdskrav som finns hos dem själva eller de barn och vuxna som de har omsorg om. 
Denna brist kan uppstå då personer drabbas av begränsningar som kan ha förorsakats av ett 
visst hälsotillstånd (Orem, 1995).  
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Omvårdnadssystem går ut på att sjuksköterskor besitter färdigheter som används för att 
avgöra om omvårdnaden är nödvändig eller ”legitim”. Det vill säga att det läggs fokus på 
den omständighet som skapar ett omvårdnadsbehov och inte på andra omständigheter som 
till exempel individens medicinska status. Då sjuksköterskan uppfattar bristfällig förmåga 
till egenvård uppstår ett omvårdnadssystem som resulterar i diagnoser, ordinationer och 
reglering av egenvård. Sjuksköterskans handlingar syftar till att främja patientens förmåga 
till effektiv och fortlöpande egenvård (Orem, 1995). 
 
Orem (1995) menar att denna omvårdnadsteori kan tillämpas på patienter med specifika 
sjukdomar eller tillstånd som till exempel neurologisk dysfunktion. Omvårdnadssystem 
kan tillämpas på tre olika nivåer vilka är; stödjande/undervisande, delvis kompenserande 
och fullständig kompenserande. Vid stödjande/undervisande kan patienten själv utföra de 
fysiskt krävande egenvårdsåtgärderna, sjuksköterskan är endast till som stöttning och 
vägledning för patienten. Delvis kompenserande innebär att sjuksköterskan hjälper 
patienten vid behov att utföra egenvårdsåtgärder, samt underlättar/kompenserar 
begränsningar. Fullständig kompenserande tillämpas då patienten är oförmögen till 
egenvård och sjuksköterskan måste ta över alla nödvändiga göromål (a.a.).  
 
Omvårdnadsåtgärder syftar till att främja och bibehålla hälsa och välbefinnande, samt att 
förebygga sjukdom och ohälsa. Omvårdnadsåtgärder kan vara av olika slag, till exempel 
att underlätta, begränsa, förhindra eller skydda. Det kan innebära att patienten tar helt eget 
ansvar, engageras, distraheras eller motiveras. Det kan gälla att ge stöd, assistera eller att 
utföra något i stället för patienten. Det handlar också om att avstå från att handla i speciella 
situationer och istället uppmuntra patienten till att utföra så mycket som möjligt på egen 
hand (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000). 

Bärande begrepp 

ADL (Activities of Daily Living) är ett centralt begrepp inom vården som omfattar de 
grundläggande funktionerna. Personlig ADL innefattar bland annat på- och avklädning, 
hygieniska göromål, födointag och förflyttning. Mer komplexa uppgifter som matlagning, 
städning, socialt umgänge och aktiviteter kallas instrumentell ADL. ADL-förmåga bedöms 
utifrån hur den sjuke eller funktionshindrade upplever sina problem (Hulter Åsberg, 1990).  
 
Med benämningarna nära och ytliga vänner menas att de nära vännerna är de som står 
patienten närmast i deras omgivning, medan ytliga vänner är kollegor och andra personer i 
deras omgivning som inte står dem lika nära.  

PROBLEMFORMULERING 

Då en person drabbas av ALS eller MS påverkas inte bara personen själv utan även familj, 
jobb, boende och andra relationer i vardagen. Om sjuksköterskan inte har tillräckligt med 
kunskap och förståelse för sina patienters vardagsliv kan det vara ett problem då hon/han 
inte kan ge adekvat omvårdnad.  
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SYFTE 

Syftet med studien är att ge sjuksköterskan en ökad kunskap och förståelse för hur 
vardagslivet gestaltar sig hos patienter med diagnosen ALS och MS, detta för att kunna ge 
adekvat omvårdnad.  

METOD 

Val av metod 
Denna studie är inspirerad av en fenomenologisk livsvärldsundersökning med en kvalitativ 
ansats. Fördelen med att göra en kvalitativ studie är att det ger en bättre förståelse för hur 
personer med neurologisk sjukdom upplever sin vardag. Då studien berör frågor som hur 
och på vilket sätt lämpar sig en kvalitativ metod bäst (Nyberg, 2000). En nackdel vid 
analysen kan dock vara att läsaren lägger in egna värderingar och tolkar böckerna på sitt 
sätt, vilket då riskerar ett felaktigt resultat. Alla människor har förkunskaper, förförståelse 
och egna värderingar sedan tidigare, vilket kan vara svårt att bortse från i analysen och kan 
därmed styra resultatet (Dahlberg, 1997). 
 
Att använda sig av fenomenologisk utgångspunkt innebär att lägga fokus på 
sjukdomsupplevelsen och inte på sjukdomen i sig. Tillsammans ger det objektiva och det 
subjektiva en direkt beskrivning av erfarenheterna så som de framträder. Kropp och själ 
delas alltså inte upp, utan beskrivs som en helhet (Kvale, 1997). Fenomenologi har som 
uppgift att beskriva specifika fenomen eller hur saker och ting framträder utifrån levda 
erfarenheter och upplevelser (Streubert Speziale & Carpenter, 2007).   
 
Livsvärld är ett begrepp som beskiver den ”värld” som individen lever i. Det är den 
subjektiva världen, alltså den värld som individen upplever ur sitt eget perspektiv. Det blir 
viktigt att förstå de förändringar som sker i den enskildes upplevelse av livsvärlden när 
sjukdom och lidande uppstår. Att utgå från sjukdomens inverkan på människans livsvärld 
gör det lättare att förstå hur det är att leva med en sjukdom (Kvale, 1997). 
 
För att uppnå syftet med studien görs en genomgång av olika självbiografier/biografi. En 
självbiografi är en bok där författaren skildrar sitt eget liv, medan en biografi är en 
levnadsbeskrivning skriven av någon annan än personen själv. Enligt Dahlberg (1997, s. 
108) hävdar Van Manen att biografier är ett mycket bra datainsamlingsmaterial, då syftet 
med studien är att beskriva hur människor upplever världen. Biografierna är upplysande 
och har ett underhållande syfte, men innehåller detaljerade och väl beskrivna uppgifter, 
vilket gör att det även blir av värde för ett vetenskapligt syfte. Han menar också att det är 
en lämplig form av datainsamlingsmetod för studenter som har en begränsad tid för att 
göra empiriska studier och undersöka patienters upplevelse av ohälsa och vården (a.a.). 

Urval 
Litteratur valdes utifrån fyra kriterier. Först och främst skulle alla böckerna handla om 
ALS eller MS. Det andra kriteriet var att de böcker som valdes ut skulle vara skrivna av 
den drabbade själv eller en anhörig till personen. Det tredje kriteriet var att de skulle 
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beskriva vardagslivet hos dessa personer och det sista kriteriet var att böckerna inte skulle 
vara skrivna för mer än 15 år sedan. Valet av självbiografier och biografier gjordes efter en 
sökning på biblioteket på Högskolan i Skövde och Stadsbibliotek i Skövde. Sökorden som 
användes var Amyotrofisk lateralskleros och Multipel Skleros. Utifrån sökresultatet valdes 
det ut relevanta självbiografier/biografi som uppfyllde ovanstående kriterier. Vissa av 
titlarna fanns på båda biblioteken, men lånades först och främst från Högskolans bibliotek. 
Anledning till exklusion av vissa böcker i träfflistan var att de antingen var faktaböcker, 
examensarbeten eller självbiografier/biografier skrivna för mer än 15 år sedan. 
 
Efter att ha införskaffat fyra böcker om sjukdomen ALS och endast två om MS, behövdes 
ytterligare någon bok om sjukdomen MS. Tidigare examensarbeten gav tips om boken En 
samuraj i rullstol. Denna bok fanns inte på stadsbiblioteket eller skolans bibliotek utan 
söktes upp på Kärnsjukhusets bibliotek i Skövde. För att se så att det inte fanns fler böcker 
utanför Skövde kommun sökte vi även nationellt i Sverige via Libris utan resultat.  

Tabell 1: Sökning av böcker om Amyotrofisk lateralskleros  

Bibliotek i Skövde Antal träffar Urval Titel 
Klockan saknar visare  
Tisdagar med Morrie 

Högskolan 6 3  

Ro utan åror 
Stadsbiblioteket 6 1 Ett år med ALS 

Tabell 2: Sökning av böcker om Multipel skleros 

Bibliotek i Skövde Antal träffar Urval Titel 
Högskolan  17 1 Motljus 
Stadsbiblioteket  13 1 Blues 

Dataanalys  
Enligt Dahlberg (1997) består dataanalysen av tre faser; helhet - delar - helhet. Den första 
delen innebär att forskarna bekantar sig med materialet genom att läsa texterna och får en 
första förståelse för dem. Den andra fasen handlar om att få en fördjupad förståelse, vilket 
är den analyserande fasen. Analysen görs genom att dela upp texterna i mindre delar. Dess 
syfte är att beskriva, förstå, tolka och sammanställa data så att det blir hanterbart och 
presenterbart. Data ska vara beskrivet med ny förståelse och så att andra än forskaren själv 
ska kunna förstå det.  I tredje fasen kopplas delarna åter samman i nya kategorier som 
presenteras i en ny helhet, nämligen resultatet i studien (a.a.).  
 
Till en början lästes alla sju böckerna av åtminstone två av författarna till denna studie. 
Under läsningen fanns studiens syfte i åtanke och de delar som matchade syftet 
markerades i marginalen. Markeringarna från varje bok fördes ned på separata papper, som 
sedan lästes åtskilliga gånger tills de kändes väl bekanta. Därefter kunde analysen börja. 
Det lästa materialet diskuterades inom gruppen för att sedan jämföras och för att hitta 
samband kring patienternas vardagsliv. Helheten bröts nu ner till delar som 
kategoriserades under lämpliga huvudteman (Dahlberg, 1997). Efter detta växte det fram 
olika subteman som omarbetades allt eftersom analysen pågick. Till slut hade en ny helhet 
växt fram utifrån texterna, som presenterades i ett resultat som styrktes av ett eller flera 
citat från böckerna.  



8 

Etiska aspekter 
Enligt American Psychological Association, den så kallade APA-manualen, finns det vissa 
etiska principer för all vetenskaplig forskning som består av två huvudsyften.  Dessa är att 
bidra till riktighet och noggrannhet i vetenskaplig kunskap och att skydda rätten till 
intellektuell egendom vilket betyder att ta hänsyn till upphovsrätten. Med detta menas att 
det inte är tillåtet att plagiera andras arbeten eller data, det vill säga att det inte är tillåtet att 
citera eller referera utan att uppge källan (Nyberg, 2000). Eftersom studien baseras på 
självbiografier och en biografi där författarens namn är publicerat, kommer inte kravet på 
anonymitet att kunna uppfyllas. Det är dock viktigt att ta ordagrant vad som står i böckerna 
och inte förvränga författarens ord eller syn på olika saker. Det är även viktigt att tänka på 
de etiska principerna då artiklar översätts från engelska till svenska så att översättningen 
blir korrekt. Dessutom får inte egna tolkningar och felformuleringar göras då texten måste 
ge ett rättvist resultat (a.a.).  

Självbiografier/Biografi 

Albom, M. (2000). Tisdagarna med Morrie: en gammal man, en ung man och livets största 
lektion.  

Morrie Schwartz var Mitch Alboms professor och även en god vän. Tjugo år efter sin 
examensdag får Mitch av en händelse syn på sin gamle sociologiprofessor på teve; Morrie 
har drabbats av ALS som långsamt förlamar hans kropp men inte hans sinne och livslust. 
Mitch beslutar sig för att besöka Morrie vilket leder till en pånyttfödd vänskap. Varje 
tisdag träffas de och samtalar om livets mening, vilket blir en sista föreläsning i konsten att 
leva. Boken är en biografi där Mitch Albom skriver om sin sjuke vän Morrie.   

Darnell, F. (1999). Motljus - med MS som följeslagare.  

Franciska Darnell berättar insiktsfullt och färgstarkt om sin sjukdom MS och hur den leder 
till ett liv i rullstol. På ett lättförståligt sätt delar hon med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter kring sjukdomen och hoppas att detta ska bidra till en ökad förståelse. 
Franciska visar hur livet går vidare och har gett henne nya värden i livet.  

Fant, M. (1994). Klockan saknar visare. 

Maj Fant var socionom och före detta förbundsordförande vid RFSU, ofta sedd och hörd i 
TV och radio. 1993 drabbades hon av ALS och i denna bok beskriver hon mycket 
personligt om mötet med den svåra sjukdomen. Trots att boken tidvis är mörk och 
smärtfylld så beskriver den också att det finns innehåll och livskvalitet även vid en svår 
och handikappande sjukdom. 

Hoffsten, L. (1998). Blues.  

Denna självbiografi handlar om den tid som följer efter att artisten Louise Hoffsten fått 
beskedet att hon har MS. Hon är mitt uppe i karriären och hennes kropp blir till hennes 
fiende. Hon vägrar ge upp sitt liv, utan fortsätter leva som vanligt, trots fara för sin hälsa. 
Hon söker efter bot inom den alternativa medicinen och genom spirituella ritualer 
samtidigt som hon kämpar med att slå igenom i USA. Sjukdomen gör dock att skivbolagen 
tvivlar på hennes förmåga. Hon hamnar i en djup depression, men att möta kärleken igen 
hjälper henne i rätt riktning. 
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Janson, B. (2000). En samuraj i rullstol.  

Berit Janson fick diagnosen MS vid 32 års ålder och började då ett nytt liv. Hon vägrade se 
motgångarna och istället valde hon att fokusera på alla möjligheter. Boken går in på hur ett 
handikappat liv väcker komplikationer i samhället och att slåss för sina rättigheter och höja 
rösten är något hon vill uppmuntra andra handikappade att också göra. 

Lindquist, U-C. (2004). Ro utan åror: En bok om livet och döden.  

Samma dag som TV-journalisten och programledaren Ulla-Carin Lindquist ska fira sin 50-
årsdag får hon diagnosen ALS. Sjukdomen tvingar henne att sluta jobba och hon blir 
snabbt i behov av hjälp i hemmet. Det blir hennes äldsta dotter och hennes bästa väninna 
som tar på sig rollen som personlig assistent. Ulla-Carin skildrar sina upplevelser ställd 
ansikte mot ansikte med döden. Boken är mycket kärleksfull och beskriver relationen till 
familjen och nära vänner. 

Sandgren, I. (2005). Ett år med ALS – en smygande sjukdom. 

Ingrid Sandgren får en känsla av att något inte står rätt till med hennes kropp och så 
småningom visar det sig att hon har sjukdomen ALS. Hon var sedan tidigare 
förtidspensionär på grund av ett knäproblem. Ingrid var mycket intresserad av konst och 
natur, men visade även ett stort intresse för sina vänner och sin familj. Hon blir märkbart 
tröttare med tiden och avlider åtta månader efter det att dagboken avslutades.  
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RESULTAT 

Resultatet kommer att beskrivas utifrån olika huvudteman som sedan är indelade i 
subteman enligt nedanstående tabell. Resultatet styrks med valda citat från böckerna för att 
tydliggöra dess innehåll.  

 
Tabell 3: Schematisk översikt av huvudteman och subteman 

HUVUDTEMA SUBTEMA 
 

Relationer 
 

 Att dölja 
 Stöd  
 Påfrestningar  

Begränsningar  Beroende 
 Hemmet 
 Fritid och arbete 
 Trötthet 

Psykisk hälsa  En daglig kamp 
 Att söka mening 
 Ta kontroll  
 Depression 

Tankar  Acceptans 
 Värderingar 
 Ovisshet 

Relationer 
Relationer till familj, vänner och bekanta blir viktigare i livet under den tid som finns kvar 
efter fastställd diagnos. Att dela med sig av sina innersta känslor som tidigare inte visats 
eller sagts blir mer påtaligt. Det blir alltså mer betydelsefullt att uppskatta och visa 
varandra kärlek då det endast finns en begränsad tid kvar att leva. Ofta är det till en början 
ens partner eller vän som vårdar den sjuke, vilket kan leda till en närmare relation både 
psykiskt och fysiskt. Den anhörige känner ett visst ansvar medan den sjuke blir beroende 
av sin anhörig.  
 

– Hur sorligt det än är att vara dödssjuk och ha barn så är det också en sån rikedom, 
säger jag. Jag är fylld av mina döttrar och mina söner (Lindquist, 2004, s. 46). 

Att dölja 
Att dölja sin sjukdom och de handikapp som medföljer sjukdomen återkommer i flera 
böcker. Anledningen till att ALS och MS -sjuka hemlighetshåller för personer i sin 
omgivning varierar. Orsaken kan vara rädslan av att förlora sitt jobb och därför 
undanhåller sjukdomen för sina kollegor. Ytterligare en orsak kan till exempel vara att 
personen inte vill bli identifierad med sin sjukdom och döljer därför sin 
funktionsnedsättning. Ett sätt att dölja sitt handikapp för omgivningen är att gömma sin 
förlamade hand i en sjal i hopp om att ingen ska märka något.  
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I böckerna har det visat sig att det finns en skillnad i att dölja för nära och ytliga vänner (se 
bärande begrepp, s. 5). De nära vännerna är lättare att anförtro sig till i ett tidigare stadium 
medan för ytligare vänner döljs ofta sjukdomen så långt det går. Till en början försöker de 
undanhålla sina fysiska handikapp genom lögner och bortförklaringar vid situationer som 
middagar, på- och avklädning, till att senare i sjukdomen avstå helt från umgänge 
tillsammans med ytligare vänner. När personen beslutat sig för att berätta om sin sjukdom, 
känns det ofta som en lättnad då den inte längre behöver dölja sitt handikapp.  

 
 Jag undviker att äta tillsammans med människor som inte känner till att jag har ALS. På 
restauranger klarar jag mig genom att välja mat som jag kan äta med vanlig gaffel, men 
är jag hembjuden till någon kan det bli problem. Då startar Operation Nödlögn: 
 – Tyvärr, jag äter inte kött. 
Eller:  
– Jag har stukat handen – vill du vara snäll och skära åt mig? (Fant, 1994, ss. 9-10). 

  
Men behovet att få prata om det och lätta på trycket var ändå stort. Det var för tungt att 
bära vetskapen ensam så jag bestämde mig för att berätta för ett par av mina allra 
närmaste vänner (Hoffsten, 1998, s. 22). 

Stöd  
Familj och vänner är ett ovärderligt stöd i vardagen för den sjuke, men de vet inte alltid 
hur de kan hjälpa till. De kommer med många olika tips och råd vilket kan bli för mycket 
och göra situationen värre. Ofta pendlar humöret hos den sjuke, men de närmsta vännerna 
stannar ändå kvar. De ställer alltid upp då behovet av att prata finns, samt är en axel att 
gråta mot.  
 

– Jag kommer aldrig att överge dig. Jag är med dig ända till slutet, och sedan tar jag 
hand om dina döttrar och dina söner. Det är exakt det jag behöver: beröring och tröst 
och känsla av tillit (Lindquist, 2004, s. 110).  

 
När jag bad honom att dra åt skogen så sa han att han älskade mig och även om jag sa 
åt honom att åka hem igen så stannade han (Hoffsten, 1998, s. 122). 

 
Då en person drabbas av en svår sjukdom reagerar människor i omgivningen på olika sätt. 
Den sjuke kan uppleva att hon/han blir intressantare i folks ögon efter beskedet om sin 
ALS-sjukdom. En del vill vara i närheten och visar ett stort intresse och engagemang för 
den sjuke, medan andra väljer att dra sig undan av olika anledningar. Dessa anledningar 
kan vara att känna stor sorg, obehag eller inte veta hur de skall bete sig.  
  

En som hälsade på eller ringde dagligen för ett halvår sedan, han kommer inte alls 
längre. Han blir deprimerad av att se mig. Medan andra dyker upp ur periferin och ger 
av sig själva (Lindquist, 2004, s. 218).  

Påfrestningar  
Ofta är det till en början ens partner eller vän som vårdar den sjuke, vilket kan vara 
påfrestande för relationen i många avseenden. Till exempel blir det en stor omställning i 
vardagslivet, då beroendet av varandra blir allt större och mer tid spenderas tillsammans. 
Även sexlivet kan påverkas som följd av att de känner sig oattraktiva och otillräckliga. Det 
upplevs som svårt att acceptera sin oförmåga att tillfredställa sin partner på det sexuella 
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planet. Behovet av avlastning för den som vårdar upplevs som nödvändigt desto längre in i 
sjukdomsförloppet den drabbade kommer. 
 

Om ett par inte känt innerlig och äkta närhet tidigare kan det bli knepigt. Den som är 
sjuk har ofta skuldkänslor. Den som står bredvid känner otillräcklighet. Det är lätt att ge 
upp och fly rädslan (Lindquist, 2004, s. 218). 

 
Det var smärtsamt för mig att se min mor plågas. Hon är en stark kvinna och hade varit 
mycket samlad under veckan men jag kunde känna hur ont det gjorde i henne. Det var 
säkert med blandade känslor som hon lämnade över ansvaret till läkarna (Hoffsten, 
1998, s. 74). 

 
Då en familjemedlem drabbas av en svår sjukdom leder detta ofta till att rollerna i familjen 
omfördelas. Det kan innebära att arbetsuppgifter i hemmet omfördelas, som till exempel 
städning och matlagning. Anledningen till att rollerna förändras är att sjukdomens 
funktionshinder och tröttheten leder till att dessa sysslor inte längre kan utföras på egen 
hand.  
 

Tidigare skötte jag matlagningen, nu när ”novisen vid spisen” Ove har tagit över den 
detaljen så finns jag intill och kommer med råd och husmorstips till honom. Som jag ser 
det borde det vara ovärderlig hjälp för honom men han blir mest irriterad (Fant, 1994, s. 
197). 

Begränsningar 
Vid ALS och MS blir det en successiv funktionsnedsättning som visar sig i form av 
muskelförsvagning. Denna muskelförsvagning leder till olika fysiska hinder som skapar 
begränsningar i de mest vardagliga ting. Det mest intima som att gå på toaletten blir inte 
längre privat, då hjälp är nödvändigt.  
 

Att inte kunna äta själv är att förlora kontrollen över en stor del av livet. Att inte själv 
kunna tvätta sig, bada, duscha eller torka sig i stjärten förefaller mig än mer 
skrämmande. Redan måste jag ha hjälp med att klippa naglar och fixa håret (Fant, 1994, 
s. 124). 

Beroende 
Att till exempel äta, duscha och klä sig är saker som de flesta människor tar för givet att 
klara av själv. Att sedan upptäcka svårigheter i samband med detta blir skrämmande och 
kan upplevas som ett nederlag eftersom det inte längre är en självklarhet. Vissa 
vardagssysslor tar mycket längre tid och kräver planering och slutligen utvecklas ett 
beroende då de tvingas att ta emot hjälp av någon/något för att kunna utföra sina sysslor. 
 

Mina båda händer hade blivit sämre och jag hade problem med att skära maten och 
hålla i saker. Detta skrämde mig, när det så påtagligt påverkade min möjlighet till 
självständighet. 
Min värld rasade samman och jag med den (Darnell, 1999, s. 63).  

 
Nu hade de mest privata och grundläggande färdigheterna tagits ifrån honom – att gå 
på toaletten, snyta sig och tvätta sina könsdelar. Med undantag för att andas och svälja 
sin föda var han beroende av andra för nästan allt (Albom, 2000, s. 114).  
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Många av de drabbade är till en början emot att få hjälp från en främmande person.  
Självständigheten hotas då beroendet av någon annan blir verklighet, men med tidens gång 
kommer de fram till att denna hjälp är ovärderlig. Det kan kännas som en lättnad att få 
hjälp av någon annans armar och ben då de egna inte längre räcker till.  
 

Att lära sig ta emot hjälp var inte det lättaste för någon som är van vid att göra det 
mesta själv. Men jag lärde mig att jag själv hade mer att ge när jag kunde ta emot. Det 
kändes också mycket bättre för min omgivning när de kunde hjälpa till (Hoffsten, 1998, 
s. 147).  

Hemmet 
För att få en så optimal vardag som möjligt måste anpassningar i hemmet göras. Ju längre 
in i sjukdomsförloppet personen kommer, desto mer stöttning krävs i hemmet av en 
anhörig, vårdgivare eller ett hjälpmedel. Detta innebär att det ofta behöver ske en 
omorganisation i hemmet, det vill säga bostadsanpassning. Det gäller även anpassningar 
inom familjen, till exempel att jobba hemifrån och på så vis vara nära sin make/maka. Det 
finns många möjligheter för att anpassa bostaden för handikappade som exempelvis 
sitthiss till trappan och ramper vid alla trösklar. För att minska begränsningarna tillvaratas 
istället personernas förmågor genom att finna saker som underlättar och är anpassade till 
deras situation. 
 

Hans fingrar fungerade så att han kunde skriva med en penna eller hålla upp 
glasögonen, men han kunde inte lyfta armarna mycket högre än till bröstet. Han vistades 
mindre och mindre i köket och vardagsrummet och mer i sitt eget rum, där han hade en 
stor vilstol med kuddar och filtar och speciellt tillskurna stycken av skumgummi som stöd 
för fötterna och de förtvinade benen. Han hade en ringklocka bredvid sig, och när han 
behövde lägga huvudet till rätta eller ”gå på toaletten” som han sa, ringde han på 
klockan och så kom någon ur hans lilla armé av hemvårdare (Albom, 2000, s. 61). 

 
Orörlig och utan vare sig rullstol eller andra hjälpmedel kunde jag inte klara mig 
hemma (Darnell, 1999, s. 63). 

Fritid och arbete 
Fritiden påverkas av sjukdomen på så vis att de ibland måste avstå från tidigare intressen. 
Det kan vara saker som betytt mycket och som kräver en god fysisk förmåga som 
exempelvis dans och utomhusaktiviteter, men även andra festligheter.   
 

Morgonen efter är det dags för Ove att ge sig ut på ”vår” mest efterlängtade semester: 
tvåveckorsseglingen. Denna gång utan mig. Det känns svårt att acceptera, men jag 
förstår att Ove vill iväg (Fant, 1994, ss. 142-143). 

 
För många är arbetet en stor del i livet, vid ALS och MS kan arbetsförmågan dock bli 
begränsad eftersom kraften och orken inte längre räcker till. En del väljer att dra ner på 
sina arbetsuppgifter medan andra fortsätter som vanligt och låter inte sin sjukdom vara 
något hinder. Men ibland blir de fysiska hindren mer påtagliga. Från att kunna skriva med 
hög hastighet på datorn till att bara kunna använda enstaka fingrar på tangentbordet för att 
slutligen förlora förmågan helt, försvårar arbetet för de flesta. Med hjälp av dagens 
hjälpmedel öppnar sig en ny värld, sådana hjälpmedel kan vara bladvändare, en dator som 
styrs med näsan, ögonen eller rösten. Detta ger dem möjligheten att fortsätta arbeta så 
länge de själva önskar och kan.  
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Istället försökte jag förtränga oron genom att satsa ännu hårdare på min karriär. Ta tag 
i alla drömmar som jag velat förverkliga sedan länge (Hoffsten, 1998, s. 39).  

 
Jag tänker fortsätta skriva, föreläsa och medverka i radio/TV så länge jag kan tänka och 
prata – och så länge människor vill läsa och lyssna (Fant, 1994, s. 216). 

Trötthet 
Det är inte bara de fysiska funktionerna som skapar begränsningar i vardagslivet, utan 
även tröttheten som uppstår och för att orka måste tiden prioriteras på rätt sätt. Vid MS kan 
det plötsligt uppstå skov som försämrar situationen och tröttheten blir då mer tilltagande.  
 

Att sitta i rullstol, att vara spastisk, plågas av smärta, att ha ”Babinskis tecken”, blås 
och tarmrubbningar, domningar i händer och armar, känsellöshet i ansiktet med 
vidhängande talrubbningar, det är bara en tiondel av isberget. Nio tiondelar, isbergets 
undervattensdel, är den MS relaterade trötthetskänslan (Janson, 2000, s. 22).  

 
Skillnader finns även i sättet att hantera sin trötthet. En del anpassar sig, lyssnar till sin 
kropp och sänker tempot medan andra vägrar att låta tröttheten styra sina liv. Vissa 
prioriterar familj och vänner medan andra lägger mer energi på sin karriär. Det är viktigt 
att vara uppmärksam på sina kroppssignaler och tillåta sig själv att vara trött och vila vid 
behov för att orka med resten av dagen. 
 

Jag försöker lära mig att vila så att jag inte blir så uttröttad som jag var i förra veckan. 
Orkar inte åka till Neurologen och inte följa med kompisen hem över helgen (Sandgren, 
2005, s. 150).  

 
Den konstanta tröttheten gjorde det ännu lättare att bränna ut sig i en bransch som 
redan var fruktansvärt självförbrännande. Den kändes som en enda stor tävlingsarena 
och jag orkade inte springa så fort längre (Hoffsten, 1998, s. 158). 

Psykisk hälsa 
Den psykiska hälsan går väldigt mycket upp och ned hos personer med ALS och MS.  
Från att bryta ihop till att sedan se en mening med tillvaron återkommer i flera av 
självbiografierna.  
 

Det var som om något hände med mig nu när jag på riktigt inte kunde gå längre. Det var 
som om mitt liv tog en ny vändning och jag fick välja igen, att leva eller inte leva, att 
kämpa vidare eller ge upp (Darnell, 1999, s. 95).   

En daglig kamp 
Motgångar präglar vardagen för en ALS eller MS sjuk person och därför kräver det att 
vara stark som människa. Det är inte enkelt att bli sjuk och ha vetskapen om att inte kunna 
bli frisk igen. Det behövs påhittighet och en vilja att kämpa vidare in i det sista för att klara 
sig genom livet. För vissa är det viktigt att göra saker för sitt välmående och inte bara 
lägga sig ner och invänta döden. Även om de inte kommer att få uppleva ett botemedel så 
tänker de hitta sin egen medicin genom att göra sådant som får dem att må bra. En kamp är 
alla turer med bland annat försäkringsbolag och eventuell rehabilitering för att få sin vilja 
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igenom, alla måste kämpa för sin rätt i samhället. En fördel är att vara påstridig och ha 
vetskap om sina rättigheter. Sjukdomen ses som en utmaning och blir något att kämpa mot. 
 

I bakhuvudet är jag hela tiden medveten om mitt tilltagande handikapp, men samtidigt är 
det en ständigt pågående utmaning. Vardagen kräver påhittighet för att få saker att 
fungera; idag har jag tvättat lakan och örngott och tog fötterna till hjälp för att få 
kuddarna ur örngotten (Fant, 1994, s. 120).  

 
Han skrattade och började äta igen, en måltid som han hade inlett fyrtio minuter 
tidigare. Jag iakttog honom nu, hans händer som arbetade så försiktigt som om han höll 
på att lära sig använda som för första gången. Han kunde inte trycka ner en kniv 
ordentligt. Hans fingrar darrade. Varje tugga var en kamp; han tuggade maten länge 
innan han svalde och ibland gled den ut i mungiporna så att han måste lägga ifrån sig 
det han höll i för att torka sig i ansiktet med en servett (Albom, 2000, ss. 40-41).   

Att söka mening 
Att finna mening med och orsak till sjukdomen kan vara ett sätt att gå vidare. Många tror 
att stress har varit orsaken till deras sjukdom medan andra tror att de straffas för någon 
tidigare handling. Exempelvis utförande av svart magi, provocerande musiktexter eller 
svårigheter med att ta emot kärlek. Hoppet om botemedel skulle ändå vara det sista som 
lämnade dem.  
 

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, 
2004, s. 66). 

 
Ett sätt att finna mening med sin livssituation är att dela med sig av sina erfarenheter och 
upplevelser av att leva med en obotlig sjukdom, till exempel genom att skriva en bok. Det 
finns en vilja hos den sjuke att ge kunskap om sjukdomen och lära människor att ta vara på 
livet och den tid som finns kvar. Några har förmågan att se det från en positiv synvinkel, 
och någon påpekar att ha fått god tid på sig att ta farväl och anser sig därför haft tur. 

Ta kontroll 
Från att få sin diagnos och veta att det inte finns något botemedel till att lära sig att kunna 
ta makten över sin egen kropp, är att ta kontrollen över sin situation. Det är ett val som 
görs av personen själv, att antingen kämpa med att göra det bästa av livet in i det sista eller 
att ge upp och sluta söka någon mening. Flera av författarna förklarar hur viktigt det är att 
tillåta sig själv att vara ledsen och gråta ut för att sedan gå vidare och återuppta eller 
bevara kontrollen.  
  

Livet blir det jag gör det till, antingen en pina eller en dans, vare sig jag går eller sitter i 
rullstol. Det är jag själv som bestämmer mitt livsinnehåll. Det är jag som fyller mina 
dagar med liv och inte mitt liv med dagar (Darnell, 1999, s. 46).  

 
”Jag känner på min kropp, jag rör på fingrarna och händerna – på det som jag ännu 
kan röra – och sörjer över vad jag har förlorat. Jag sörjer över det långsamma, 
smygande sätt som jag dör på. Men sen slutar jag sörja” Så där utan vidare? ”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, ss. 61-62).  
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Flera av de drabbade känner ett behov av att läsa om andra människors liknade livsöden 
som på så sätt kan ge dem hjälp att handskas med situationen. Vissa söker kunskap genom 
andras självbiografier eller försöker hitta fakta om sjukdomen i bland annat artiklar och 
böcker eller på internet. Att läsa andra personers berättelser och om deras kamp kan 
motivera och bli ett verktyg för att handskas med livet. 
 

Det enda jag hittills hade läst om MS var information som jag hade hittat på internet. 
Jag tyckte inte att något av det verkade vara särskilt tillförlitligt och kände mig bara mer 
maktlös. Så när jag läste en artikel i Dagens Nyheter om en kvinna som hette Birgitta 
Brunes och som hade skrivit en bok som hette Från MS diagnos till bättre hälsa, blev jag 
enormt sporrad. Jag gick genast till bokhandeln och köpte den (Hoffsten, 1998, s. 46). 

Depression 
Depressionen kommer och går för många och kan medföra tankar om självmord. För MS 
patienter är det lätt att i samband med ett skov hamna i en svacka med depression som 
följd, då de inte vet vad som kommer att hända. Det är som ett sug som bara kommer och 
drar ner en i tunga tankar och självömkan, utan att det går att göra något åt det, trots 
kännedom om orsaken. Det beror inte bara på att en sjukdom skapar nedstämdhet utan på 
att sjukdomen i sig påverkar nervsystemet. För de ALS-sjuka är det vetandet om sin egen 
död som gör dem deprimerade. Anledningen till självmordstankar hos den enskilde kan 
vara svåra att beskriva. Någon beskriver tankarna som en eventuell reservutgång eller som 
en tanke som blivit till en vana.  
 

Det har funnits perioder i mitt liv, när jag ansett att livet inte var värt att leva just då. 
Det var när livet kändes för svårt att hantera och för svårt att stå ut med. Det var alltid 
när sjukdomen plötsligt blev sämre (Darnell, 1999, s. 87). 

 
Skovet skulle kanske göra min vänsterarm obrukbar för livet och tänk om mitt 
immunförsvar skulle ändra kurs och börja attackera någon annan del. Min kropp hade 
plötsligt blivit min fiende och jag visste inte hur jag skulle bära mig åt för att besegra 
den. Jag hade börjat se döden som den enda lösningen (Hoffsten, 1998, s. 130).  

Tankar 
Böckerna tar upp både positiva och negativa tankar och känslor. I början av diagnosen är 
det mest negativa tankar som sedan utvecklas till mer positiva eftersom de vänjer sig vid 
tanken av att inte kunna bli frisk.  

Acceptans 
Det finns vissa skillnader i accepterandet kring sjukdomstillståndet. Vissa accepterar den 
och skulle inte vilja vara utan den och ser den som en lärdom i livet. Eftersom det är en 
tilltagande försämring finns det chans att med tiden acceptera och långsamt anpassa sig till 
alla tillkortakommanden och nya hjälpmedel. Andra har svårt för att förlika sig med 
sjukdomen. De försöker tränga bort sjukdomens symtom och tro på att de inte är sjuka 
genom att intala och ljuga för sig själva för att inte bli påminda om sin sjukdom. 
Sjukdomen beskrivs som en följeslagare genom livet, de menar att de inte är sin sjukdom 
utan det är kroppen som har en sjukdom och inte själen. En person beskriver i sin bok hur 
hon försöker gå så stadigt som möjligt utan att stödja sig på sin käpp i hopp om att lura sig 
själv och tro att hon är mindre sjuk än alla andra med MS.  
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Ännu har jag inte accepterat min sjukdom. Vi bor ihop men det är allt. Att acceptera den 
skulle kännas som ett nederlag och min envishet förbjuder mig detta. Den finns där och 
den kommer att vara en evig följeslagare. Jag kommer nog att be den dra åt skogen 
många gånger men jag tänker inte låta den skrämma mig så pass att den hindrar mig 
från att leva (Hoffsten, 1998, s. 164). 

Värderingar  
En livskris kan göra att värderingar förnyas som har med familj och vänner att göra, samt 
vad som är livskvalitet. Att lära sig uppskatta det lilla i vardagslivet blir mer värdefullt, det 
ger en större mening med livet trots sjukdomen. Mer tid och energi läggs på det som är 
viktigt i livet och det mindre viktiga skalas bort. Flera av författarna skriver i sina böcker 
att den dag då de hamnar i rullstol tar livet slut. Då denna dag kom skapades för många 
nya värderingar och de kände istället att det var en avlastning och ett hjälpmedel, en 
möjlighet att ta sig ut på egen hand. Det visade sig att hamna i rullstol inte längre var det 
värsta som kunde hända, utan ingav istället en större frihet. Som ALS eller MS sjuk 
tvingas de lära sig att leva i nuet och sålla bort det som egentligen inte betyder något. Det 
viktiga i livet är att leva här och nu.  
 

Jag hade alltid förut trott att livet skulle vara slut om jag hamnade i rullstol och sedan 
upptäckt att det inte tog slut av den anledningen. Den förutfattade meningen hade 
troligen kommit av att mycket av det som jag verkligen hade uppskattat att göra, var nu 
uteslutet att ens fundera på igen (Darnell, 1999, s. 95). 

 
”Mitch”, sa han ”faktum är att när man lär sig dö lär man sig leva”(.…) ”Man skalar 
bort allt det där onödiga och koncentrera sig på det som är viktigt. När man förstår att 
man ska dö, ser man allt annorlunda” (Albom, 2000, s. 85). 

 
Mycket av vad jag anser vara oväsentligheter i livet orkar jag inte längre engagera mig 
i. Min ork får jag koncentrera på vad jag tycker är viktigt och värt något (Janson, 2000, 
s. 38).  

 
Värderingar kring hygien kan också förändras. För vissa blir det viktigare att känna sig 
snygg och fräsch efter sin diagnos, medan för andra är det inte lika viktigt längre.  
 

Tidigare, när jag var frisk, hade jag nog tyckt att det gränsade till oanständighet att en 
dödssjuk människa lägger ner pengar på flärd och bjäfs. Nu känns det viktigare än 
någonsin att vara fräsch (Lindquist, 2004, s. 99). 

 
Jag som alltid varit så noga med att sköta min hy morgon och kväll, med 
rengöringscreme och ansiktsvatten och olika undergörande preparat, jag gnor nu så gott 
det går med en stor svamp med tvål och vatten. Hyn ser ut därefter…(Fant, 1994, s. 198). 

Ovisshet   
Sjukdomarna ALS och MS innebär en stor ovisshet inför framtiden. Det går inte att 
förutsäga exakt hur sjukdomen kommer att yttra sig, utan varierar från person till person. 
Vissa har ett fortskridande förlopp, medan andra kan leva med sjukdomen under lång tid. 
Denna ovisshet kan vara mycket påfrestande och många tankar kretsar kring framtiden. 
Många frågar sig själva när och vilken funktion som kommer att bli förlorad härnäst. Oron 
blir mer påtaglig under nattetid då det finns mer utrymme för tankar och funderingar.  
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Snart är det ett halvår sedan jag fick diagnosen ALS. Ska jag klara mig över 
halvårsgränsen tro? (Sandgren, 2005, s. 150).  

 
(…) - det värsta är att inte veta när eller var i kroppen nästa försämring drabbar. Man 
vet inget om hur det blir eller om något hjälper (Fant, 1994, s. 93).  

 
En annan tanke som många funderar kring är tanken om att göra saker för sista gången i 
livet som exempelvis köpa julklappar, promenera i skogen eller att träffa någon för sista 
gången. Nästa sommar eller vinter kanske inte personen kan utföra dessa saker på egen 
hand, vilket ger en känsla av sorg. 
 

De närmsta 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! SOV OCH GLÖM – diagnosen och alltihop (Fant, 1994, ss. 47-48).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En kvalitativ metod lämpade sig för denna studie eftersom det ger en beskrivande bild 
kring vardagslivet hos ALS och MS patienter och ger en vidare förståelse för känslor och 
upplevelser. Eftersom det är patientens upplevelse av sin vardag, det vill säga en 
livsvärldsundersökning, som studien bygger på är det bäst att gå till förstahandskällan som 
informationskälla, nämligen patienten själv. Genom att använda sig av självbiografier som 
datainsamlingsmetod blir detta möjligt. I resultatet användes dock en biografi, vilket är en 
andrahandskälla, men denna ansågs ändå vara relevant till studiens syfte och uppfyller 
studiens kriterier. Ett alternativ till självbiografier och biografier hade varit att intervjua 
ALS och MS patienter. Det kunde även ha gjorts en litteraturstudie.  
 
Dahlberg (1997) beskriver en metod bestående av tre faser, helhet – delar – helhet, vilken 
användes under analysen och gav en bra överblick av böckernas innehåll. För att få ett mer 
lätthanterligt material bröts det ned till delar, som sedan återskapades till en ny helhet. Då 
data analyserats var det positivt att vara tre författare till studien, vilket skapade en 
mångfaldig diskussion med flera synvinklar eftersom materialet då blev väl bearbetat. 
Troligtvis gav detta ett rättvisst resultat med hög reliabilitet. Enligt Dahlberg (1997) 
innebär hög reliabilitet att resultatet inte är slumpmässigt utan ett mått på tillförlitlighet 
och säkerhet hos metoden.  
 
Validiteten är säkrad eftersom resultatet beskriver hur vardagslivet gestaltar sig hos 
patienter med diagnosen ALS och MS. Validitet talar om ifall resultatet stämmer överens 
med och ger svar på syftet, det vill säga att undersöka det fenomen som var tänkt att 
undersöka. Förförståelse och förkunskap är något som alla bär med sig sedan tidigare 
erfarenheter (Dahlberg, 1997) och som sjuksköterskor finns en viss förförståelse för 
patienter som drabbas av svåra sjukdomar. Detta fanns i åtanke under hela 
forskningsprocessen för att undvika att styra materialet. Eftersom tre personer deltog vid 
analysen och bearbetade materialet var det lättare att tydliggöra och sätta förförståelsen åt 
sidan. Dock var förförståelsen om sjukdomarna ALS och MS hos författarna till denna 
studie ytterst begränsad, vilket gav ett mer öppet utgångsläge.  
 
Fördelen med att använda självbiografier/biografier i resultatet är att böckerna sträcker sig 
över en lång tidsperiod. De har förmodligen varit skrivna i lugn och ro, samt då tid och ork 
fanns för att skriva. Detta ger en omfattande och tydlig bild av helheten, vilket innebär 
såväl vardagslivet som de innersta känslorna. Då böcker används som insamlingsmaterial 
kan läsaren själv välja när tid finns för att läsa. En nackdel är att det inte ges möjlighet att 
vidareutveckla, för läsaren, ett oklart resonemang (Dahlberg, 1997).  
 
Fördelen med en intervjustudie kan vara att forskaren kan ställa relevanta följdfrågor för 
att få ett mer utförligt svar av respondenten. Det ger även möjlighet att iaktta 
intervjupersonens mimik och kroppsspråk, samt att uppfylla kravet på anonymitet. En 
nackdel med intervjuer är att det kan finnas brist på personkemi och vara svårt för 
respondenten att anförtro sig till en helt främmande människa. Det kan medföra att viss 
information uteblir (Dahlberg, 1997). Enligt Dahlberg (1997) är alla intervjuer ledande på 
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något vis och risken med en sådan studie är att intervjuaren ”leder” samtalet, vilket kan 
påverka resultatet. Det psykiska och fysiska tillståndet hos en neurologisk sjuk person kan 
variera från dag till dag och kan därför påverka resultatet vid en intervju. 
 
Om det istället hade valts att göra en litteraturstudie, alltså en litteraturgenomgång av 
vetenskapliga artiklar, hade studien istället baserat sig på andrahandskällor, vilket 
troligtvis ger en lägre validitet. Denna studie baserar sig på patienternas upplevelse av 
vardagen och av denna anledning valdes förstahandskällan. Att använda sig av en 
litteraturstudie innebär en risk att tidigare forskare har gjort felaktiga tolkningar av sina 
resultat, eftersom enligt Dahlberg (1997) har alla förkunskaper och en förförståelse.   
  
Många av böckerna som resultatet baseras på i denna studie är skrivna av kvinnor och 
därför framkommer inte männens vardagsliv lika tydligt vilket kanske skiljer sig från 
kvinnornas. Det hade då kanske visat ett annat resultat. Något som kan vara bra att ha i 
åtanke är åldersskillnader mellan ALS och MS patienter då de drabbas. De som insjuknar i 
ALS är ofta äldre än de som drabbas av MS (Fagius et al., 2007; Grefberg & Johansson, 
2007). Det kan vara annorlunda för en ung person att få en obotlig sjukdom. Det är dock 
svårt att få fram skillnader eftersom det inte ingår i syftet att jämföra sjukdomarna. 
 
Böckernas tillförlitlighet är värt att diskutera även om de är skrivna av personen själv och 
därmed förstahandskälla eller en biografi skriven av en anhörig. Böckerna är trots allt 
skrivna i underhållande syfte som ska fånga intresset hos allmänheten, vilket kan göra att 
innehållet dramatiseras eller förskönas. Personen kan också hålla inne med information 
och välja att inte öppna sig helt och hållet på grund av avsaknad anonymitet och vetskap 
om att allmänheten kommer att kunna ta del av boken. Alla tre författarna till denna studie 
kunde ha läst varje enskild bok samt läst böckerna flera gånger för att inte missa viktig 
information. Studien kunde ha baserats på fler än sju böcker, men på grund av upplevd 
mättnad hade detta troligen inte resulterat i något annat.  

Resultatdiskussion  
I resultatet framkom fyra huvudteman som beskriver hur vardagslivet gestaltar sig hos 
patienter med ALS och MS. Huvudtemana består av relationer, begränsningar, psykisk 
hälsa och tankar, under dessa finns tillhörande subteman. De olika temana går in i varandra 
och påverkar vartannat i vardagslivet. De är alla delar av en helhet och därför svåra att 
skilja från varandra. Flera av subtemana har en tendens att återkomma under olika 
huvudteman. Diskussionen kommer att flyta mellan de olika temana.  

Relationer 
Temat relationer består av subtemana att dölja, stöd och påfrestningar. Det visade sig att 
den sjuke ibland försöker dölja sin sjukdom för både omgivningen och sig själv, vilket inte 
tidigare forskning i vår bakgrund har berört. Frågan är om patienterna döljer sitt handikapp 
i onödan? Kanske är det så att de döljer för att de ännu inte har accepterat sin situation och 
är därför inte mogna att berätta för omgivningen. Detta är ett ämne som kan diskuteras 
ytterligare i vidare forskning. När den sjuke valt att anförtro sig och berätta om sin 
sjukdom för sina nära och kära visar det sig att familjen är ett stort stöd, vilket även 
framkommer i Russell et al. (2006). Det är dock inte alltid omgivningen vet hur de kan 
hjälpa till. Sjuksköterskan kan då med hjälp av den kunskap och erfarenhet hon/han har 
vara till hjälp och förmedla patientens behov och vilja.  
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Något annat som framkom i resultatet var att familjen ofta har en stor del i omvårdanden 
av den sjuke, detta återspeglas i resultatet från Hatakeyama et al. (2000). Detta kan vara en 
påfrestning då det blir en omställning och med tiden ett större behov av vårdgivaren. Som i 
studien av Parkenham och Bursnall (2005), där de jämförde barn till föräldrar med och 
utan MS, framkommer det även här att rollerna inom familjen omfördelas. De upplever ett 
större familjeansvar och därför finns ett behov av avlastning. Ulla-Carin Lindquists dotter 
väljer att vårda sin mor, men precis som Parkenham och Bursnall (2005) visar, är inte alla 
barn villiga att ställa upp för sin förälder på samma sätt. Deras studie visar att barn kan 
känna sig tvingade att vårda sin förälder. Tidigare forskning visar också att anhöriga får ta 
över ett stort familjeansvar och upplever en begränsad frihet, därför är det viktigt att 
diskutera för- och nackdelar med att bli vårdad av anhöriga. Att vårda ett förhållande är 
viktigt och när någon blir handlingsförlamad och inte kan sköta sin egenvård själv kan 
relationen påfrestas. Det är då viktigt att ta emot hjälp från exempelvis personlig assistans 
eller hemvård.  

Begränsningar 
Det andra temat, begränsningar, har subtemana beroende, hemmet, fritid och arbete, samt 
trötthet. Att bli beroende av en annan människa är för många mycket svårt då 
självständigheten till viss del förloras. För att undvika att patienten upplever ett beroende 
är det viktigt att motivera och låta hon/han klara så mycket som möjligt av sin egenvård 
med egen kraft. Att faktiskt inse förmågan att klara saker på egen hand ökar 
självförtroendet och viljan att bevara fungerande funktioner. Patienten får inte utnyttja 
hjälpen av bekvämlighetsskäl, men samtidigt inte heller trötta ut sig i onödan. Givetvis ska 
ork och kraft finnas kvar för dagens resterande aktiviteter. Morgonbestyren till exempel får 
inte ta hela dagens kraft och energi, utan denna ska även räcka till aktiviteter som är 
betydelsefulla för patienten.  
 
Tröttheten är märkbar i resultatet och har visat sig vara ett av de jobbigaste symtomen som 
uppkommer i samband med sjukdomen. Att inte längre ha samma kraft som förut har gjort 
den drabbade ännu mer isolerad och ledsen, det faktum att de inte orkar ta del av till 
exempel tidigare intressen. De fysiska begränsningarna gör att hem, fritid och arbete 
påverkas och det är lätt att begränsas till sin du- värld och så småningom sin jag- värld 
(Hatakeyama et al., 2000). Denna begränsning kan lätt leda till isolering och därför är det 
viktigt att försöka förhindra att patienterna begränsas till sin jag- värld. Det har visat sig i 
resultatet att flera av de drabbade gläds åt att till exempel umgås med sina vänner och om 
en person begränsas till sin jag- värld utesluts då dessa. Detta kanske kan leda till att en del 
av livskraften försvinner.  
 
Enligt Orems omvårdnadsteori är det viktigt att tillvarata den fungerande egenvården. 
Einarsson et al. (2006) ger exempel på Internet, mobiltelefoner och elektrisk rullstol som 
hjälpmedel för att tillvarata den sociala interaktionen och undvika isolering. Studien visar 
att de hjälpmedel som finns att tillgå för denna patientgrupp är av stor betydelse. Det ger 
dem möjlighet att till exempel fortsätta jobba så länge de själva önskar eller att kunna 
förflytta sig på egen hand. Även om många inte vill ta nytta av hjälpmedel, så som rullstol, 
inser de med tiden att det underlättar mycket i vardagen. Därför kan det vara av betydelse 
att försöka förklara och motivera patienten till användbarheten av de hjälpmedel som 
finns.  
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Psykisk hälsa  
Temat psykisk hälsa handlar om en daglig kamp, att söka mening, ta kontroll och 
depression. Sjukdomen kräver ett starkt psyke då det är en daglig kamp att leva med ALS 
eller MS. Det är en kamp mot de fysiska begränsningarna, samt en kamp för sina 
rättigheter i samhället. Det kan vara svårt att kämpa med sjukdomens alla symtom, 
speciellt med tanke på den trötthet som medföljer.  
 
Många försöker hitta en anledning till sin sjukdom, däribland Louise Hoffsten som trodde 
att anledningen till hennes MS var ett straff för hennes tidigare handlingar. Andra ansåg att 
stress hade utlöst deras sjukdom. Även i studien av Russel et al. (2006) framkommer det 
att många av patienterna försöker finna en förklaring till varför just de fått sjukdomen, 
exempelvis stress och straffbeläggande. I vår studie fann personerna det hjälpfullt att finna 
mening med sin sjukdom genom att läsa faktaböcker, andra självbiografier och på Internet. 
Genom läsning kunde de själva ta kontrollen över sitt välbefinnande och få hjälp att 
handskas med livet. Alla tappar kontrollen ibland och tankarna kring självmord har visat 
sig hos några av författarna till böckerna. Det blir då viktigt att hitta tillbaka till meningen 
med livet. De finns säkert de som inte hittar tillbaka till meningen med livet och faktiskt 
begår självmord eller blir kvar i depressionen. Men detta framkommer inte här eftersom 
författarna till de böcker vi har läst förmodligen tillhör en grupp starka personer. Det finns 
en vilja hos författarna till böckerna att ge kunskap om deras sjukdom och lära andra 
människor att ta vara på livet.  
 
Den psykiska hälsan innefattar ett stort område och går hand i hand med de övriga 
huvudteman som studien består av. Det är viktigt att ha en öppen dialog mellan 
sjuksköterska och patient för att undvika en psykisk ohälsa hos patienten då de redan har 
en fysisk ohälsa. En sjuksköterska har som plikt att berätta och informera patienten, samt 
anhöriga om sjukdomen och dess följder, lika väl fysiska som psykiska.  

Tankar  
Det sista huvudtemat, tankar, innefattar acceptans, värderingar och ovisshet. Detta tema 
visar något nytt, nämligen att acceptera sin livssituation efter diagnosen. Flera av 
författarna till böckerna beskriver förvånansvärt sin tacksamhet till livet, samt att de inte 
velat vara utan sin sjukdom. Till en början var det svårt för de sjuka att acceptera sin 
sjukdom. De försökte därför dölja den för att allteftersom acceptera sin sjukdom och lära 
sig att leva med den.  
 
Ett viktigt resultat är att patienternas värderingar förändras, vilket inte tidigare forskning i 
denna studiens bakgrund har berört. Något som de värderar mer än tidigare är familj, 
vänner och de mest vardagliga ting. De värderar i olika grad att känna sig fräsch och 
utseendet blir för vissa viktigare än innan diagnos, medan det för andra inte har samma 
betydelse. Det faktum att inte veta hur sjukdomen kommer utvecklas och vilken funktion 
som kommer att bli förlorad nästa gång, skapar en stor oro hos ALS och MS sjuka. I likhet 
med studien av Bolmsjö (2001) präglar ovissheten en stor del av tankarna, speciellt 
nattetid. En lösning på detta kan vara terapi eller hjälp till en god nattsömn. Resultatet i 
denna studie visar att det finns tankar om att uppleva något för sista gången. Det kan till 
exempel vara våren, julen, födelsedager eller att se någon person för sista gången i sitt liv, 
detta gällde framförallt ALS patienter. Någon form av terapi kan kanske vara till hjälp för 
att minska eventuell ångest. Detta kan vara bra att diskutera i framtida forskning. 
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Omvårdnadsteorin om egenvårdsbalans från Dorothea Orem (Selanders et al., 1995) knyter 
an till resultatet eftersom den går ut på att sjuksköterskan bidrar till kontinuerlig 
omvårdnad då sjukdomarna ALS och MS är av ett degenerativt förlopp. Personens behov 
av omvårdnad blir allt större då de fysiska funktionerna avtar med tiden. Till en början kan 
det vara tillräckligt att sjuksköterskan ger undervisande/stödjande kompensation då 
patienten fortfarande kan tillgodose sina egenvårdsbehov. När patienten börjar få svårt 
med att tillgodose sina egenvårdsbehov fordras delvis kompenserade vård i form av 
bostadsanpassning, hjälpmedel och personlig assistans. I slutstadiet då patienten har 
mycket begränsad fysisk förmåga och är helt beroende av assistans krävs det fullständig 
kompensation. Det är viktigt att tillvarata patientens förmåga till egenvård, alltså att se 
patientens möjligheter och understödja dessa. Det är lätt att ta över för någon som är i 
behov av hjälp, men det får inte leda till en helt kompenserande egenvård, i alla fall inte 
innan detta är absolut nödvändigt. 
 
Resultatet styrktes med citat från de olika självbiografierna/biografin och anledningen till 
att antalet citat skiljer sig åt från de olika författarna beror på att vissa böcker har berört 
studiens syfte mer än andra. Ett par av böckerna fokuserar mer på sjukdomsutvecklingen, 
vilket gör att innehållet i dessa böcker inte är lika kraftfullt och har därför inte varit lika 
användbart som stärkande citat i resultatet.  
 
För att skriva en egen bok krävs en viss nivå av styrka, kraft och ansträngning. En person 
som är mindre stark har kanske inte samma möjlighet eller ork att skriva en bok, detta gör 
att vår studie baserar sig på personer som förmodligen är ganska starka i sig själva. Därför 
kan resultatet riskera att inte bli generaliserbart för hela patientgruppen ALS och MS 
sjuka, eftersom de mindre starka personerna hamnar i skuggan. På grund av detta kan det 
tänkas att exempelvis tankar om självmord är svåra att urskilja. Ytterligare en anledning 
till att resultatet inte alltid är generaliserbart är att många av självbiografierna som lästes 
var skrivna av offentliga personer och kan därför ifrågasättas. Vanligtvis har en känd 
person ett större kontaktnät och har kanske redan en länk till media branschen. Deras 
vardag ser förmodligen inte likadan ut som hos en person som inte är offentligt känd. 
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SLUTSATS 

Denna studie bidrar till att öka sjuksköterskans kunskap om hur vardagslivet gestaltar sig 
hos personer med diagnosen ALS och MS. Detta i sin tur kan ge en ökad förståelse och 
därmed bidra till bättre omvårdnad. Trots att resultatet inte alltid kan generaliseras är 
studien ändå användbar och lämpar sig för sjuksköterskor som vårdar neurologiskt sjuka 
patienter, mer specifikt ALS och MS patienter. Det är inte bara sjuksköterskor som kan ta 
nytta av denna kunskap, utan även övrig vårdpersonal samt anhöriga, eftersom de ofta 
vårdar och är nära patienten.  
 
När människan drabbas av en obotlig sjukdom förändras vardagslivet vad det gäller allt 
från relationer till den psykiska hälsan. Det är delvis sjuksköterskans uppgift att informera 
och ge kunskap även till anhöriga då diagnosen är fastställd, eftersom de automatiskt blir 
delaktiga. Att först klara alla vardagliga ting själv till att bli helt beroende av någon annans 
armar och ben är troligtvis en stor omställning. Det är viktigt att patienterna får hjälp i ett 
tidigt stadium för att understödja vården.  
 
Studien visar att det inte alltid är optimalt att anhöriga ansvarar för omvårdnaden. Är det 
rätt att de ansvarar för omvårdnaden och i så fall på vilket sätt lämpar det sig? För att 
kunna bevara en bra relation är det inte alltid lämpligt att ta för stort ansvar i omvårdnaden 
av den sjuka då det kan uppstå påfrestningar och rollförändringar med onödiga dispyter. 
Det kan också bli motsatt effekt då relationen för många blir starkare och att vårda sin 
anhöriga upplevs som mycket positivt. Detta är ett område som vidare forskning bör 
fokusera sig på.  
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