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______________________________________________________________________ 
 
 
Vid MS och ALS förekommer depressioner i olika nyanser, vilket är viktigt för 
sjuksköterskan att fånga upp tidigt och ge den omvårdnad individen behöver samt att 
minska lidandet. För att detta skall kunna uppnås är det viktigt att den som är sjuk 
känner trygghet och tillit i sin relation till sjuksköterskan. Syftet med studien var att 
beskriva människors upplevelser av olika symtom i samband med depression som 
förekommer vid MS och ALS. För att fånga upp människors upplevelser av symtom i 
samband med depression användes en kvalitativ metod. Data samlades in genom åtta 
självbiografier som var skrivna på svenska av både kvinnor och män. En kvalitativ 
metod enligt Dahlberg användes för att tolka dessa data. Resultatet presenterades i varje 
sjukdom för sig i kategorier och underkategorier. Kategorier i MS var trötthet, 
förnekelse, skam, rädsla och tankar på döden. Kategorierna i ALS var, de gråter ut sin 
sorg, att tära på varandra, att behöva ta emot hjälp och tankar på döden. Resultatet 
visade skillnad i depressioner mellan dessa två sjukdomar. Vid MS är depressionerna 
djupare och längre då sjukdomen går i skov, medan det i ALS förändras från att vara 
djupa depressioner i samband med diagnos, till något positivt då de har kort tid kvar i 
livet.  
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
Title:  People's experiences of various symptoms associated with 
  depression in MS and ALS diseases – An autobiography 
study 
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Pages:  21 
 
Month and Year: May, 2009 
 
Keywords:  Multiple sclerosis, autobiographies, Amyotrophic Lateral 
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When having MS and ALS there is also prevalence of depression of varying degree. 
This is important for the nurse to detect early in order to give the individual the right 
amount of care, to minimise suffering. In order to achieve this; it is important that the 
patient feels trust and security in the relation with the nurse. The aim of this study was 
to describe people’s experiences of various symptoms associated with depression in MS 
and ALS, through the use of autobiographies. A qualitative method was used to gather 
the individual’s experience of depression. Data was collected from eight 
autobiographies written in Swedish by both women and men. To interpret the data, a 
qualitative method, according to Dahlberg, was used. The results was separately for the 
two diseases, and was categorised and sub-categorised. The categories for MS were 
fatigue, denial, shame, fear and thoughts of death. The categories for ALS was, crying 
out grief, absume eachothers energy, help dependency and thoughts of death. The 
results showed differences in the state of depression between the two diseases. For MS, 
the depression goes deeper and for a longer duration, since the disease progresses in 
relapse. For ALS, the condition changes from deep depression when diagnosed to 
somewhat more positive when there are only little time left in life.  
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INLEDNING 
MS och ALS är båda kroniska neurologiska sjukdomar som leder till olika 
funktionsnedsättningar och rörelsehinder, där den sistnämnda sjukdomen också har en 
kortare överlevnad. Vid dessa sjukdomar är också olika nyanser av depression vanligt. 
Att insjukna i en kronisk sjukdom innebär förlust av tidigare fysiska funktioner genom 
muskelsvaghet och balanssvårighet, vilket kan innebära att de enklaste sakerna i 
vardagen blir svåra att utföra. Då en person insjuknar i MS eller ALS påverkas inte bara 
personen själv, utan även familjen, arbete, hemsituationen och relationer i vardagen. 
Behovet av omvårdnad och hjälp ökar samtidigt som sjukdomen fortskrider. Det finns 
ännu idag inget botemedel mot sjukdomarna utan endast bromsmediciner. Behandling 
kan ges vid skov, samt för att lindra symtomen (Grefberg & Johansson, 2007). 
 
Multipel Skleros (MS) debuterar oftast i åldrarna 20 - 30 år, och det är nästan dubbelt så 
vanligt hos kvinnor som hos män (Hasselgren & Langer, 2007). I Sverige har 15 000 
personer diagnosen MS och varje år insjuknar 600 personer i sjukdomen. Dessutom är 
sjukdomen fem gånger vanligare i länder med kyligt klimat, såsom norra Europa, 
Nordamerika, Kanada och de södra delarna av Australien än i tropiska delar av världen 
(Brundin, 2009). Amyotrofisk Lateralskleros (ALS) är en sjukdom som är något 
vanligare hos män än hos kvinnor. Insjuknandet sker i åldern 45-60 år. I Sverige 
insjuknar cirka 200 personer per år. ALS är relativt likartat vad det gäller diagnoser 
världen över och det är ca 1-2 individer per 100 000 personer som får diagnosen varje år 
(Zachau, 2009). 
 
En person som har insjuknat i en obotlig sjukdom hamnar ofta i ett slags kristillstånd 
med depression som följd. Den psykiska hälsan påverkas liksom den fysiska, vilket gör 
att livet förändras. För att underlätta för personer med MS och ALS i 
depressionstillstånd är det av stor vikt att som sjuksköterska ha kunskap om och 
förståelse för symtomen av depression.  

BAKGRUND 

MS – Multipel Skleros 
Att ha denna sjukdom, MS, innebär en gradvis försämring och där sjukdomsförloppet är 
mycket individuellt och varierande. Detta kan innebära svårigheter att klara det som 
tidigare var en självklarhet i det dagliga livet som arbete, hem och fritidsaktiviteter. De 
skador som förekommer vid sjukdomen är förlamningar och muskelsvagheter i armar 
och ben. Detta leder till depressioner vid skov då personen med MS inte vet vilken del 
av kroppen som kommer att drabbas och vilka kvarstående men det kan innebära. 
Genom att ha en positiv inställning och undvika att utsättas för stress, sömnbrist och 
oregelbundna vanor så kan det förhindra nya skov eller att de inte kommer så ofta 
(Ericson & Ericson, 2008). 
 
Symtomen som förekommer vid MS är synnervsinflammation och ger smärta på ögat 
som påverkar synen genom att patienten ser suddigt och märker defekter i synfältet. 
Vidare är Lhermittes Syndrom ett symtom som innebär att patienten får smärta likt en 
elektrisk stöt vid framåtböjning av huvudet. Ytterligare symtom är Trigeminuseuralgi, 
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vilket innebär kraftiga smärtor från underkäken och halva kinden. Dessa utlöses ofta vid 
beröring och återkommer flera gånger dagligen. Internukleär oftalmoplegi är ett symtom 
som innebär att det ena ögat inte följer med det andra, utan stannar då kvar i mittlinjen 
(Grefberg & Johansson, 2007). 
 
Multipel Skleros är en kronisk, neurologisk sjukdom. Sjukdomen är autoimmun, där 
kroppens immunförsvar angriper myelinet i centrala nervsystemet. Centrala 
nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen. Myelinet är en fettliknande substans i 
nervernas märgskidor (Lindskog, 2004). Skadan på myelinet påverkar överledningen av 
nervimpulser och ger neurologiska symtom som varierar beroende på vilken del av 
centrala nervsystemet som drabbats. Sjukdomen går i skov som varierar i längd och 
grad. Efter ett skov kan myelinet återbildas och funktionen kan återkomma helt eller 
delvis. Upprepade skador på myelinet kan medföra att nervskador blir bestående och 
därmed ge funktionsnedsättningar (Ericson & Ericson, 2008). 
 
MS finns i tre olika former och dessa är skovvis. 1) Fortlöpande MS innebär att 
sjukdomen kommer i flera attacker av skov och där varje skov läker ut helt och 
kroppsfunktionen påverkas inte. 2) Sekundär-progressiv MS är att skov förekommer 
men att det blir kvarstående funktionsnedsättningar efter skoven. 3) Primär progressiv 
MS innebär att det inte förekommer skov, utan sjukdomen har en gradvis fortskridande 
funktionsnedsättning (Grefberg & Johansson, 2007). Det finns inget bot mot 
sjukdomen, däremot finns det bromsmedicin att tillgå. Vid akuta skov behandlas 
sjukdomen främst med kortison intravenöst för att förkorta skovets längd. Behandlingen 
påverkar sannolikt inte funktionsnedsättningen efter skovet. När det gäller ärftlighet är 
det sällsynt att barn till MS patienter insjuknar i denna sjukdom (a.a). 
 
Vid MS kan det vara svårt i sitt dagliga liv att utföra all ADL som omfattar de 
grundläggande funktionerna som av- och påklädning, hygieniska bestyr, förflyttningar 
osv. Ju länge fram i sjukdomen individen är desto mer problem blir det med att klara sin 
vardag med matlagning, städning, sociala kontakter och resor. Genom att som 
sjuksköterska hjälpa till att bedöma individen med MS och dennes förmåga att klara 
dessa aktiviteter kan sjuksköterskan skaffa sig en uppfattning om sjukdomens eller 
skadans konsekvenser och underlätta med rehabiliterande och tekniska insatser i bostad 
och på arbetsplats (Borg, Gerdle, Grimby & Stibrant Sunnerhagen, 2006). 
 
Att leva med MS innebär inte bara funktionsnedsättning utan också depression som 
symtom eftersom individen inte kan klara sin vardag som den tidigare gjort. Samtidigt 
förekommer depressioner som en biverkning i sjukdomen eftersom den också ger 
skador som påverkar signalerna i nervsystemet. Alla sjuksköterskor behöver därför lära 
sig att identifiera depressionen i dess många gestalter och förklädnader, så att 
deprimerade individer kan få den adekvata hjälp som finns, var de än befinner sig i sin 
depression. Personer med depression vill på något sätt ha kontakt med sin omgivning. 
Förtroendet förstärks när de upplever att sjuksköterskan verkligen förstår deras tillstånd. 
Omvårdnadsmål vid depressionstillstånd kan vara att lindra patientens besvär, ge stöd 
och förståelse för det tillstånd av depression som patienten har (Løckensgard, 1997). 
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ALS – Amyotrofisk Lateralskleros  
Denna sjukdom är en degenerativ nervsjukdom, det vill säga, den leder till att de 
nervceller som styr kroppens muskler gradvis förtvinar. ALS är en svår sjukdom och 
där majoriteten av patienterna avlider inom fem år och ibland redan efter ett till två år. 
Orsaken till ALS är ännu inte känd. Immunologiskt betingad skada kan vara en 
förklaring, skador på grund av tungmetaller en annan. De flesta som insjuknar i ALS är 
oftast i åldern 45-60 år. Sjukdomen finns i olika former, där den ena är en progressiv 
bulbär pares, vilket innebär att symtomen är då från de nedre kranialnervskärnorna 
(Grefberg & Johansson, 2007). Symtomen visar sig som svaghet och förlamningar i den 
muskulatur de innerverar, det vill säga svalget och tungan. Dessa patienter får tal- och 
sväljningssvårigheter. Den andra formen av ALS är progressiv spinal muskelatrofi. 
Detta är ett mildare förlopp och prognosen ser då bättre ut i detta tillstånd. Symtomen är 
enbart svaghet och atrofi (förlamning) i extremiteternas muskulatur (a.a). 
 
Vid en alltmer avancerad ALS uppstår en kombination utav spinala och bulbära 
symtom. Detta medför att det blir total svalgpares med nutritionssvårigheter och ett 
oförståeligt språk. Vidare ger det andningssvårigheter med lunginflammation som 
påföljd och patienten blir allt sjukare och detta leder till döden (Ericson & Ericson, 
2008). Det finns ingen botande medicinering vid ALS men det finns bromsmediciner 
som ser till att sjukdomsförloppet stannar av. Sjukgymnastik är av stort värde för att 
bevara muskelfunktionen hos personer med ALS. Den sista fasen är mycket svår för 
både patient och närstående. Personen kan varken tala eller äta, men uppmärksamheten 
och intellektet är opåverkade (Hasselgren & Langer, 2007). 
 
För den som har sjukdomen ALS innebär det att kroppen långsamt slutar att fungera 
vilket naturligtvis påverkar individens dagliga liv. Då kroppen inte lyder tanken blir det 
svårt att utföra sysslor i hemmet, ta hand om sig själv och familj, sköta arbete och 
slutligen blir individen allt mer ett vårdpaket som kräver mycket omvårdnad. Det görs 
med hjälp av anhöriga, assistenter och tekniska hjälpmedel i hemmet (Borg, Gerdle, 
Grimby & Stibrant Sunnerhagen, 2006). 
 
I denna sjukdom kommer depressioner att dominera vid diagnostillfället för att senare 
ändra karaktär under sjukdomförloppet till att personen har anpassats sig och fått en mer 
positiv inställning till den återstående delen av sitt liv. Förtroendet förstärks när den 
sjuke personen upplever att anhöriga, assistenter och sjuksköterskan verkligen förstår 
dennes tillstånd, vilket leder till att depressioner i sjukdomen kan lindras (Løckensgard, 
1997).  

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
En svår sjukdom kan leda till att människan börjar värdera sin hälsa och kämpa för den. 
Det finns en paradox i förhållandet mellan hälsa och sjukdom eller mellan att befinna 
sig väl eller illa. Mycket tyder på att människan ständigt måste passera stadier av väl 
och illabefinnande. Då hälsa som helhet är unik för varje enskild människa och helheten 
kan bestå av samma element, men sammansättningen varierar och variationerna är då 
oändliga (Eriksson, 2000b). 
 
Lidande och hälsa utgör det egentliga innehållet, substansen, i lidandets kamp och i 
människans kamp för att överleva.  Detta innebär att fortsätta kämpa eller resignera och 
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välja att inte leva (Eriksson, 1994). Enligt Eriksson (1994) uppskattar inte människan 
sin hälsa förrän hon mött sjukdom. Lidandet kan ge hälsan en mening genom att 
människan blir medveten om kontrasterna och de olika möjligheter då det gäller 
människans egna inre resurser. Människan bär på rädsla, ångest eller oro inför lidandet. 
Lidandet är inte liktydigt med ångest, däremot kan en människa som lider ha ångest. 
Ångest kan vara en orsak till lidandet. Då lidandets kamp är som mest intensiv saknar 
människan ofta förmåga att förmedla sitt lidande till en annan människa (a.a) 
 
Enligt Eriksson (2000a) är WHO:s definition: Hälsa är ett tillstånd av fullkomlig fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. Hälsa anses utgöra 
en av människans fundamentala rättigheter oberoende av ras, religion eller åsikt (a.a.). 
Vårdvetenskapen beskriver hälsa med utgångspunkt i dess väsen inte som en motsats till 
sjukdom. Då det vårdvetenskapliga perspektivet vägleder patientanalysen, försöker 
vårdaren kartlägga hur människan upplever och uttrycker hälsa och lidande. Syftet med 
vården är att lindra patientens lidande och ge den hjälp och det stöd personen behöver 
för att uppleva hälsa (Wiklund, 2003).  

Patient – sjuksköterskerelationen 
Omvårdnadsteoretikern Hildegard E Peplau beskriver omvårdnad som en terapeutisk 
interpersonell process mellan patient och sjuksköterska, där processen avses ha 
undervisande syfte. Peplaus omvårdnadsteori ”interpersonal relations in nursing” 
beskriver relationen som en process i fyra överlappande faser. Patienten vägleds av 
sjuksköterskan till att förstå sina hälsoproblem och bli bättre beredd att möta svårigheter 
i relation till sin hälsa och livssituation, det vill säga patienten får hjälp att utveckla sina 
resurser. De olika faserna i denna teori beskriver hur en god relation kan byggas upp. 
Målet med den första fasen som är orienteringsfasen, är att sjuksköterskan ska vägleda 
hjälpa patienten att känna igen och förstå sitt problem för att personen inte skall hamna i 
djupa depressioner utan hjälpa sig själv att förstå sin sjukdom. I den andra fasen som är 
identifikationsfasen får patienten hjälp med vägledning och stöd. Det är viktigt att 
patienten känner sig accepterad precis som hon eller han är. I den tredje fasen som 
kallas för exploateringsfasen, får patienten förmåga att tillgodogöra sig de resurser som 
relationen till sjuksköterskan innebär, både terapeutiskt och inlärningsmässigt. Att 
pendla mellan att vara beroende och oberoende av sjuksköterskan kan under denna fas 
skapa en konflikt hos patienten. I den sista fasen, resultionsfasen, frigör sig patienten 
gradvis från sitt beroende av sjuksköterskan. I denna process befriar sig patienten från 
identifikationen av sjuksköterskan. Genom att sjuksköterskan låter patienten själv styra 
sina egna handlingar. Detta leder att patienten mer eller mindre klarar av att stå på egna 
ben (Peplau, 1988).  
 
Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa 
är att främja hälsa, förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande. 
Samtidigt är det viktigt att ge möjlighet till en värdig död (Socialstyrelsen, 2005). I 
vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, däribland rätten till liv, värdighet 
och att behandlas med respekt. God omvårdnad skall ges till alla oavsett ålder, hudfärg, 
trosuppfattning, kultur, handikapp eller sjukdom, kön, nationalitet, politisk åsikt, ras 
eller social status (a.a).  
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Det är i relationen till sjuksköterskan som patienten skall få utrymme för att uttrycka 
sina aktuella begär, behov och problem. Relationen bygger på ömsesidighet, vilket 
innebär att vårdrelationen framskrider utifrån beredskapen hos såväl patient som 
sjuksköterska. Vårdförhållandet är professionellt, det vill säga det grundar sig på 
kunskap och uppfyller de etiska kraven (Eriksson, 2000b). 
 
Det är viktigt att som sjuksköterska se människan i ett helhetsperspektiv och inte enbart 
inrikta sina insatser på sjukdomstillståndet. Patienten ges möjlighet att delta kring de 
beslut och vad det gäller genomförandet av sin omvårdnad. Varje situation är unik och 
omvårdnaden utformas därför individuellt. Omvårdnad omfattar också åtgärder när det 
gäller att skapa en hälsobefrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt att ge 
stöd och hjälp åt patienter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i 
behandlingssituationer (Socialstyrelsen, 2005). 

Forskning om depression i samband med MS och ALS 
I en studie gjord av Lexell, Olsson och Söderberg (2005) tillfrågades 10 kvinnor med 
sjukdomen MS angående sina upplevelser av trötthet. Det finns även känslor hos dessa 
kvinnor om att inte kunna delta i sin omvärld. Känslan av att vara utanför och att sakna 
förmåga som en frisk människa tolkades som en form av lidande. Även om trötthet hade 
stor inverkan på kvinnors dagliga liv, så hoppades kvinnorna på vissa åtgärder mot 
denna trötthet. Att leva med kronisk sjukdom kan innebära att ge upp sin vanliga 
verksamhet. Denna studie belyser vikten för sjuksköterskorna att förstå hur kvinnor med 
MS upplever sin trötthet. Detta är en förutsättning för kommunikationen och den 
gemensamma förståelsen av den upplevda tröttheten hos kvinnor. Denna medvetenhet 
skulle öka sjuksköterskornas möjligheter att lindra lidande. Mer forskning behövs för att 
undersöka vilka typer av insatser som kan finnas för att hjälpa dessa kvinnor att hantera 
sin vardag och upprätthålla en känsla av normalitet trots sin trötthet och sjukdom. 
  
Utmattning är ett återkommande symtom hos patienter som har MS, vilket i sin tur 
påverkar deras funktioner och rörlighet. Fysiska och psykosociala mekanismer har 
ansetts vara en orsak till denna trötthet. Många fysiska orsaker har undersökts och även 
inkluderat vilken grad av MS patienten har. Genom att öka förståelsen kan psykologiska 
faktorer och professionell hjälp göras genom att dessa ökar och effektiviserar sina 
strategier för utmattning i samband med depression och MS. Patienter upplever att det 
är vanligare med fysisk utmattning än mental utmattning. Det har upptäckts att 
depression är ett förstadie till fysisk utmattning och minskad aktivitet och mental 
utmattning ger minskad aktivitet och motivation. Det finns många olika orsaker till 
denna utmattning såsom andningsproblem, skelettmuskelvärk, olika patologiska 
variationer och inflammationer. Den egentliga orsaken till denna utmattning är 
fortfarande okänd (Chatterton & Spearing, 2006). 
 
Det finns belägg för att kvinnor med MS uppvisar en högre förekomst av depression än 
män.  Det som framkom var att depressionen var hög i början medan den sedan sakta 
sjunker med tiden. Under ett år när de funktionella begränsningarna ökade, då ökade 
också depressionssymtomen. Resultatet av denna analys tyder på att förändringar i den 
funktionella delen, oberoende av storleken, är förknippad med fler depressiva symtom. 
Inledande kontakt med sjukvårdspersonal beror ofta på en försämring i sjukdom och 
symtom. Detta skapar en möjlighet för sjuksköterskor att påvisa och förhindra de 
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depressiva symtomen innan det gått för långt. Personer med MS behöver utredas tidigt 
när det gäller de depressiva symtomen. Ju mer progressiv form av MS personerna led 
av, desto mer depression kunde ses. Oavsett orsaken till depressiva symtom, är det 
viktigt att vårdpersonal gör en noggrann bedömning av depression och i tid inleda 
lämplig behandling för att bibehålla livskvaliteten hos dessa individer (Beal, Brown & 
Stuifbergen, 2007). 
 
Vidare har det genom en studie gjorts en jämförelse av depression hos äldre, jämfört 
med en grupp yngre personer som har diagnosen MS. Hos äldre rapporterades betydligt 
färre depressiva symtom än hos de yngre personerna. Skillnaden mellan yngre och 
äldre, kan förklaras med en minskning av känslomässig lyhördhet snarare än att det 
skall vara en skillnad i känslomässig kontroll (Dunmore, Evans & Kneebone, 2003). 
 
I en undersökning gjord på veteraner som varit anställda i den amerikanska krigsmakten 
söktes det genom databas efter patienter med diagnos med MS. Där fick de fram 1032 
patienter varav 450 av dessa svarade på en utskickad enkät. Alla som på något sätt 
indikerade på självmordstankar blev telefonintervjuade av psykolog och erbjöds vård 
och terapi för detta. Självmordstankar är extremt vanligt hos personer som lider av MS 
och kan sammankopplas med den depression som finns i sjukdomen MS. Detta har 
också ett samband med patienter i låg ålder, tidig diagnos, progressiv MS, låg inkomst 
och personlig instabilitet. Det som framkom är att genom denna metod missades en 
tredjedel av dem som har självmordstankar i samband med MS. Därför krävs det en 
djupare undersökning och forskning av depression hos patienter som har MS (Bowen, 
Haselkorn, Kivlahan, Turner & Williams, 2006). 
 
Det har även gjorts en studie där MS och ALS-patienter jämfördes, för att se om det 
fanns någon skillnad i sjukdomarnas depression. Det som framkom i den undersökta 
patientgruppen var att det fanns ingen skillnad i depression mellan ALS och MS. ALS-
patienterna uppvisade däremot starkt samband mellan fysisk smärta och depression. 
Den tydligaste slutsatsen av studien är att ALS-patienter kan lida av depression och 
fysisk smärta och dessa två kan vara sammankopplade. Patienter som har depression 
behöver också undersökas för smärta eller tvärtom. Ångestnivåerna var generellt högre 
för kvinnor än män, den var även högre hos patienter som var gifta än hos ensamstående 
(Tedman, Williams & Young, 1997). 
 
I ytterligare studie vid sjukdomen ALS har det undersökts om gruppterapi, kognitiv 
beteendeterapi (KBT) eller medicinering vid utmattning i samband med depression. 
Kognitiv beteendeterapi och medicinering visade sig vara mycket effektivare än 
gruppterapi för att motverka utmattning (Goldberg, Hart & Mohr, 2003). 
 
Vidare har det i en studie som gjorts under en längre period, undersökts om förhållandet 
mellan livskvalitet och depression hos både ALS-patienter och deras anhöriga. Det som 
framkom av denna studie är att de nära anhörigas psykiska hälsa försämras med tiden 
som sjukdomen fortlöper, medan patients psykiska hälsa var stabilt med tiden. 
Vårdgivarnas känsla av att få mindre livskvalitet kan bero på att stress och utmattning 
byggs upp över tiden. Den främsta orsaken till detta var att de fick mindre tid för sig 
själva. Samtidigt inser patienterna att de blir en ökad belastning för vårdgivarna, men 
förståelse för detta finns inte. Denna skillnad kan förklaras av att bördan uppfattas olika 
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av patienter och vårdgivare. ALS betraktas som en familjesjukdom, vilket innebär att 
den involverar patientens hela familj och umgänge. Vårdgivarnas mentala status har stor 
påverkan på patienten både fysiskt, psykiskt och existentiellt (Calvo et al., 2007). 

PROBLEMFORMULERING 
Att insjukna i en kronisk sjukdom innebär förlust av tidigare fysiska funktioner. Då en 
person insjuknar i MS eller ALS påverkas inte bara personen själv, utan även familjen, 
arbete, hemsituationen och relationer i vardagen. Sjukdomarna MS och ALS är 
nyckfulla och oförutsägbara på olika sätt, där MS är långsam och i skov medan ALS är 
en mer fortskridande sjukdom, vilket kan vara av värde att studera. MS och ALS är 
neurologiska sjukdomar med olika sjukdomsförlopp, och där sjuksköterskor behöver få 
mer kunskap om de skillnader som finns i sjukdomarna, för att kunna stötta och bemöta 
patienter och anhöriga på ett bra sätt. Eftersom depression oftast syns i samband med 
dessa sjukdomar är det även viktigt att på ett tidigt stadium uppmärksamma 
depressionssymtomen och ge patienten det bästa välbefinnandet i sin situation. 

SYFTE 
Syftet med studien är att genom självbiografier beskriva människors upplevelser av 
olika symtom i samband med depression som kan förekomma vid MS och ALS.  

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Skiljer sig beskrivningarna av depressionssymtomen vid MS och ALS? 
Hur kan sjuksköterskor underlätta eller förebygga vid dessa depressionssymtom? 

METOD 

Kvalitativ metod 
I denna studie används en kvalitativ ansats, vilket betyder att fånga upp individers egna 
upplevelser. En kvalitativ metod innebär enligt Friberg (2006) att undersöka fenomenets 
egenskaper, vilken innebörd människor lägger i detta och vilken mening fenomenet har 
för människor. Syftet med självbiografier är att människor beskriver sin erfarna värld 
och deras vardagsliv. Kvalitativ metod kännetecknas av närhet till det som studeras och 
syftar på att skapa förståelse för människor. Självbiografier innehåller detaljerade och 
frikostiga beskrivna uppgifter, som gör det intressant att läsa även ur ett vetenskapligt 
syfte (Dahlberg, 1997).  

Urval  
Urvalet består av åtta självbiografiska böcker som handlar om MS och ALS, där 
författarna av böckerna själva berättar om sitt tillstånd. Inklusionskriterierna är att 
böckerna skulle vara skrivna av både kvinnor och män. Vidare skulle de handla om 
depression och hur deras dagliga liv ser ut, utifrån deras sjukdomar. De självbiografiska 
böckerna fick inte vara äldre än femton år och vara skrivna på svenska.  

Datainsamling 
De åtta böckerna som lästes och analyserades söktes via LIBRIS, www.adlibris.se,  
www.cdon.com och Stadsbiblioteket Lidköping. De sökord som användes var Multipel 
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skleros och självbiografi, Amyotrofisk lateralskleros och självbiografi. Böckerna som 
ingår i studien valdes efter att ha läst dess recensioner och gjorde dem intressanta att 
använda till denna självbiografiska studie (se bilaga 1). 

Dataanalys 
Dataanalysen består i denna studie av tre faser som benämns helhet – delar – helhet 
(Dahlberg, 1997). De åtta självbiografiska böckerna lästes var och en för sig två gånger 
av författarna för att få ett sammanhang av texterna. De olika faserna i analysen innebar 
att med hjälp av kreativ tolkning fördjupa förståelsen av texten. Under tiden som 
böckerna lästes togs citat fram och sidor markerades då de innehöll ett värde och 
svarade på syftet av studien. Efter att ha läst de åtta böckerna diskuterades det vad som 
framkom i varje bok. Här urskiljs likheter och skillnader av böckerna. Det lästa 
materialet delades här upp i mindre delar för att detta skulle vara möjligt. Mindre 
recensioner och citat som framkom ur varje bok sammanställdes till en tankekarta. 
Resultatet blev ett antal citat och sammanfattningar som användes och där syftet av 
denna studie fanns med hela tiden. Slutligen behandlades texten åter som en helhet. Här 
sammanställdes analysen i huvudkategorier med underkategorier. Textdelarna lästes 
igenom ett flertalgånger för att kunna relateras till syftet av denna studie där fenomenet 
var att beskriva depressionssymtomen i dessa sjukdomar.  Kategorierna togs fram via de 
citat som användes, vidare framkom då underkategorierna efter att fokus flyttats fram 
och tillbaka mellan text och kategorier. En sammanfattning av texten gjordes och 
presenterades i form av huvudkategorier och underkategorier (Dahlberg, 1997). 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Genom att läsa och fördjupa sig i självbiografiska böcker, där människor berättar om sig 
själva och sin sjukdom kräver det objektivitet och opartiskhet då det gäller analysarbetet 
av det insamlade datamaterialet. Eftersom det är sanna berättelser är det av stor vikt att 
inte förvränga författarnas självbiografier. I analysen är det viktigt att visa respekt för 
författarna och följa de riktlinjer som finns för etiska aspekter och som är relevanta för 
denna studie. De etiska riktlinjer som bör efterföljas är att inte skada och genom att 
behandla de självbiografiska författarnas egna berättelser på ett gott förhållningssätt. 
Vidare måste all insamlad datainformation behandlas med värdighet och respekt för att 
på så vis följa den etiska riktlinjen (Medicinska forskningsrådet, 2000). 
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RESULTAT  
Resultatet av de båda sjukdomarna redovisas i två separata delar med huvudkategorier 
och underkategorier. Först redovisas resultatet vid sjukdomen MS och därefter 
redovisas sjukdomen ALS. 

Sjukdomen MS  
I resultatet av de tre självbiografiska böckerna om Multipel Skleros indelades de i fem 
huvudkategorier och åtta underkategorier som redovisas i figuren nedanför. Författarna 
till böckerna beskriver hur de själva upplever sin sjukdom och vilka depressionssymtom 
som uppkommer. De huvudkategorier som framkom av studien var trötthet, förnekelse, 
skam, rädsla och tankar på döden.   
 
 
Huvudkategorier Underkategorier 
Trötthet Utmattning 

Mental trötthet 
Förnekelse Förnekelse av diagnosen MS 

Förnekelse av försämring och skov 
Skam Behöva ta emot hjälp 

Döljandet av sjukdom 
Rädsla 
 

Förlusten av sin kropp 
Att klara sin vardag 

Tankar på döden Finna en befrielse från sjukdomen 
Fånge i sin egen kropp 

Figur 1: Beskrivning av olika symtom i samband med depression vid MS 

Trötthet 

Utmattning 
Tröttheten känns som den inte går att få bort, den påverkar en både fysikt och psykiskt. 
Att vara utmattad är ett svårbemästrat fenomen att övervinna. Denna trötthet går inte att 
sova bort och det kan vara en ansträngning att bara sitta upp eller att andas. Med 
sjukdomen förändras människan och under tiden pågår en process i både kropp och själ. 
Mycket beror på trötthetskänslan samt att sjukdomen känns som en blytung ryggsäck att 
bära. För att orka med är det viktigt att prioritera i livet och koncentrera sig på det som 
är viktigt och väsentligt.  Livet utanför sjukdomen och diagnosen tär vilket gör att det är 
lätt att känna sig utbränd. Det är då viktigt att finna nya krafter för att orka gå vidare i 
livet. 
 
” Spelningen gick bra, men under sista låten började jag plötsligt gråta. Publiken 
trodde förmodligen att det var för att jag var så berörd men det var ren utmattning. Jag 
var så trött att jag kände mig svimfärdig. Jag tog förgivet att det var jetlagen som 
spökade och att jag nog skulle känna mig piggare inom ett par dagar. Men det gjorde 
jag inte. Trots en enorm trötthet genomförde jag turnén” (Hoffsten, 1998, s 62). 
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Mental trötthet 
Vid nervsjukdom som MS upplevs en mental trötthet som kan visa sig som irritation 
och bitterhet. Bara det att personen inte orkar tänka, minnas och planera som denne 
tidigare gjort leder till koncentrationssvårigheter, som i sin tur leder till den mentala 
tröttheten. De känner sig ständigt nervärderade på grund av sin sjukdom, från sin 
omgivning. När dessa personer med MS fått funktionshinder och behöver ta sig fram 
via rullstol upplever de att dagens samhälle inte har rätt inställning till människor som 
har funktionsnedsättning. De skulle vilja se samhället fungera ur en rörelsehindrads 
värld, där de friska var de som hamnade i den nervärderade klassen. Denna bitterhet 
grundar sig ofta på den mentala tröttheten som finns i MS.  
 
”Jag skulle vilja vara delaktig i ett korståg mot fördomar, mot ett stelnat sätt att tänka” 
(Jansson, 2000, s 14). 

Förnekelse 

Förnekelse av diagnosen MS 
Hos författarna som har sjukdomen MS beskriver de hur de direkt förnekar att detta inte 
kan hända en själv. Vid detta tillfälle är det också svårt att ta till sig information som 
gäller sjukdomen. Det kan upplevas som en känsla av att hamna i ett totalt 
ogenomträngligt vakuum, att känna sig otroligt främmande mot den friska världen. Att 
inte längre ha tillträde till denna friska värld utan hamna i den kroniskt sjuka världen, 
trots att det inte känns att man är sjuk, rent bokstavligt. 
 
” 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).  
 
” Efteråt smet jag snabbt ut och försökte gå så stadigt som möjligt utan att stödja mig 
på käppen när någon såg på, i hopp om att åtminstone lura mig själv att tro att jag var 
mindre sjuk än alla andra som hade MS. Det kan ta tid att förstå samband och vara 
mogen att höra sanningar som man helst inte vill höra. Den nakna sanningen är svår 
att se i vitögat” (Darnell, 1999, s 35). 

Förnekelse av försämring och skov 
Det upplevs hela tiden i sjukdomen MS att den består av toppar och dalar. Där det kan 
kännas som stickningar och en känsel av att det rinner vichyvatten i och utanpå 
kroppen. I samband med ett skov är det vanligt att depression tillkommer. Det beror inte 
bara på att en sjukdom skapar nedstämdhet utan att sjukdomen i sig påverkar 
nervsystemet. Ett arbete kan vara pressande, en familjesituation för tilltrasslad, svårt att 
säga nej till uppgifter och krav – allt detta kan vara outhärdligt i längden för den som 
har MS och där då symtomen kan förvärras av sådana situationer. Det är en realitet som 
de som har MS får lära sig att leva med. Yrsel och en snurrande värld kan också vara ett 
skov av sjukdomen som kan upplevas. Att senare få ytterligare skov där tex. vänster 
arm blir kraftlöst, skulle kunna göra den obrukbar för livet. Vidare kan också 
immunförsvaret ändra kurs och börja attackera någon annan del. Då blir kroppen 



 

11 

plötsligt ens fiende och ovissheten kan bli stor då individerna inte vet hur de ska kunna 
besegra den.  
 
”Vissa dagar lyckades jag förtränga att jag bar på en bomb som kunde explodera när 
som helst, men stickningarna påminde mig ständigt om att jag inte längre var herre 
över min egen kropp” (Hoffsten, 1998, s 38). 

Skam 

Att behöva ta emot hjälp 
Saker och sysslor som tidigare var enkla att utföra kan plötsligt bli svåra eller rent av 
omöjliga att utföra. När sjukdomen fortskrider blir även behovet av hjälpen större. Det 
kan vara svårt att som sjuk inse hur viktigt det är med avlastning vid just MS. Trots 
sjukdom finns ambitionen att klara sitt hem och familj i stället för att be om hjälp. Här 
är det då lätt att överanstränga sig, vilket kan stå den sjuke dyrt då kroppen inte vill 
lyda. Att be om hjälp vid praktiska göromål och vid personlig omvårdnad för att kunna 
klara sitt vardagsliv leder ofta till en känsla av att vara värdelös. Denna känsla av 
värdelöshet leder till skamkänsla då önskan är att klara sig.  
 
”Oftast måste jag först passera gränsen och börja närma mig stupet för att komma ihåg 
att jag kan öppna mig och be om hjälp. Det svåraste jag vet är fortfarande att övervinna 
mitt motstånd och be om hjälp när jag det behöver” (Darnell, 1999, s 59). 

Döljandet av sjukdom 
Författarna i böckerna beskriver hur de döljer sin sjukdom från omgivningen och från 
sig själva på grund av allt ältande som blir på grund av sjukdomen. De känner sig som 
skickliga skådespelare. Det händer att omgivningen kan undra hur de mår och då svarar 
författarna för det mesta att de mår bra eftersom de inte orkar prata om sjukdom och 
symtom. Det finns en upplevelse av skam över bristen att inte kunna kontrollera sin 
kropp hos författarna. 
 
”Jag skämdes över att jag inte hade kontroll över mina rörelser, och när det äntligen 
var över rusade jag därifrån. På vägen hem grät jag och tyckte att allt kändes hopplöst. 
Jag trodde att jag aldrig skulle kunna dansa igen” (Hoffsten, 1998, s 148). 

Rädsla 

Förlusten av sin kropp 
Författarna av böckerna beskriver hur de pendlar mellan ytterligheter och ständigt 
ändrade förutsättningar, inte kunna förutspå vad som ska ske eller ta något för givet. 
Tankar kretsar hela tiden över vad det är som pågår och vad det är för sjukdom. Även 
funderingar kring varför detta händer just dem och hur de ska orka leva med sjukdomen 
resten av livet. Att förlika sig med den minskade rörelseförmågan och hur nästa skov ser 
ut är också ett dilemma för den som har sjukdomen MS. Det finns en rädsla i sjukdomen 
då man aldrig vet vart nästa skov kommer att sätta sina spår och ge kvarstående men. 
Att veta att det aldrig blir bättre, utan enbart leder till ett sämre hälsotillstånd, kan ge en 
rädsla för framtiden. De vet med sig att de inte kommer att kunna göra saker som 
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tidigare varit självklara för dem. Det är av stor betydelse att personer med MS får rätt 
diagnos för att kunna ge bra behandling och framtid. 
 
”Det är morgon och tårarna strömmar ner för mina kinder. Känseln i vänsterarmen 
blir hela tiden sämre och jag är fullständigt panikslagen. Livrädd att skovet skall göra 
mig orörligt för all framtid. Jag undrar vad som ska sluta fungera härnäst. Ögonen? 
Benen? Jag skulle kanske aldrig kunna sjunga igen. Hur skulle jag försörja mig då? Jag 
visste inte hur jag skulle klara av att leva med rädslan och jag funderade allvarligt på 
att hoppa av” (Hoffsten, 1998, s 133). 

Klara av sin vardag 
För att klara av sin vardagliga situation beskriver författarna hur viktigt det är att finna 
en inre styrka. Trots sjukdom så finns ambitionen kvar att t.ex. vara en god mor, 
kärleksfull hustru, vacker och dessutom orka allt som förut. Det är dock av mindre 
betydelse om man sitter i rullstol, går med en eller två käppar. Det är kroppen som inte 
fungerar som den ska, men själen är frisk. Det är viktigt att omgivningen då anpassas 
för dem som har sjukdomen så att de kan finna ett värde och välbefinnande i sin 
sjukdom. Detta kan göras genom ändrade arbetsuppgifter som gör att den som har 
sjukdomen fortfarande fyller en funktion.  Att hemmiljön handikappanpassas så att 
vardagliga sysslor lättare fungerar både för den som har MS och dennes familj. Vidare 
är det av stor vikt att närstående personer i omgivningen visar en förståelse för 
sjukdomen och symtomen av den. 
 
”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). 

Tankar på döden 

Finna befrielse från sjukdomen 
När man plötsligt blir sämre i sin sjukdom får den som har MS ofta tankar på att livet 
inte är värt att leva, ingen mening med livet, ingen framtid och inget ljus. De finner 
ingen mening eller någon tröst som kan vända tanken positivt. De ser döden som en 
möjlig utväg ur livet. Det är då lätt att frestas att ge upp när allt är mörkt och det inte 
finns någon ljusning i livet. Tankar kommer lätt upp som inte tidigare funnits, och på 
vilket praktiskt sätt som kan användas för att göra slut på livet. Döden som ändå förr 
eller senare skall komma. Det är ofta på nätterna när det är mörkt och tyst som många 
tankar kommer. De har svårt att somna på kvällen, eller vaknar tidigt och då växer oron, 
förtvivlan och ångesten. Det är ofta ett naturligt förlopp som de måste gå igenom för att 
uppnå förbättring och bot. 
 
”Då iakttog jag från bilen varje förbipasserande bergvägg och bro, för att se hur det 
skulle kännas att fara rätt in i berget eller rätt ut över räcket. Pillerburkar stod plötsligt 
väl placerade och log mot mig. Vassa knivar blänkte och lyste i mörkret. Någonstans i 
mig har ändå alltid spärren funnits som hittills har hindrat mig att genomföra ett 
självmord” (Darnell, 1999, s 88). 
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Fånge i sin egen kropp 
Då kroppen förändras och försämras genom skov, dyker det ofta upp tankar på sådant 
som förut varit självklart att göra i det vardagliga livet. Det kan vara tankar på att ta en 
joggingrunda eller tjusningen med att kunna sätta sig på cykeln och ta en cykeltur. 
Individerna känner att de inte kan göra sådana aktiviteter längre, det blir då en förlust av 
välbefinnandet samtidigt som människan blir alltmer fånge i sin egna kropp. Det 
handlar inte om nödvändiga sysslor utan tanken att bara kunna göra det man känner för.  
 
”Min kropp har svikit mig men jag måste ändå leva i den här kroppen tills jag dör. Jag 
är fånge i min kropp. Fånge! Det har funnits ögonblick då jag velat befria mig från min 
kropp. Jag har varit nära att lämna den. Men bara nära. Tanken på döden lärde mig att 
leva, att uppskatta livet högre” (Hoffsten, 1998, s 119). 

RESULTAT AV SJUKDOMEN ALS 
I resultatet av de fem självbiografiska böckerna om sjukdomen Amyotrofisk 
lateralskleros indelades de i fyra huvudkategorier och åtta underkategorier som 
redovisas i figuren nedanför. Författarna av böckerna beskriver sina egna upplevelser av 
sjukdomen och de depressionssymtom som uppkommer. De huvudkategorier som 
framkom av studien och där syftet var att få fram de depressionssymtom i sjukdomen 
var hur det gråter ut sin sorg, att tära på varandra, att behöva ta emot hjälp och tankar på 
döden. 
 
 
Huvudkategorier Underkategorier 
Att gråta ut sin sorg Kunna gråta ut 

Förlusten av kroppen 
Att tära på varandra Betydelsen av familjen och vänner 

De närståendes depression och dess 
påverkan 

Att behöva ta emot hjälp ADL 
Förändring av hemmiljön 

Tankar på döden Självmordstankar, viljan att bli befriad 
från sjukdom 
Ett långsamt farväl 
Styrkan i livets slutskede 

Figur 2: Beskrivning av olika symtom i samband med depression vid  ALS 

Att gråta ut sin sorg 

Kunna gråta ut 
Lusten till att gråta ut är stor och det betyder mycket för dem att ha sina anhöriga nära 
för att få gråta ut. De vet att de går mot en säker död inom 3-5 år. Det är hårt och tungt 
att ta emot beskedet om sjukdomen ALS eftersom diagnosen dragits ut på tiden och är 
svår att fastställa. De beskriver också att de redan förstått att de har sjukdomen eftersom 
symtomen kommer sakta men säkert och består av muskelsvaghet, smärtor och 
låsningar i leder. Ofta har de redan hunnit läsa om sjukdomen på egen hand och vet då 
sjukdomens förlopp. Då sorgen känns jobbig är det viktigt för individen att känna sig 
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sedd och hörd i den svåra situation de befinner sig i och samtidigt känner de en lättnad 
att kunna gråta ut. Genom att försöka njuta av tiden som finns kvar koncentrerar de sig 
på allt det goda som de har omkring sig. Det kan handla om att vara mycket med sina 
barn och barnbarn, att resa till ställen de drömt om att se. ALS är som veken på ett tänt 
ljus: den smälter ner nerverna som en stapel av vax. Det börjar ofta med benen och 
arbetar sig uppåt och till slut påverkas lungor och andning som leder till döden. 
 
” Här har jag gått och varit rädd för att få Alzheimers och så får jag ALS! Men jag 
kämpar med gråten, hela tiden. I går morse vaknade jag med en enda tanke inom mig: 
Jag måste hitta någon att få skrika ut min förtvivlan hos. Någon som orkar ta emot min 
sorg och min ilska. Det kan inte vara någon av mina nära och kära, de har det 
tillräckligt svårt ändå – och kommer att få det än värre…” (Fant, 1994, s 28). 

Förlusten av sin kropp 
De första symtomen som visade sig hos författarna var ofta muskelsvaghet och 
muskeltrötthet med kramper, vilket visar sig i armar och ben. Sjukdomen kan också 
påverka munnens muskler och kallas då Bulbär paralys. Här upplevs förlusten av att 
kunna artikulera och svälja. Så småningom sprids muskelsvagheten till hela kroppen, 
förutom ögonmuskler och slutarmuskler i urinblåsa och ändtarm. Intellektet och känseln 
påverkas inte. Bristen på nervimpulser leder till att muskler försvinner och gör att de 
inte kan använda musklerna som styrs av viljan. Upplevelsen av att kroppen är spastisk 
gör att det känns kränkande då det inte går att stoppa detta. Det kan se komiskt ut för 
andra som inte vet varför kroppen gör så, men för den som har sjukdomen känns det 
kränkande. Samtidigt så är spasticiteten ett tecken på att kroppen går mot en försämring.  
Detta påverkar det dagliga livet hos dessa personer med ALS och kan kännas både svårt 
och jobbigt att äta på restaurang där maten är sönderdelad och dricka vin med sugrör. 
Här visar sig förlusten av kroppen tydligt för både den sjuke och omgivningen. 
 
”Ibland på morgnarna”, sa han. ”Det är då jag sörjer. Jag känner på min kropp, jag 
rör på fingrarna och händerna – på det som jag inte 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” (Ahlbom, 1997, s 62). 
 
”vi här tillsammans och du är stark. – Nej jag är matt och svag. – Ja, men du är stark 
här. Hon pekar på mitt huvud. Hon blev min ledstjärna nu” (Lindqvist, 2004, s 167). 

Att tära på varandra 

Betydelsen av familj och vänner 
Hos författarna betyder familjen och vänner mycket under hela sjukdomsförloppen. 
Utan deras stöd och hjälp skulle tillvaron och vardagen bli svår och ohållbar för den 
som är sjuk. Livskamraten och familjen vet hur personen är och vad som är viktigt i 
dennes tillvaro. Inför familj och vänner behöver inte de med ALS tala om och beskriva 
hur saker och ting ska göras. Det kan handla om hur håret ska tvättas, vilka 
favoritkläder de vill ha och fritidssysslor som betyder mycket för dem. Den sista tiden i 
livet hos de med ALS innebär en total utlämning då de så småningom blir och känner 
sig som ett enda stort vårdpaket och tilliten till anhöriga och assistenter är av stor 
betydelse. Det är viktigt att nära anhöriga tröstar och håller om, och är oerhört nära i den 
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sjukes förtvivlan. De anhöriga kan se lösningar där den sjuke ser problem och bortser 
från sorgliga fakta och målar upp en ljusare framtid. 
 
” Ole betyder mycket för henne, men hans förtvivlan är svår att bära. ”Varför är inte 
du lycklig när jag lycklig?”, kan hon fråga honom. Han kan svara: ”Hur kan du vara 
lycklig när jag är olycklig?” (Holm, 2006, s 76). 

De närståendes depression och dess påverkan 
Då det mot slutet av livet blir svårt för de anhöriga att förstå vad den sjuke vill kan det 
lätt bli konflikter och de anhöriga känner då en förtvivlan. Samtidigt så känner den som 
är sjuk denna förtvivlan och lidande hos de närstående. De närstående är ofta helt 
upptagna av sin egen sorg att de inte kan hjälpa till med vården av den sjuka människan. 
Ofta upplever de anhöriga att kraven hos den sjuke har skruvats upp i takt med 
försämringen samtidigt som detta ger kraft och livstörst hos den sjuke, men hela 
familjen blir lidande. Denna depression hos närstående ger en direkt avspegling med 
depression hos den sjuke. 
 
”Nu har familjen fått det riktigt svårt. Vibeke skriver: ”DET ÄR ETT HELVETE”. 
Emma har sökt hjälp på PÖT (psykiatrisk öppenvårdsteam) i Eslöv och får prata med 
en sjuksköterska på måndag. Elvira är i desperat behov av stödsamtal. Ole är så 
upptagen av sin egen sorg att han inte kan hjälpa till” (Holm, 2006, s 130). 

Att behöva ta emot hjälp 

Dagliga aktiviteter 
Friska människor är oberoende och klarar sig själva medan en person med ALS sakta 
men säkert förlorar detta då kroppen slutar att fungera. Att då bli beroende av andra kan 
vara svårt och skamkänslor kommer. För den kultur som idag finns är det skamligt att 
inte klara av sin intima hygien själv. Ju längre fram i sjukdomen människan kommer, 
desto mer beroende blir den av matning, påklädning, vändningar i sängen och aktiveter i 
vardagen. De enklaste saker kan bli till stora problem, och kan handla om att vilja klia 
sig eller vifta bort en fluga. 
 
”Jag behöver hjälp med att på ett drägligt sätt genomföra det som återstår av mitt liv. 
Det innebär bl a assistans vid frukost, hygien, påklädning, bäddning, hjälp med 
förflyttning, matlagning och tvätt. Jag önskar dessutom att assistenterna bistår mig vid 
datorn och annat intellektuellt arbete som är mitt stora intresse” (Lindqvist, 2004, s 
78). 
 
”I natt kliade det överallt. Jag snodde som en orm för att försöka nå, men fick be Ove 
klia mig på ryggen, i nacken, på armarna. Till och med i håret kändes det som en hel 
myrstack, tyckte jag. – Riv hårdare, använd naglarna!” (Fant, 1994, s 199). 

Förändring av hemmiljön  
Eftersom sjukdomen medför att kroppen inte fungerar längre beskriver författarna också 
vad som krävs i förändring av hemmiljön. Det kan betyda att hemmet måste 
handikappsanpassas genom borttagning av trösklar, ombyggnation av badrum och kök. 
Det kan vara en stor sorg att behöva flytta sitt sovrum, som är det mest privata i ens hem 
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till en annan mer anpassad plats. Det kan behövas taklyft, rullstol, el-säng och 
handikappanpassad entré till hemmet. Författarna beskriver hur svårt det är att ta ett 
beslut om sitt hem och den förändring som krävs där för att deras liv skall fungera i 
vardagen. Samtidigt betyder det oerhört mycket för dem att få denna hjälp men det är 
svårt att se sin hemmiljö förändras till en allt mer lik sjukhusmiljö. Det är jobbigt när 
stora förändringar sker i hemmet, när vanor ändras känns det otryggt och som människa 
kan de då känna sig kränkta. Vid talsvårigheter kan det medföra en känsla av maktlöshet 
eftersom de inte kan få fram sina egna tankar. 
 
”Arbetsterapeuten, har också frågat om vi har tänkt på att sova där nere. Det tog mig 
hårt. Efter tre timmars funderande kunde jag acceptera en flytt, det är ytterligare bevis 
på att jag är sämre. Allt har blivit så mycket svårare och tyngre” (Holm, 2006, s 46). 

Tankar på döden 

Självmordstankar, viljan att bli befriad från sjukdom 
Det är jobbigt och deprimerande att leva med en sjukdom som ALS då kroppen sakta 
men säkert slutar att fungera. I de självbiografiska böckerna talar de om den djupa 
depression som följer med sjukdomen och hur de funderar på att ta sina liv när 
situationen blir för jobbig. Då kroppens försvagningar inte har varit så svåra att 
acceptera för dem är det däremot mycket värre när talförmågan påverkas och ger ångest. 
Det är också svårt för den som har ALS att finna lycka då omgivningen tycker synd om 
den sjuke och situationen som de lever i samt att de i omgivningen värderar situationen 
med sin egen sorg.  
 
”När jag körde på stigen vid blomsterrabatten kände jag att det inte vore fel att dö när 
allting är bra. Det gav mig ett lugn, men egentligen vill jag inte dö nu. Jag vill göra 
något bättre genom att inte dö. Det vore skönt att slippa att själv axla ansvaret. Lämna 
över” (Holm, 2006, s 56). 

Ett långsamt farväl 
I böckerna beskriver författarna att ALS medför ett fortskridande förlopp som leder till 
döden inom 3- 5 år. Detta påverkar författarna genom att de uppfyller sina liv med saker 
som om det vore sista gången de får uppleva det. Genom att ta till sig all glädje som 
finns bland sina nära och kära och njuter av sin sista tid i livet känner de samtidigt att 
det blir ett långsamt farväl till livet. Det är för dem viktigt att kunna fortsätta med sina 
aktiviteter och arbete så långt det är möjligt. Det är även viktigt att njuta av livet, 
kärleken och vännerna så länge de kan. Samtidigt som de sörjer och ibland förbannar 
sitt öde, ser de sin sjukdom som sitt livs största utmaning. Även om det är svårt att leva 
ibland så tänker de: gråt inte utan kämpa på.  
 
”De närmaste dygnen till sjöss minns jag som ett enda ältande inom mig: sista gången, 
sista seglingen, sista sommaren. Hejdlös gråt om nätterna och i mitt huvud en enda 
tanke: - Sov och glöm! SOV OCH GLÖM – diagnosen och alltihop. Sov och dröm! SOV 
OCH DRÖM – att det inte har hänt. SOV OCH GLÖM – det var bara en ond dröm. Det 
är väl det här som kallas förnekande, när sorgens och krisens olika faser analyseras” 
(Fant, 1994, s 47-48). 
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Styrkan i livets slutskede 
Författarna av de själbiografiska böckerna har lyckats att upprätta strategier som 
möjliggör ett liv med innehåll, många gånger med ett fördjupat sådant den tid som finns 
kvar. De har planerat sin egen begravning, utsett sin gravplats och gravsten. 
Förberedelserna inför döden är lika allvarlig som väntan på diagnosen av sjukdomen. 
Då de fått diagnosen ALS samt att det inte finns något bot mot sjukdomen utan att den 
sakta leder till döden tänker de, att det måste finnas mening med att ha ”turen” till att få 
dö långsamt. Detta för att kunna reda ut och ställa saker till rätta i sina liv. Hela resan 
från diagnos till döden visar hur viktigt det är att finnas till för varandra och att kärleken 
är det viktigaste som finns. I slutet får den sjuke med ALS en styrka då döden närmar 
sig. De har fullbordat sina liv och känner en befrielse och styrka när döden kommer. 
 
” Det är förunderligt – Jag vill faktiskt inte vara utan den här delen av mitt liv! Jag har 
en ytterst begränsad tid kvar här men det är först nu jag känner mig närvarande. Döden 
för mig närmare livet” (Lindqvist, 2004, s 199). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

DISKUSSION     

Metoddiskussion  
Kvalitativ metod valdes då syftet i denna studie var att beskriva de depressionssymtom 
som kan förekomma vid MS och ALS. Kvalitativ metod kännetecknas av närhet till det 
som studeras och syftar till att skapa förståelse för människor som har sjukdomar som 
MS och ALS i den situation de lever i (Friberg, 2006). Som författare här var syftet att 
fånga upp de depressionssymtom som finns hos dem som har dessa sjukdomar och då 
lämpade sig denna metod väl. Jämfört med att använda vetenskapliga artiklar så är inte 
texterna i de självbiografiska böckerna tolkade och sammanförda av någon annan utan 
det är författarnas egna ord. Detta gjorde att författarna av denna studie kunde göra 
vetenskaplig analys av de självbiografiska böckerna. Samtidigt blev det en möjlighet att 
kunna komma närmare deras upplevelser på ett mer personligt plan, vilket kan vara 
svårt att göra i ett material av vetenskapliga artiklar.  
 
Det positiva med att läsa självbiografiska böcker är att författarna kan beskriva 
situationer som annars inte kommer fram vid intervjuer då samtalet styrs av 
intervjuaren. Det negativa med självbiografiska böcker är att författarna av denna studie 
inte kan ställa följdfrågor. Detta gör att författarna får bilda sig en egen uppfattning av 
texterna (Dahlberg, 1997). 
 
I studien samlades och studerades texter från självbiografiska böcker för att se hur 
människor med MS och ALS upplever depression och hur de hanterar detta. I de 
självbiografier som lästes har författarna strävat efter att ha syftet i fokus då 
meningsbärande enheter utifrån syftet plockats fram ur dessa texter. Sedan 
sammanställdes texterna så att de blev hanterbara och presenterbara, dvs. så att den kan 
beskrivas med en ny förståelse och även förstås av andra än forskarna själva. De åtta 
böckerna som lästes var tillräckligt många för att få den information som krävdes för 
denna studie. Åldern på böckerna visade sig inte ha någon betydelse för det syfte det 
skulle motsvara i studien. 
 
Analysförfarandet går från helhet till delar och åter till helhet (Dahlberg, 1997). Utifrån 
de lästa texterna togs det fram huvudkategorier och underkategorier. Dessa kategorier 
förknippas med de depressionssymtom som förekommer vid sjukdomarna MS och ALS.  
Böckerna lästes igenom flera gånger av de två författarna av denna studie. Texter och 
citat togs fram och diskuterades flera gånger, då det kunde upplevas av olika erfarenhet 
och uppfattningar. Genom att ha dessa två sjukdomar med i studien fick författarna fram 
olika beskrivningar av de symtom som kan förekomma vid de två olika sjukdomarna i 
samband med depression, vilket kändes viktig, samtidigt som det kunde upplevas vara 
svårt att fördjupa sig i dem under samma studie. Här gjordes inte någon jämförelse 
mellan sjukdomarna utan de presenterades var för sig. Böckerna tog upp olika mycket 
om de depressionssymtom som kan förekomma. Förekomsten av depressioner fanns i 
alla böcker, dock i olika varianter som då ledde författarna till diskussioner kring detta 
fenomen. 
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva de olika symtom i samband med depression som kan 
förekomma vid sjukdomarna MS och ALS. De frågeställningar som studien ville svara 
på var om det skiljer mellan beskrivningarna av symtomen vid dessa sjukdomar och hur 
sjuksköterskor kan underlätta vid dessa symtom. 
 
I resultatet av denna studie framkom det att när sjuksköterskan kommer i kontakt med 
personer som har sjukdomen MS där det finns symtom som trötthet, förnekelse, 
skamkänslor, rädsla och tankar på döden är det viktigt att fånga upp dessa. Genom att ha 
en standardvårdplan som gör det möjligt att som sjuksköterska finnas med patienten 
redan vid första mötet med fastställd diagnos och läkarkontakt. Detta kan innebära en 
trygghet och förståelse för den som är sjuk. Det är av stor vikt att patienten känner att 
han/hon syns och hörs i sin sjukdom. Då är det viktigt att det finns möjlighet till, att på 
ett adekvat sätt få visa sina känslor och tala om dem med sjuksköterskan på ett tidigt 
stadium, som i sin tur kan leda till mindre till ett bättre välbefinnande. Genom att 
sjuksköterskan har en positiv attityd, intresse och är lugn i sitt sätt att arbeta genererar 
detta till att personen med MS också får en positiv inställning till sin sjukdom. 
Samtidigt bör sjuksköterskan bemöta patienten med samma respekt som i mötet med 
vilken främmande person som helst som även Peplau (1988) visar i sin metod. Detta 
arbetssätt från sjuksköterskan kan då hjälpa individen till att undvika att utsätta sig för 
stress, sömnbrist och oregelbundna vanor och samtidigt förhindra nya skov eller att 
skoven inte kommer så tätt. 
 
Resultatet av denna studie visar att sjukdomen inte bara drabbar den som är sjuk utan 
hela dennes omgivning med familj, vänner och arbetskamrater är det också viktigt att 
omgivningen anpassas till den som är sjuk, då det är viktigt för dennes värde och 
välbefinnande. Här kan det handla om arbetsuppgifter som anpassas och att det i 
hemmiljön handikappanpassas så att vardagliga sysslor lättare fungerar både för den 
som har MS och för familjen. Vidare är det av stor vikt att närstående personer i 
omgivningen har den information som behövs om sjukdomen och då visa en förståelse 
till personen som har sjukdomen som även resultatet av studien visar.  
 
I de fall det handlar om mötet med personer som har ALS framkom det i denna studie 
att de som fått diagnosen nyligen så är symtom i samband med depression starkast vid 
fastställandet av diagnosen. Det är viktigt att sjuksköterskan redan här ser de symtom 
som finns. Dessa symtom kan vara att få gråta ut sin sorg, att tära på varandra, att 
behöva ta emot hjälp och tankar på döden. Här kan sjuksköterskan redan på ett tidigt 
stadium vara delaktig i individens omvårdnad då denna sjukdom har ett drastiskt 
förlopp med stora kroppsliga försämringar som påverkar personen och ger dessa 
symtom. Det är svårt för både den som är sjuk och för de som finns i dennes närhet 
under hela sjukdomsförloppet, eftersom det handlar om ett långsamt farväl till livet. För 
att bevara sin muskelfunktion i sjukdomen är det viktigt med sjukgymnastik (Sandgren, 
2005). Här kan sjuksköterskan finnas till hands, både med hjälp vid sjukgymnastiken 
och att se patienten i samtalet, där tecken på andra symtom kan framkomma så som 
depression, nedstämdhet och funderingar kring döden.   
 
Lidandet som personen känner i samband med ALS kan även ge hälsan en mening 
genom att människan blir medveten om kontrasterna och de olika möjligheter då det 
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gäller människans egna inre resurser. Vidare i resultatet av denna studie framkom det att 
människan bär på rädsla, ångest eller oro inför lidandet vilket Eriksson (1994) 
beskriver. Eftersom det kan vara svårt för individen att förmedla sin ångest är det viktigt 
att sjuksköterskan bygger upp en bra relation där personen kan känna trygghet och tillit 
för att kunna lätta sitt hjärta och känna ett välbefinnande i sista tiden av livet. Resultaten 
av denna studie visar att som sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd, uppmärksam 
på blickar och gester, så att individen kan bli delaktig i sin omvårdnad och känna ett 
välbefinnande i sin sjukdomssituation. Trots kroppsförsämringar är dock intellektet inte 
påverkat, vilket sjuksköterskan bör vara medveten om i sin relation och omvårdnad av 
personen då de i slutet inte kan göra sig hörda genom tal och nedsatt rörlighet. Här är 
det blicken som gäller att se som signal för sjuksköterskan och för att kunna ge trygghet 
till personen med ALS i den palliativa omvårdnaden.  
 
Då ALS är en sjukdom som fortskrider under kort tid är det inte bara individen som 
berörs av sjukdomen, utan närstående, anhöriga och vänner som samstämmer med 
tidigare forskning gjord av Calvo et al., (2007). Här kan sjuksköterskan stötta dessa 
genom att tala om hur sjukdomen fungerar och vad som händer med den som är sjuk 
och då göra anhöriga beredda på vad som kan komma härnäst. Samtidigt ger det en 
ökad förståelse för sjukdomen, trygghet och tillit för omgivningen där sjuksköterskan är 
ett stöd. Det framkom av denna studie hur viktigt det är att hjälpa dessa människor 
genom att ha en öppen dialog och vidare var de kan finna ytterligare stöd och samtal för 
att orka den svåra tid som upplevs i samband med sin närståendes sjukdom och död.  
 
När sjuksköterskan då möter patienter med MS och ALS och använder sig av Peplaus 
omvårdnadsteori (1988), som består av fyra faser, vilka går från orienteringsfas till 
resultionsfas där det är viktigt att då bygga upp en bra relation och trygghet mellan 
sjuksköterskan och patienten. Resultatet av denna studie visar att det kan vara svårt för 
patienten att ta till sig det som sägs vid första mötet och behöver en kontinuerlig kontakt 
där information kan bytas och för att kunna ge patienten den vård och välbefinnande 
som den har rätt till. I den fösta fasen finns det ett beroende av sjuksköterskans närvaro 
och trygghet. Genom att förklara och undervisa för patienten hur sjukdomen ter sig med 
alla symtom ger det då en möjlighet till att som patient vara mer beredd på hur deras 
kropp reagerar vid skov och försämring. Efterhand som patient förstår och klarar sin 
sjukdom blir den också mer oberoende av stöd från sjuksköterskan och har funnit ett 
starkt självförtroende. Som sjuksköterska är det viktigt att hjälpa den sjuka människan 
att se sina egna problem och förstår då betydelsen av självhjälp.  I denna studie 
framkom det att då individen fortsätter med sitt aktiva liv med arbete, socialt umgänge, 
familj och hem och genom att ha en positiv inställning trots funktionsnedsättning, kan 
sjuksköterskan då bidra med ett bättre välbefinnande hos dessa individer och lindra 
deras depressionssymtom. Här ska sjuksköterskan finnas kvar till förfogande till 
patienten, men mer som ett stöd i bakgrunden och finnas tillgänglig vid behov som 
eventuellt kan uppstå för individen. Resultatet av denna omvårdnad kan då ses från 
fastställd diagnos till ett bra välbefinnande. Att som sjuksköterska kunna se varje patient 
som den individ den är och på detta sätt ge den styrka och förståelse. Detta har stor 
betydelse för både patient och sjuksköterska i sin utveckling som människa vilket 
Peplau (1988) även tar upp som en viktig del i omvårdnaden. 
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Efter att ha studerat och läst biografier och artiklar saknas det information om hur 
patienterna fångas upp i tidigt stadium efter nyligen satt diagnos vid både MS och ALS. 
Då denna studie visar att många av författarna talar om djupa depressioner och tankar på 
döden, kan det behövas en standardvårdplan kring detta. I tidigare forskning gjord av 
Tedman, Williams & Young (1997), framkom det att i den undersökta patientgruppen 
fanns det ingen skillnad i depression mellan patienter som har MS respektive ALS. I de 
självbiografiska böcker som lästes i denna studie visar resultatet att det dock skiljer sig i 
beskrivningarna av symtom som finns i samband med depression mellan dessa två 
sjukdomar. Skillnaden är att de som har MS ofta har en djupare och längre depression 
jämfört med dem som har ALS. MS fortskrider under hela livet, där skov går tillbaka 
och då känner att de får en förbättring och tror att de övervunnit sin sjukdom. Bakslag 
kommer i samband med nytt skov och där depressionen då blir förvärrad. Resultatet av 
denna studie visar att det finns en rädsla för vilken kroppsfunktion och del som kommer 
att påverkas av skovet härnäst. I ALS kommer depressionen vid förlusten av sin kropp, 
oftast i samband med diagnosen. Då dessa personer vet att de har endast 3 – 5 år kvar av 
sitt liv fyller de det med livsnjutning och tar för sig av livet in i det sista som 
framkommer i resultatet av studien. Därför har de inte så djup depression utan 
accepterar sin situation som den är. De tar ett långsamt farväl av livet genom att göra de 
saker de vill och är tacksamma för det. 

Slutsats 
Denna studie visar att det är viktigt att se och lyssna till patienter med MS och ALS 
mycket tidigare i deras sjukdom och i omvårdnaden se de depressionssymtom som kan 
förekomma. Detta ger då en möjlighet till att hjälpa de individer med MS och ALS från 
att hamna i djupa svackor i sin depression. Att se till så de får tala ut och samtidigt få ett 
stöd i sin nya situation redan vid diagnostillfället är av stor vikt. Erbjuda samtal och 
stöd och inte bara besök för att ta prover och tester, där det inte hinns med ett långt 
samtal. Att som sjuksköterska med respekt lyssnar och ser signalerna på ett rop på hjälp. 
Vikten av att förstå dessa människor på ett tidigt stadium och behovet att psykologiskt 
stöd bör studeras mer. Det viktigaste är inte bara det medicinska stödet utan även att 
någon lyssnar och bryr sig om och kan svara på de funderingar som människor med MS 
och ALS har. Författarna av denna studie finner att det saknas kunskap om hur 
människor med MS och ALS tas om hand tidigt i sin diagnos. Det visar att det finns 
behov av ytterligare forskning kring detta.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Valda självbiografier 
 
Ahlbom, M. (1997). Tisdagarna med Morrie. 
Denna bok handlar om Morrie, som är lärare och professor och som fick diagnosen ALS 
sommaren 1994. Mitch som är en gammal elev till Morrie och avgudar honom 
intervjuar honom regelbundet varje tisdag. Boken beskriver Morries resa från diagnos 
till död, där det är kroppen som dör men att själen lever vidare under 
sjukdomsförloppet. Morrie vill också med sin berättelse tala om hur viktigt det är att 
finnas till för varandra samt att kärleken är viktigast.  
 
 
Darnell, F. (1999). Motljus – med MS som följeslagare. 
Darnell berättar i boken vägen från de första symtomen till ett nytt liv i rullstol. Med 
boken vill Darnell hur det är att leva med sjukdomen MS ”byrackan”, som kom fort och 
kunde försvinna lika fort. Den var osynlig men mycket närvarande för henne. Det tog 
henne åtta år för att få ”byrackan” synlig och fick ett namn. 
 
Fant, M.( 1994). Klockan som saknar visare. 
Maj var 63 år när hon fick sin diagnos ALS. Hon avled först cirka två och ett halvt år 
senare. Maj arbetade bland annat som författare och som programledare i TV. Hon 
levde ett mycket aktivt liv tillsammans med sin make och i boken beskrev hon hur hon 
successivt blev sämre i sin sjukdom. Med tanke på att hon var en offentlig person var 
hon rädd för att andra än den egna familjen skulle få vetskap om hennes sjukdom. 
 
Hoffsten, L. (1998). Blues. 
I denna bok beskriver artisten Louise Hoffsten hur det var att få den kroniska 
sjukdomen MS samtidigt som hon skulle lanseras i USA. Beskedet gav upphov till 
depression och självmordstankar och i boken berättar hon hur hon hanterar sin sjukdom 
för att uppnå fortsatt livskvalitet. 
 
Holm, A. (2006). Att leva solvänd – en bok om Vibeke och ALS. 
Vibeke var 47 år då hon fick diagnosen ALS. Knappt fyra år senare avled hon. 
Tillsammans med sin make hade hon fem barn, varav de flesta bodde hemma. Vibeke 
arbetade som lärare. En väninna till Vibeke författade boken och grundade denna på 
samtal med henne där väninnan antecknade under tiden. I boken finns även makens, 
några av barnens och några ur ALS-teamets tankar och känslor kring Vibekes situation.  
 
Jansson, B. (2000). En samuraj i rullstol. 
Berit Jansson känner sig som en samuraj i rullstol och som alla odds visar att det går att 
fortsätta arbeta trots svår sjukdom. Som en samuraj har Berit Jansson fått strida för sin 
rätt till arbete och mot omgivningens attityder. Berit berättar hur hon gick till väga för 
att bemästra de svårigheter som MS skapar.  
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Lindqvist, U-C. (2004). Ro utan åror. 
Samma dag som TV-journalisten Ulla-Carin fick sin diagnos ALS firade hon sin 
femtioårsdag. I boken skildrar Ulla-Carin sina upplevelser ställd ansikte mot ansikte 
med döden. Men det är också en bok om kärlek och en djup förbundenhet med allt 
levande. Efter knappt ett år avled hon av sin sjukdom. 
 
Sandgren, I/N. (2005). Ett år med ALS – en smygande sjukdom. 
Ninni var ca 60 år då hon fick sin diagnos ALS. Läsaren får följa Ninni under ett år av 
hennes sjukdomstid. Boken är skriven i dagboksformat med korta anteckningar varje 
dag. Ninni var konstnär och beskrev sjukdomsförloppet blandat med vardagen 
tillsammans med kollegor, vänner och familj. Hon lever själv men har mycket täta 
kontakter sin son och en väninna. I boken framkommer det inte hur länge Ninni varit 
sjuk innan diagnosen.  


