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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Motorneuronsjukdom (MND) är en sjukdomsgrupp där amyotrofisk 
lateralskleros (ALS) är den vanligaste sorten. MND/ALS har ett hastigt förlopp där 
muskler förtvinar och försvagas tillsammans med ett opåverkat sinne. Detta leder till 
behov av komplexa omvårdnadsinsatser som innefattar ett multidisciplinärt vårdteam 
samt palliativ vård. Syfte: Att beskriva upplevelser av att leva med en 
motorneuronsjukdom såsom amyotrofisk lateralskleos. Metod: En litteraturöversikt 
som bygger på nio vetenskapliga artiklar vilket analyserades med Fribergs femstegs- 
modell. Resultat: Resultatet består av två teman och fem subteman. Resultatet visar 
upplevelser om begränsningar i vardagen, en förändrad självbild, stöd i mänskliga 
relationer, existentiellt hot och att vilja leva i nuet. Slutsats: Att leva med MND/ ALS 
medför förutom fysiska förändringar även förändringar i hur livet värderas, synen på 
sociala relationer och hur utförandet av vardagliga aktiviteter sker. Dessa förändringar 
som personerna går igenom måste förstås för att kunna ge individuella 
omvårdnadsbehov. Att vara aktiv och leva i nuet kan skapa mening för MND/ALS 
drabbade. Sjuksköterskan bör därför skapa möjligheter till positiva känslor och ett 
aktivt liv för dessa personer. Sjuksköterskan kan använda sig av de resurser som 
personen har för att kunna skapa mening och hanterbarhet. 
 
Nyckelord: Kroppslig förlust, upplevelser, meningsfullhet, omvårdnad, ALS. 
 
 
  



Summary 
 
To live as a prisoner in your own body 
- A literature review 
 
Background: Motor neurone disease (MND) is a group of diseases where 
amyotrophic lateral sclerosis is the most common (ALS). MND/ALS as a progressive 
disease where the muscles thrives and weakens as the mind stays intact. This leads to 
need for complex nursing care that include a multidisciplinary care team and palliative 
care. Purpose: To describe the experiences of people who live with a motor neuron 
disease such as Amyotrophic lateral sclerosis. Method: A literature review based on 
nine scientific articles that have been analyzed with the Friberg Five Step-model. 
Results: The result shows two themes and five sub themes. The results show 
experiences and feelings of limitations in everyday life, a change self-image, support in 
human relationships, existential threats and wanting to live in the present. 
Conclusion: Living with MND/ALS involves physical changes, changes in how life is 
valued, how to feel about social relationships and everyday activities. The changes the 
person goes through must be considered in the individual nursing needs. Being active 
and living in the present can create meaningfulness for these people. The nurse should 
therefore create opportunities for positive feelings and an active life for these people. 
The nurse can use the resources of the person in order to create mening and 
manageability. 
 
Keywords: Body loss, experience, meaningfulness, nursing, ALS. 
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Inledning 
 
Motorneuronsjukdom (MND) är en neurologisk obotlig sjukdomsgrupp som innebär 
en mycket stor förändring i livet. Gradvis förtvinar musklerna och personen förlamas 
fysisk medan medvetandet förblir opåverkat (Oliver, 2010). Det behövs en ökad 
förståelse för hur personer med MND upplever sin livssituation (O’brien, Whitehead, 
Jack & Mitchell, 2011). Detta för att sjuksköterskan då har en större möjlighet att möta 
de omvårdnadsbehov som dessa personer kräver. Förståelse och kunskap kring 
upplevelser kan förbättra bemötandet och det kliniska omvårdnadsarbetet. Det finns 
ett behov att sjuksköterskan förstår de drabbade utifrån deras perspektiv (Pavey, et al., 
2013). MND är dessutom en ovanlig sjukdom vilket gör att sjuksköterskan har svårt 
att upprätthålla god kompetens (Skelton, 2005; Marsden, 2011). Genom en 
bearbetning av tidigare forskning kring hur personer med MND upplever sin 
livssituation kan denna litteraturöversikt förhoppningsvis ge en ökad förståelse och 
kunskap om deras upplevelser. Amyotrofisk lateralsklerosis (ALS) är den vanligaste 
formen av MND (Marsden, 2011) och presenterar 85% av fallen (Gent, 2012). För syftet 
med denna litteraturöversikt kommer MND och ALS tillämpas synonymt med 
varandra (MND/ALS). 
 
 
 
 



 

2 

Bakgrund 
MND/ALS 
 
MND är en sjukdomsgrupp som progressivt försvagar och förtvinar de nervceller som 
kontrollerar kroppens muskler (Oliver, 2010). MND har förutom ALS, fyra andra 
undergrupper där alla fortfarande inte är helt definierade (Marsden, 2011; Lenglet & 
Camdessanché, 2017). I samtliga undergrupper är andningsmuskulaturens 
försvagning orsaken till döden hos majoriteten av de drabbade (Hadjikoutis & Wiles, 
2001; Jensen, Jørgensen, Bech, Frandsen & Schrøder, 2016). MND/ALS visar sig 
genom olika symtom beroende på vilka nervceller som drabbas (O’brien et al., 2011). 
Den drabbade avlider vanligtvis inom loppet av 3-5 år efter diagnos (Jensen et al., 
2016). De flesta som insjuknar i MND/ALS är emellan 55-7o år, men kan även 
förekomma i 20 års åldern (Wijesekera & Leigh, 2009). Endast ett läkemedel har tagits 
fram, Riluzol, som har visat sig fördröja sjukdomsutvecklingen (Orrell, 2010). Andra 
mediciner och hjälpmedel kan lindra symtomen (Oliveira & Pereira, 2009) men 
sjukdomen i sig kan inte botas (Jensen et al., 2016). 

MND/ALS en irrevisibel sjukdom med funktionsnedsättningar 
 
Det kan vara skrämmande att få diagnosen MND/ALS och redan vid tidig 
sjukdomsdebut uppkommer symtom som påverkar det dagliga livet (Paganoni, Karam, 
Joyce, Bedlack & Carter, 2015). Muskelförtviningen leder till svaghet och förlust av 
funktioner såsom rörlighet, tal och sväljning (Ray, Brown & Street, 2014). Dysfagi, 
svårigheter att svälja, kan leda till uttorkning, viktminskning och aspiration (Oliveira 
& Pereira, 2009). En MND/ALS diagnos leder ofta till många förluster i det vardagliga 
livet (Oliver, 2010). Förutom förändringar i personens sociala relationer sker en förlust 
av privatliv, fysiska förmågor och framtidsplaner (Foley, Timonen & Hardiman, 2014). 
Sinnen som syn, hörsel, smak och känsel förblir opåverkat precis som 
tarmmuskulaturen, hjärtmuskulaturen och ögonmusklerna (Borasio & Oliver, 2006). 
Behovet av hjälp i det dagliga livet är individuellt. Muskelförsvagningen kan ske hastigt 
och leda till ett omfattande behov av hjälp i det dagliga livet. Det kan även ske mer 
långsamt där personen klarar sig en längre tid utan större hjälpbehov (Hammerbeck 
& Garrett, 2010). MND/ALS drabbade har multidisciplinära behov på grund av den 
ständigt föränderliga och komplexa sjukdomsprocessen. Funktionsnedsättningarnas 
rehabiliteringsåtgärder bör individualiseras. Detta för att bevara självständigheten och 
de fysiska funktionerna så långt som möjligt. Individualiserade rehabiliteringsåtgärder 
maximerar livskvalitet och gör symtomen lättare att hantera (Paganoni et al., 2015). 
Eftersom muskelförsvagningen till slut leder till ett omfattande hjälp med ADL är det 
viktigt att dessa personer upplever god omvårdnad (Alankaya & Kardankovan, 2015). 

ALS-team och omvårdnad vid MND/ALS 
 
Efter en diagnos bör den drabbade och anhöriga få regelbundet stöd från ett 
multidisciplinärt vårdteam (Andersen et al., 2012). Specialiserade mutlidisciplinära 
team kan ge optimal omvårdnad och optimala hanteringsstrategier till personer med 
MND/ALS (Howard & Orrell, 2002; Leigh et al., 2003; Miller et al., 2009; Chio et al., 
2006). Multidisciplinär vård vid MND/ALS inkluderar förutom sjuksköterskan 
yrkeskategorier såsom neurolog, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, dietist och 
kurator (Oliver, 2010). Det har visat sig att överlevnadstiden är längre hos de personer 
som tillhör ett multidisciplinärt ALS-team (Oliver, 2010; Foley, Timonen & Hardiman, 
2016). Även livskvalitet och vårdkvalitet har visat sig bättre vid vård i multidisciplinära 
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och palliativa team (Foley et al., 2016). Sjuksköterskans uppgift är att vara observant 
på försämringar och förbereda MND/ALS drabbade och deras närstående för 
framtiden (Hammerbeck & Garrett, 2010). Sjuksköterskan ska även ligga steget före 
gällande insättning av hjälpmedel (Hammerbeck & Garrett, 2010; Marsden, 2011). 
Sjuksköterskan hjälper MND/ALS drabbade med emotionellt stöd, rådgivning, 
symtom kontroll, övervakning av personernas försämring, hantering av 
gastrostomikateter (PEG), sugning av övre luftvägar och lindring av andningssvikt 
(Skelton, 2005). Viktminskning är en viktig faktor gällande överlevnad för de drabbade 
(Andersen et al., 2012). Att informera och utbilda personen och anhöriga är 
grundläggande för sjuksköterskans roll i varje sjukdomstillstånd och vid MND/ALS är 
inget undantag (Simmons, 2005). Det finns inga nationella riktlinjer för MND/ALS 
vård i Sverige i dagsläget (Jakobsson Larsson, 2016). Internationella evidensbaserade 
riktlinjer har dock utvecklats för att hjälpa yrkessamma att behandla, hjälpa och ge 
stöd till drabbade (Miller et al,. 2009; Andersen et al,. 2012). Dessa riktlinjer kan 
hjälpa teamet att sätta upp mål för omvårdnaden. Omvårdnaden för MND/ALS 
personer bör bedrivas stödjande genom multidisciplinärt team och palliativ vård 
(Miller et al,. 2009). 

Palliativ vård 
 
Palliativ vård är ett förhållningssätt som förbättrar livskvaliteten för de personer som 
står inför problem i samband med en livshotande sjukdom. Förhållningssättet syftar 
till att förebygga och lindra lidande genom behandling, bedömning och utvärdering av 
smärta samt andra fysiska, psykosociala och existentiella problem (World Health 
Organization, 2017). Palliativ vård utövas av ett multiprofessionellt team. De fyra 
dimensioner som beaktas för att uppnå god livskvalitet är personens fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella behov (Andersen et al., 2012). Den enda behandling som 
erbjuds för personer med MND/ALS är en förhoppning om att sakta ner 
sjukdomsprocessen. Detta innebär att de drabbade ska få specialiserad palliativ vård 
(Kristjansson, Toye & Dawnson, 2003). En palliativ vårdplanering ska påbörjas direkt 
efter diagnosbeskedet (Davis & Lou, 2011) då det tidiga ingripandet kan lindra fysisk 
och psykisk stress under hela sjukdomsförloppet (Kristjansson, Toye & Dawson, 
2003). Med hjälp av personcentrerad palliativ omvårdnad kan en låg livskvalité vid 
MND/ALS höjas (Lambert, 2006). Att förutse symtom innan de inträffar är viktigt i 
behandlingsprocessen för sjuksköterskan. En medvetenhet om sjukdomsförloppet 
underlättar behandling för att kunna ge olika insatser vid rätt tidpunkt (Mitusumoto 
& Rabkin, 2007). Studier har visat att MND/ALS personers behov kan uppfyllas genom 
hospices och specialiserade palliativa enheter (Oliver, 1996; Borasio & Voltz, 1997; 
O’brien, Welsh, Dunn, 1999; Neudert, Oliver, Wasner, Borasio, 2001). Det är viktigt att 
personen får behålla sin självbild och värdighet samt att få ingå i ett socialt 
sammanhang (Strang & Strang, 2001). Vid MND/ALS ska sjuksköterskan ta del om 
önskningar om utformningen av omvårdnaden runt personen och hur de helst vill 
spendera sin sista tid i livet (Skelton, 2005).  Personer som lider av en kronisk sjukdom 
behöver ha hjälp av andra för att kunna finna mening med sin sjukdom och sina 
erfarenhet samt för att kunna lära sig av sina upplevelser. Att skaffa kunskap om 
upplevelser kan därmed göra det lättare att skapa mening för dessa personer (Meleis, 
2012). Trots kronisk sjukdom finns det möjligheter att främja upplevelser av hälsa och 
skapa välbefinnande. Genom att finna eller skapa mening och göra situationen 
begriplig och hanterbar kan den drabbade uppleva en känsla av sammanhang (Strang 
& Strang, 2001) 
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Känsla av sammanhang 
 
Känsla av sammanhang (KASAM) är en teori som refererar till vilken utsträckning 
världen ses som begriplig, hanterbar och meningsfull (Antonovsky & Sourani, 1988). 

De tre begreppet som bygger upp KASAM är; 

 

 

                 Begriplighet        Hanterbarhet 

 

 

 

   Meningsfullhet 

Figur 1. KASAM 
 

Begriplighet belyser personens förståelse för sin situation och hur stor utsträckning 
situationen känns förnuftsmässigt gripbar. Huruvida situationen upplevs som ordnad 
istället för kaotisk och oförutsägbar (Antonosky & Sourani, 1988). Hanterbarhet är 
den komponent som belyser personens upplevelser av att ha tillräckligt med resurser 
till de krav som denne ställs inför. Meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning 
personen upplever att livet har en känslomässig innebörd. Meningsfullhet fungerar 
som en motivationsgivare till komponenterna begriplighet och hanterbarhet (Strang & 
Strang, 2001). Teorimodellen innebär att sättet att se på livet har inverkan på hälsan 
(Eriksson & Lindstrom, 2007). Sjukdom kan påverka KASAM (Alsén & Eriksson, 
2016), sjukdom kan både kännas meningslöst men även ge livet nya värden (Strang & 
Strang, 2001). Höga värden på KASAM ger en hög känsla av sammanhang och därmed 
en hög förmåga att hantera livets utmaningar (Eriksson & Lindstrom, 2007). 

En person med högt KASAM trots kronisk sjukdom kan känna önskan att bli motiverad 
(meningsfullhet), känna att situationen är begriplig och tro att resurser finns 
(hanterbarhet) (Antonovsky, 1996). Upplevelser av sjukdom är subjektivt och flera 
faktorer kan spela en roll i upplevelsen av symtom. När personer med en kronisk 
sjukdom erhåller ny information om sin sjukdom eller utvärderar försök till 
behandling och copingstategier så utvecklas och ändras dessa upplevelser. Personer 
skiljer sig i hur de tänker om sin sjukdom (Leventhal, Brissette & Leventhal, 2003). 
Forskning visar att KASAM tenderar att stiga med åldern (Lindmark, Stenström, 
Wärnberg & Hugoson, 2010; Nilsson, Leppert, Simonsson & Starrin, 2010; Feldt et al., 
2011). Den salutogena forskningen och KASAM kan användas som hjälpinstrument 
eller värdefull bas vid hälsofrämjande behandling för individer och grupper. KASAM 
kan även ses som en teoretisk grund för hälsofrämjande forskning i allmänhet 
(Eriksson & Lindstrom, 2007).  

Syfte 
Att belysa upplevelser av att leva med en motorneuronsjukdom såsom amyotrofisk 
lateralskleros. 
 

 
 

KASAM 
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Material och metod 

Design 
Litteraturöversikt med kvalitativ ansats och induktiv metod tillämpades. Vid 
litteraturöversikt kartläggs kunskapsläget inom ett visst ämnesfält (Rosén, 2013; 
Friberg, 2012) genom att granska tidigare studier (Polit, Beck & Hunger, 2001). En 
litteraturöversikt kan dessutom generera kunskap om hur omvårdnadsarbete kan 
utföras (Friberg, 2012). Analysen har genomförts utifrån Fribergs (2012) femstegs- 
modell. Kvalitativa studier har ökad förståelse som yttersta mål (Friberg, 2012). 

Urval och datainsamling 
Artiklarna har tagits fram genom sökning i databaserna CINAHL och PubMed. Med 
utgångspunkt från syftet så har följande sökord använts i sökningen 2017-02-21: 
ALS OR Amyotrophic lateral sclerosis AND qualitative OR narrative OR focus group* 
OR interview* OR phenomenol* OR grounded theory OR observation* OR nurs* OR 
experienc* 
 
En sökning med sökorden  motor neurone disease OR MND gjordes även den 2017-
03-12 samt 2017-04-01 men inga nya resultatartiklar tillkom. Trunkeringstecknet* har 
använts vid utvalda sökord på databaserna. Trunkering är en sökteknik som använts 
och gör det möjligt att finna flera böjningsformer av ett ord på en sökning (Östlundh, 
2012). Genom att söka på nurs* kommer databasen hitta fler böjningsformer på det 
valda ordet, vilket i detta exempel kan ge resultat även vid t.ex. nurse, nursing osv. 
Detta ökar antalet relevanta artiklar eftersom databasen inte automatiskt söker upp 
alla olika böjningsformer av ett ord.  
 
I sökningen har termerna ”AND” och ”OR” använts. Funktionen kallas för boolesk 
söklogik och används för att benämna sökordens samband i förhållande till varandra 
(Östlundh, 2012). ”AND” fungerar avgränsande och flera ord efter varandra ger träffar 
på sidor som innehåller alla dessa ord. Denna term gör sökningen mer specifik. När 
två eller fler ord läggs ihop med ”AND” måste båda orden finnas med i träffen 
(Karlsson, 2012). Termen ”AND” har använts i sökningarna så att ett tänkt samband 
mellan de olika sökorden kunde göras. Termen ”OR” fungerar expanderande och ökar 
därmed sensitiviteten i sökningen. När ord läggs ihop med hjälp av ”OR” behöver 
endast ett av detta ord finnas med i sökningen (Karlsson, 2012). Ord som kan skrivas 
i förkortad form bör sökas både på hela ordet och på förkortningen för bästa resultat 
(Östlundh, 2012). Därför har termen ”OR” tillämpats vid amyotrophic lateral sclerosis 
OR ALS samt vid motor neurone disease OR MND. För att få en större överblick i 
ämnesområdet kan det vara bra att även söka artiklar manuellt (Karlsson, 2012). En 
manuell sökning har gjorts genom sökning i referenslistor till redan utvalda artiklar 
och annan litteratur för att hitta nya källor. Artikeln av Hogden, Greenfield, Nugus & 
Kiernam (2012) erhölls genom manuell sökning och har inte funnits genom 
artikelsökning från databaserna. Artikeln presenteras i söktabellen (se Bilaga 1 och 2).  
 
Begränsningar var vetenskapligt granskande artiklar, publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter, tillgängliga på engelska och innefatta personer över 19 år. En 
publikationsgräns före 2007 bestämdes för att undvika forskning som riskerar att vara 
inaktuell. Artiklarna skulle även innefatta kunskapsområdet omvårdnad och vara 
skrivna av minst en sjuksköterska. En annan begränsning var att samtliga artiklar 
skulle finnas tillgängliga att ladda ned i fulltext från Jönköping University bibliotek. 
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Artiklar som endast syftade till anhörigas upplevelser av att ha en närstående som var 
sjuk i MND/ALS exkluderades. Artiklar som endast syftade till upplevelser av att ta 
emot diagnosen MND/ALS exkluderades. Valda artiklar är beskrivna ur ett 
patientperspektiv.  
 
Urvalsprocessen påbörjades genom att läsa de titlar som framkom i databas 
sökningarna. Utifrån relevanta titlar granskades abstract samt huruvida de 
kvarstående artiklarna fanns tillgängliga i fulltext. Abstract lästes för att urskilja 
användbart material och för att få ett helhetsgrepp av artikeln. Abstract ska läsas med 
ett kritiskt öga i relation till det egna syftet (Friberg, 2012). Vid abstract med väsentlig 
information lästes hela artikeln igenom för eventuell inkludering. När lämpligt antal 
studier identifierats ska studiernas kvalitet granskas (Friberg, 2012). De tio artiklar 
som uppfyllde inklusionskriterierna granskades med Protokoll för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod som är framtagen av Avdelningen 
för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 3). I protokollet granskas 
bakgrunden, syftet, urvalet, datainsamlingen, dataanalysen, det etiska 
förhållningssättet, tillförlitligheten, resultatdiskussionen, återkopplingen och 
forskningsmetoden. Protokollet innefattar 12 frågor och för att artikeln ska inkluderas 
krävs att samtliga frågor på del 1 besvaras med ja. Antal ja för varje artikel för del 2 
presenteras i artikelmatrisen (se bilaga 4). Artiklar med färre än 7/8 ja på del 2 fick 
inte ingå i resultatet, då studier med hög kvalitet utgör ett starkare vetenskapligt 
underlag (Friberg, 2012). Efter urvalsprocessen erhölls nio resultatartiklar varav 
samtliga var kvalitativa studier.  

Dataanalys 
 
Först lästes artiklarna överskådligt för att få en uppfattning om innehållet. Därefter 
lästes artiklarna mer övergripande för en förståelse av innehållet som sedan 
sammanställdes i en artikelmatris (se Bilaga 4). I Whitehead, Brien, Jack och Mitchell 
(2011) och Ozanne, Graneheim, Persson & Strang (2011) studier gjordes även en 
granskning av diskussionen. Detta för att ta hänsyn till att dessa studier belyser 
anhörigas upplevelser. Diskussionen ger vanligen viktiga upplysningar på hur 
författaren tolkat resultatet (Friberg, 2012). Denna litteraturöversikt syfte behandlar 
endast upplevelser av personer som drabbats av MND/ALS och därför ska anhörigas 
upplevelser exkluderas. Efter en granskning av diskussionen och analys av resultatet 
bedömdes inga svårigheter att utskilja upplevelser emellan drabbad person och 
anhörig. De utvalda artiklarnas innehåll lästes därefter flera gånger där analysen 
främst låg på artiklarnas resultat. Nyckelfynd identifierades utifrån artiklarnas resultat 
och analyserades. Bearbetning av samtliga studiernas konkreta beskrivningar och 
illustrerande citat gjordes även för att inte missa värdefull information (Friberg, 2012). 
Sedan gjordes en ställning till det mest framträdande resultaten i relation till den egna 
studiens syfte. I ett word dokument skrev en sammanfattningstext med artiklarnas 
resultat. En sammanfattningstext kan ses som tillförsikt att det väsentliga har 
uppfattats och dokumenterats (Friberg, 2012). Sammanfattningstexten skrevs ut och 
användes som stöd i det fortsatta analysarbetet (Wittemore & Knafl, 2005). Subteman 
utformades genom induktiv analys, vilket innebär att personernas upplevda 
erfarenheter är utgångspunkten (Friberg, 2012). Gemensamma mönster i artiklarna 
identifierades och placerades under samma subtema. Fyra färger valdes ut: röd, grön, 
blå och rosa. Dessa lappar användes sedan för att para ihop gemensamma nämnare på 
ett strukturerat sätt för att hitta likheter och skillnader. Lapparna analyserades 
närmare genom att gemensamma nämnare hittades. Analysering ledde fram till nya 
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framväxande teman. Under analysarbetet lades en lapp med den egna studiens syfte 
framför bearbetningsmaterialet. Det är viktigt att ha syftet i åtanke under hela 
analysarbetet (Friberg, 2012). Detta gjordes för att motverka sidospår som kan riskera 
att påverka studiens resultat. I det sista steget, när analysen var klar så fanns en 
öppenhet för nya tolkningsmöjligheter och motsägelser i resultatet. Resultatet (se 
tabell 1) presenteras i en tabell för att visa hur de olika teman hängde ihop och för att 
öka läsbarheten. Kritiska vänner har bidragit med uppfattningar om 
litteraturöversikten genom hela analysprocessen (Friberg, 2012). 

Etiska överväganden 
 
Forskingssetik är grundläggande för forskningspraktiken, sjuksköterskeutbildningen 
och för utvecklingen av evidens. För att bedriva forskning är det viktigt att planera och 
förutse eventuella risker (Doody & Noonan, 2016). Vid litteraturöversikter finns det 
risk att författarens egna åsikter och värderingar påverkar analysprocessen (Friberg, 
2012). En nyckelkomponent i forskning är informerat samtycke (Shaw, Brady & Davey, 
2011). Forskarna i de valda resultatartiklarna har bedrivit forskning genom informerat 
samtycke. Samtliga valda resultatartiklar har fört resonemang kring etiskt 
förhållningssätt. För att en studie ska kallas etisk måste den handla om väsentliga 
frågor och varje val av ämne har etiska konsekvenser (Kjellström, 2013). Denna 
litteraturöversikt syftar till att förbättra kunskapsläget vilket kan vara till nytta för 
personer med MND/ALS, sjuksköterskan eller andra som berör denna 
sjukdomsgrupp. Då författarens kunskaper om MND/ALS innan forskningsprocessens 
gång var betydelsefullt liten så har förhoppningsvis fördomar eller intuitiv 
förförståelse inte påverkat materialet. Den förförståelse och föreställning som fanns 
om MND/ALS var att den var psykisk smärtsam. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

Resultat 
Efter analys av de nio utvalda resultatartiklarna framkom två huvudteman: Fången i 
sin egen kropp och Förändrad tillgång till livet. Samtliga resultatartiklar ingår i 
respektive huvudteman. 
 
Tabell 1. Resultat 
 

Tema Subtema 

Fången i sin egen kropp Begränsningar i vardagen 
 
Förändrad självbild 

Förändrad tillgång till livet Stöd i mänskliga relationer 
 
Existentiellt hot 
 
Leva i nuet 

Känslan av att vara fången i sin egen kropp 
Temat känslan av att vara fången i sin egen kropp innefattar två subteman som 
benämndes Begränsningar i vardagen och Förändrad självbild. Dessa två subteman 
behandlar ämnet att leva med MND/ALS och dess påverkan på det dagliga livet. Temat 
belyser de känslorna och psykiska reaktioner som kan upplevas. Dessa behandlar även 
faktorer som underlättar eller gör det svårare att uppleva begriplighet. 

Begränsningar i vardagen 
Upplevelser av en ständig och pågående förlust av fysiska förmågor var smärtsamt 
(Vitale & Genge, 2007; King Duke, & O'Connor, 2009; Whitehead, O’brien, Jack & 
Mitchell, 2011; Olsson Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 2011; Foley, Timonen & 
Hardiman, 2013; Ozanne, Graneheim & Strang, 2013, Mistry & Simpson, 2013). Det 
fanns frustation över att inte längre kunna utföra enkla saker som tidigare varit 
självklara (King et al,. 2009; Olsson Ozanne et al., 2011) som att tömma diskmaskinen, 
hänga tvätt eller sköta sin personliga hygien (King et al. 2009). Den dysfunktionella 
kroppen skapade upplevelser om att vilja anpassa sig till sin sjukdom (Hodgen et al., 
2012; Mistry et al., 2013). En oro kunde uppstå över vetskapen att senare inte kunna 
sköta sin egen hygien och då behöva få hjälp med detta (King et al., 2009). Det var en 
besvikelse att vara beroende av andra. Dagarna kändes långa för dem som levde ett 
inaktivt liv (Ozanne et al. 2013). Att ha en fullt fungerande hjärna med en 
dysfunktionell kropp var störande (Whitehead et al., 2011). Det fanns även en risk att 
låta tankarna vandra när det inte fanns något att göra under dagen. Det kunde vara 
svårt att hitta innehåll i det dagliga livet (Ozanne et al., 2013). Det fanns upplevelser 
om att inte vilja använda rullstol. Att använda rullstol kunde skapa positivt 
välbefinnande och känslor av att kunna vara självständig (King et al., 2009). 
Talproblem som uppstod skapade sorg och påverkade kommunikationen med andra. 
En rädsla av att bli missförstådd ledde till ett undvikande av onödig kommunikation 
(Olsson Ozanne et al., 2011). 
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Förändrad självbild 
Det fanns en vilja att vara självständig och känna behov att ta självständiga beslut 
(Vitale & Genge, 2007; Brown et al., 2008; King et al., 2009;  Whitehead et al., 2011; 
Olsson Ozanne et al., 2011; Hodgen et al., 2012; Foley et al., 2013; Mistry et al., 2013). 
Det var svårt att acceptera förlust av framtidsplaner, drömmar och självständighet 
(Vitale & Genge, 2007; Brown et al., 2008; King et al., 2009; Whitehead et al., 2011; 
Hodgen et al., 2012; Foley et al., 2013; Mistry et al., 2013). Den fysiska 
funktionsnedsättningen skapade upplevelser av skam vilket påverkande självkänslan 
och självbilden (King et al., 2009; Ozanne et al., 2013). Sjukdomen gav upplevelser om 
förändrad socialstatus och en förändrad identitet (Misty et al., 2013). Det fanns en 
önskan om att omgivningen bortsåg från den dysfunktionella kroppen och att 
personen bli skulle som en hel människa (Foley et al., 2013). När sjukdomens symtom 
fortskred förstärktes känslan av att förlora förmågan att agera utefter autonoma och 
självständiga val (Mistry et al., 2013). Det fanns en vilja av att vilja skydda sin image 
och att upprätthålla sin självkänsla (King et al., 2009). En rädsla uppstod av att förlora 
personlig kontroll och förmågan av att fatta egna beslut (Whitehead et al., 2011) men 
även en vilja att behålla kontroll över sitt liv så länge som möjligt (Brown et al., 2008). 
Det fanns upplevelser av att se sig själv som en kämpe och en överlevare (Vitale & 
Genge; Mistry et al., 2013). Att uppleva känslor om att förlora möjligheten till 
föräldraskap eller möjligheten att se sina barn växa upp var smärtsamt. Att vara 
förälder kunde även skapa upplevelser om att vilja leva och upprätthålla sin identitet 
(Foley et al., 2013). Genom ett aktivt liv och genom att spendera tid med egna intressen 
att skapades känslor av frihet. Arbetet gav styrka och mening, men hade även minskat 
i värde då det inte kändes lika viktigt längre. De som hade haft ett rikt liv innan 
sjukdomen fann en styrka i detta (Ozanne et al., 2013). 
 

Förändrad tillgång till livet 
Huvudtemat förändrad tillgång till livet innefattar tre subteman som benämndes Stöd 
i mänskliga relationer, Existentiellt hot och Leva i nuet. Huvudtemat behandlar 
upplevelser kring den förändrade livssituationen som sjukdomen medför. Huvudtemat 
behandlar även upplevelser av hanterbarhet och metoder som gav mening med livet. 

Stöd i mänskliga relationer 
Familj och vänner gav trygghet, motivation och en vilja att leva (Vitale & Genge, 2007; 
Brown et al., 2008; King et al., 2009; Olsson Ozanne et al., 2011; Hodgen et al., 2012; 
Ozanne et al., 2013;  Foley et al.,, 2013). Den sociala kontakten kunde skapa känslor 
som rädsla, skam och styrka (King et al., 2009; Olsson Ozanne et al., 2011). Barn och 
barnbarn var en anledning till att känna mening i livet (Vitale & Genge, 2007; Olsson 
Ozanne et al., 2013). Det fanns även upplevelser om att vara en börda för närstående 
(Whitehead et al., 2011; Ozanne et al. 2013). Att veta att sjukdomen var orsaken till 
familjens lidande skapade skuldkänslor som var tunga att bära (Ozanne et al., 2013). 
När sjuksköterskan såg till deras behov kunde upplevelser av att vara en börda för 
närstående minska (Whitehead et al., 2011). Handling av att ge och ta emot hjälp gav 
en styrka i viljan att leva (Whitehead et al., 2011; Ozanne et al., 2013). Känslan av 
trygghet skapades av att få ta emot hjälp från personliga assistenter, (Ozanne et al., 
2011; Ozanne et al., 2013) familj, sjukhus och andra vårdtjänster (Ozanne et al., 2013). 
En känsla av att de behövdes och även kunde hjälpa andra var viktigt. Som att hjälpa 
sin livspartner genom psykisk och ekonomisk kris eller genom att inspirera andra 
MND/ALS drabbade (Ozanne et al., 2013). Att möta andra människor med MND/ALS 
kunde skapa positivitet och känslor av att de inte var ensamma i en svår situation 
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(Olsson Ozanne et al., 2011). Att ta kontakt med andra drabbade via internet eller 
skriva på sociala medier eller forum om sin situation skapade en lättnad (King et al., 
2009) Det fanns en rädsla över att förlora talet och inte kunna kommunicera med de 
som de älskade och en rädsla av att bli isolerade eller övergivna (Vitale & Genge, 2007). 
Dysfunktionella relationer med familjemedlemmar, vänner eller sjukvården var 
påfrestande. Det fanns upplevelser om att vårdpersonal visade en begränsad förståelse 
för dem (Olsson Ozanne et al., 2011). Viktiga relationer fungerade som en drivkraft 
(Vitale & Genge, 2007) och materiella saker blev alltmer obetydliga (Ozanne et al., 
2013). 

Upplevelser av existentiellt hot 
Det fanns en önskan av att få bestämma själv kring sin död (Vitale & Genge, 2007; 
Brown et al., 2008; King et al., 2009; Ozanne et al., 2011; Whitehead et al., 2011; 
Hogden et al., 2012; Ozanne et al. 2013). En rädsla uppstod av framtidens ovisshet och 
hur de fysiska funktionerna fortsättningsvis skulle komma att försämras (Vitale & 
Genge., 2007; Brown et al., 2008; King et al., 2009; Whitehead et al., 2011; Olsson 
Ozanne et al., 2011). Livet och vägen mot döden kändes mer skrämmande än döden 
själv (King et al., 2009; Whitehead et al., 2011; Ozanne, et al., 2013). Rädsla skapades 
inför döden och hur det skulle utspela sig (Brown et al., 2008, Whitehead et al., 2011; 
Ozanne et al., 2013). Rädsla och ångest skapades även av osäkerheten över av 
sjukdomens sista etapper och när döden skulle inträffa (Vitale & Genge, 2007). 
Hopplöshet uppstod av bristen på botemedel och av att döden var ett faktum (Ozanne 
et al., 2013). Tankar om självmord fanns men en sådan handling ansågs inte rätt då 
det skulle krossa familjen (Foley et al., 2013). Det fanns upplevelser om en existentiell 
ensamhet men samtidigt mening i livet vilket gav styrkan och viljan att fortsätta kämpa 
(Ozanne, 2013). Deltagare senare i livet (70 år eller äldre) var mer accepterande av 
MND/ALS och mer förstående av dödligheten än deltagare i yngre åldrar (Foley et al., 
2013). Religös tro eller hoppet om att ett botemedel upptäcks var en bidragande orsak 
till upplevelse av hopp (Vitale & Genge, 2007; Ozanne et al., 2013). Bitterhet skapades 
av känslor av orättvishet. Den religiösa tron kunde förloras på grund av sjukdomen 
(Vitale & Genge; Ozanne et al., 2013). Känslor av att tidigare gjort bra saker i livet 
gjorde det svårare att acceptera situationen. Det fanns upplevelser om att deras 
perspektiv på livet hade vuxit från att vara ytligt till djupt (Ozanne et al., 2013). 

Leva i nuet 
Att aktivt undvika negativa tankar genom en optimistisk syn var ett sätt att bibehålla 
välbefinnandet (Vitale & Genge, 2007; Brown et al., 2008; King et al., 2009; Olsson 
Ozanne, 2011; Hodgen et al., 2012; Mistry et al., 2013; Ozanne et al., 2013). Det fanns 
en vilja att fokusera på hälsa och vara engagerade och aktiva i livet (Brown et al., 2008; 
Olsson ozanne et al., 2011). Det blev möjligt att finna lycka över små saker (King et al., 
2009; Ozanne et al., 2013). Det var smärtsamt att veta att trots att 
sjukdomsförändringarna och anpassningarna till dessa så skulle sjukdomsprocessen 
fortsätta att utvecklas. Detta ledde till tankar om att inte ville tänka på 
sjukdomsprocessen utan endast vill möta det som skedde i nuet (King et al., 2009). 
Genom acceptans och känslan av att leva i nuet kunde smärtan och tankarna på 
framtiden glömmas bort (Olsson Ozanne, 2011; Ozanne et al., 2013).  Att acceptera 
nutiden och att hitta saker som var viktiga i livet just nu gjorde livet värt att leva. Men 
trots att de levde i nuet så hoppades de samtidigt på en botande behandling (Ozanne 
et al., 2013). Skratt, ironi och mörk humor kunde motverka negativa känslor (King et 
al., 2009). Det fanns en i glädje att fortfarande vara vid liv (Vitale & Genge, 2007). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Trovärdighet 
Syftet till denna litteraturöversikt var till en början: att belysa upplevelser av att leva 
med ALS. Efter helikoptersökningar framkommer det att större delen av forskningen 
som bedrivs inom området använder ALS och MND synonymt med varandra. Med 
sökning på ALS vid databaserna CINAHL och PubMed påträffas även artiklar som 
tillämpar MND som benämning. Artiklar som belyser endast ALS ger ett begränsat 
användbart material. Efter en grundlig genomläsning av ämnet så ändrades syftet och 
artiklar som tillämpar MND som benämning inkluderades i studien. Inga 
resultatartiklar eller skrivet material påverkades utav syftets ändring då MND material 
redan inkluderats i litteraturöversikten från starten. Därför anses litteraturöversikten 
inte ha påverkats negativt utav detta då endast en syftes ändring gjordes och övrigt 
material förblev opåverkat. Ändringen skedde även i ett tidigt stadie i 
litteraturöversiktens progress. I efterhand så anses syftets ändringen lyfta denna 
studie till det bättre. I flertal forskningsstudier förklaras inte benämningen MND/ALS 
ingående. Att denna studie förklarar begreppen är ett bra sätt att förhindra 
missförstånd. Att studiens syfte belyser artiklar med både MND och ALS breddar även 
forskningsområdet. Grunden för metodarbetet i denna litteraturöversikt bygger på en 
modell utifrån Friberg (2012). Denna fem stegs modell är tänkt för examensarbeten på 
kandidatnivå i vårdvetenskap (Friberg, 2012) vilket lämpar sig bra för denna studie. 
Författaren ska säkerställa att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns 
(Bryman, 2011). Denna litteraturöversikt har följt regler och riktlinjer från Jönköping 
University samt utgått från metodlitteratur inom forskning. Eftersom detta är en 
litteraturöversikt så har ingen direktkontakt skett med berörda deltagare från 
resultatartiklarna. Detta innebär att de inte har kunnat komma med synpunkter på 
resultatet. Den preliminära tolkningen av data har diskuterats med kritiska vänner 
vilket kan styrka kvaliteten i en artikel (Wallengren & Henricson, 2012). Kritik och 
diskussion i olika former är naturligt gällde vetenskaplig kompetens och vetenskapliga 
resultat (Handal, 1999). I denna litteraturöversikt har kritiken och den kritiska 
diskussionen skett vid handledningstillfällen samt genom vetskapen att kritik kan lyfta 
den vetenskapliga kompetensen. 
 
Litteratur som bearbetats i denna litteraturöversikt är vetenskapligt publicerade texter 
av orginalproduktion och primärkällor. Ett examensarbete som har forsknings-
anknytning bedöms vara av god kvalitet (Högskoleverket, 1997; Härnqvist, 1999). 
CINAHL är en databas om berör omvårdnad och PubMeb berör omvårdnad och 
medicin (Karlsson, 2013). Eftersom denna litteraturöversikt belyser upplevelser och 
har omvårdnadsinriktning så har majoriteten av material tillhandahållits från 
CINAHL. Författaren anser att fler artiklar inte kunde hittas utefter de avgränsningar 
och granskningar som gjorts, då det har gjorts en grundlig sökning inom området. 
Utifrån ett strategisk tillvägagångssätt vid sökningen och granskningen inom detta 
område höjs tillförlitligheten i resultatet, då författaren anser att det kan vara den 
aktuella och trovärdiga fakta som finns i nuläget för att kunna besvara syftet. 

Pålitlighet 
Inom omvårdnadsforskning finns en relativistisk medvetenhet, det vill säga en 
medvetenhet om att forskaren som person har betydelse för forskningsprocessen. 
Förförståelse, värderingar, erfarenheter och vetenskapliga utgångspunkter har 
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inflytande på examensarbetet (Priebe & Landström, 2012). En realistisk utgångspunkt 
där kontroll och reducering av subjektivitetens inflytande över kunskapen har skett 
under forskningsprocessens gång (Woolgar, 1988). En medvetenhet finns att 
förutsättningar och tolkningsramar har betydelse på forskningsprocessen. Då det var 
första gången författaren skrivit ett examensarbete på kandidatnivå så kan 
datainsamlingen, analysen och resultatet ha påverkats negativt utav detta. Genom 
följsamhet mot data i process kan kvaliteten på arbetet höjas. 
 
Bekräftelsebarhet 
Objektivitet kring den insamlade data har varit målet genom denna litteraturöversikt. 
Analysen som genomförts har syftat till att vara neutral genom att undvika att färga 
data. En grundlig beskrivning av analysprocessen finns med i litteraturöversikten 
(Rosén, 2013). Forskaren har dessutom verifierat sina ställningstaganden noggrant 
genom forskningsprocessen (Polit, Beck & Hunger, 2001). 
 

Överförbarhet 
Urvalet, datainsamlingen och databearbetning är beskrivet vilket underlättar för 
läsaren att kritiskt granska resultatet och avgöra om resultatet är överförbart till 
vårdsituationer (Rosén, 2013). Resultatartiklarna är från länderna Kanada, Irland, 
Australien (2), Sverige (2) och England (3). Spridningen kan innebära att ett större 
antal upplevelser eller mer varierande upplevelser framkommer i resultatet. Det finns 
naturligtvis begränsningar i varje forskningsdesign och överförbarheten i kvalitativ 
forskning är begränsad. Personer ger endast en selektiv och begränsad 
hälsobeskrivning till forskare (Bury, 2001). Denna litteraturöversikt belyser 
upplevelser som kan finnas hos personer med MND/ALS och kan inte beskriva exakta 
upplevelser eller erfarenhet av varje person i denna sjukdomsgrupp. 
Litteraturöversikten kan dock ge ett utbud av upplevelser som därmed kan bygga 
interventioner och förståelse. Denna förståelse kan sedan vara applicerbar på andra 
personer drabbade av MND/ALS. Resultatet kan även vara överförbart till personer 
med sjukdomar som fortskrider i ett snabbt förlopp, där livet tar en vändning och 
framtiden är oviss. Upplevelser av sjukdomen MND/ALS kan dock inte överföras 
fullständigt till andra liknade sjukdomar, då varje sjukdom och upplevelse är unik. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet kommer att diskuteras utifrån tre subteman som alla varit framträdande. 
De subteman som diskuteras är: Leva i nuet, Stöd i mänskliga relationer och 
Begränsningar i vardagen. 
 
Leva i nuet 
Ett uppseendeväckande resultat var att många MND/ALS drabbade vill leva i nuet och 
gjorde en positiv omvärdering. Resultatet visar att tankar på framtiden skapade 
känslor av oro och stress. I enlighet med resultatet fann Fanos et al. (2008) i sin studie 
att MND/ALS drabbade hade en vilja av att leva i nuet och en motvilja av att se långt 
in i framtiden. Sjuksköterskans uppgift är att vara observant på försämringar och 
förbereda MND/ALS drabbade och deras närstående för framtiden (Hammerbeck & 
Garrett, 2010). Sjuksköterskan ska ligga steget före gällande insättning av hjälpmedel 
(Hammerbeck & Garrett, 2010; Marsden, 2011). Att leva i nuet avviker från 
sjuksköterskans omvårdnadsuppgift att förbereda MND/ALS drabbade inför 
framtiden. Detta kan innebära att det finns en utmaning för sjuksköterskan och hur 
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denne bäst kan engagera drabbade och anhöriga i beslut inför deras framtida behov. 
Det kan finnas behov att överbrygga denna klyfta. I Montel et al. (2012) studie belyses 
vikten att konfrontera sjukdomen då det förstärkte en känsla av kontroll vilket skapade 
en vilja att kämpa. Detta kan innebära att det finns ett behov för vissa MND/ALS 
drabbade som ständigt vill leva i nuet att konfrontera sin sjukdom för att kunna 
uppleva en större känsla av kontroll. Resultatet visar att skratt, ironi och mörk humor 
kunde motverka negativa känslor. Vilket stämmer överens med Mcleod & Clarke 
(2007) studie som beskriver att strategier som humor, tankekontroll och att leva en 
dag i taget kunde skapa upplevelser av positivitet samt konfrontera upplevda problem 
såsom ångest och depression. 
 
Stöd i mänskliga relationer 
Socialt stöd betydde mycket för de drabbade, vilket även styrks i andra studiers resultat 
(Fanos et al., 2008; Fegg et al., 2010; Young & McNicoll, 2010). I Young & McNicoll 
(2010) studie beskrivs det sociala stödet vara viktigt både känslomässigt och praktiskt. 
Detta kan innebära att sociala stödet kan underlätta för personerna att känna både 
hanterbarhet och meningsfullhet. I en studie av Bergin & Mockford (2016) 
framkommer det att sjuksköterskan bör ge den MND/ALS drabbade möjlighet att 
upprätta sociala relationer. Hanterbarhet kan vara hög vid upplevelser av att ha 
resurser för att klara av sin situation (Antonovsky, 1987), att få stöd i mänskliga 
relationer kan vara resurser som underlättar hanterbarhet. Resultatet visar att det 
fanns en rädsla av att inte kunna kommunicera med nära och kära samt en rädsla av 
att bli missförstånd när talet började svikta. Resultatet visar även att internet och 
forum kunde underlätta för de sociala samspelet. Detta kan innebära att internet och 
forum kan fungera som ett socialt hjälpmedel för dessa personer. Caron & Light (2015) 
studie belyses att MND/ALS drabbade i större utsträckning använder sociala medier 
och att det är ett viktigt redskap. Det hjälper till att motverka känslor som social 
isolering. Det bidrar dessutom till en positiv effekt gällde integritet då personen själv 
bestämmer över vad som publiceras (Caron & Light, 2015). 
 
Begränsningar i vardagen 
En MND/ALS diagnos leder ofta till många förluster i det vardagliga livet (Oliver, 
2010). Förutom förändringar i personens sociala relationer sker en förlust av privatliv, 
fysiska förmågor och framtidsplaner (Foley et al., 2014). Resultatet visar att det var 
svårt att acceptera förlust av framtidsplaner, drömmar och självständighet. Resultatet 
visar även att det var smärtsamt att veta att trots man anpassar sig till sina 
sjukdomsförändringar så kommer sjukdomsprocessen fortsätta utvecklas. Vilket 
stämmer överens med McLeod & Clarke (2007) studie där det belyses att leva med 
MND/ALS betyder att personen kontinuerligt måste anpassa sig till nya förluster. 
Resultatet visar att upplevelser av en ständig och pågående förlust av fysiska förmågor 
var smärtsamt. Georges, Grydonck & Dierckx de Casterlé (2002) menar i sin studie att 
sjuksköterskan genom att se och lyssna på personen lättare förstår deras upplevelser. 
Att se personens upplevelser av förluster genom att lyssna kan därmed vara viktigt för 
att personen ska känna sig bekräftad och förstådd. 

KASAM 
En osäker framtidsutsikt kan ha inverkan av KASAM då det kan medföra att en låg 
känsla av begriplighet då framtiden oförutsägbar. Även komponenterna hanterbarhet 
och meningsfullhet kan påverkas negativt på grund av saknade resurser för att påverka 
sin situation och känslor om meningslöshet av kämpa med vetenskapen om döden och 
försämring (Antonovsky, 1987). Resultatet visar dock att leva i nuet kan vara viktigt 
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eftersom det underlättar för att skapa mening i livet, vilket kan tyda på en högre 
meningsfullhet. Enligt Milberg & Strang (2007) visar evidens på att det är möjligt att 
uppnå känslor som hopp och meningsfullhet trots kronisk sjukdom. I enlighet med 
resultatet visar Nowlan, Wuthrich & Rapee (2014) studie att den kanske viktigaste 
strategin vid negativa händelser eller upplevelser är positiv omprövning i livet.  I 
Nowlan et al. (2014) studie belyses att positiv tänkande hos äldre vuxna kan skapa 
positiva känslor, förbättra sociala relationer och livskvaliteten. KASAM kan användas 
som hjälpinstrument eller värdefull bas vid hälsofrämjande behandling för individer 
och grupper (Eriksson & Lindstrom, 2007). Vilket styrks av Sullivan (1989) studie som 
beskriver att KASAM är användbart i det kliniska arbetet då den riktar sig mot 
hantering av situationer och psykiska tillstånd. I Young & McNicoll (1998) och Hughes, 
Sinha, Higginson, Down & Leigh (2005) studier framkom det att MND/ALS drabbade 
ofta upplever en osäkerhet inför framtiden. I studierna framkom det även att trots 
osäkerheten är det viktigt att acceptera situationen och leva med positivitet (Young & 
McNicoll, 1998; Hughes, et al., 2005). Vilket överensstämmer med resultatet. De flesta 
som insjuknar i MND/ALS är emellan 55-7o år, men kan även ses i 20 års åldern 
(Wijesekera & Leigh, 2009) och därför antages att det finns ett rikt liv med användbara 
resurser för att upprätthålla hälsa. Därför anses Antonovskys hälsoteori som en 
lämplig teoretisk referensfram för denna litteraturöversikt. I resultatet framkommer 
det att personer som befinner sig senare i livet (70 år eller äldre) kan vara mer 
förstående av sjukdomen jämfört med yngre personer. Tidigare studier har belyst att 
äldre personer tenderar att ha högre KASAM än yngre personer (Lindmark et al., 2010; 
Nilsson et al., 2010; Feldt et al., 2011). Resultatet väcker frågor huruvida det kan finnas 
ett samband mellan detta. 
 
I samtliga resultatartiklar har MND/ALS personer intervjuas och kunnat berätta om 
sina upplevelser. Det bedrivs för lite forskning om de psykiska aspekterna av 
MND/ALS (McLeod & Clarke, 2007). Det finns behov av framtida forskning som syftar 
till att identifiera hinder för livskvalitet och välbefinnande för personer med MND/ALS 
(Bergin & Mockford, 2016). Vidare forskning om MND/ALS drabbades upplevelser 
kan förhoppningsvis ge en ökad förståelse och kunskap om vad som kan skapa och 
hindra välbefinnande hos dessa personer. Alla som vårdar någon med MND/ALS bör 
ta del av ny forskning och hålla sig uppdaterad för att kunna bidra med evidensbaserad 
omvårdnad. Tyvärr finns för tillfället inga nationella riktlinjer för MND/ALS vård i 
Sverige (Jakobsson Larsson, 2016). Denna litteraturöversikt hänvisar till de 
internationella evidensbaserade riktlinjer för yrkessamma som finns att tillgå i 
referenslistan (Miller et al,. 2009; Andersen et al,. 2012). 
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Slutsatser 

Kliniska implikationer 
Ett examensarbete kan leda till att personal inom vården bättre kan bemöta personer i 
en viss situation. Att presentera det färdiga examensarbetet kan vara värdefullt för att 
sprida kunskap om den  litteraturöversikt som genomförts. Denna presentation kan 
ske vid exempelvis anställningsplats eller konferens i Sverige eller Europa (Henricson 
& Billhult, 2013). Utifrån litteraturöversiktens resultat och finns ett antal kliniska 
implikationer som vill föras vidare, vilket riktar sig främst mot sjuksköterskor som 
vårdar någon med MND/ALS.  

- Det är av stor vikt att låta personen vara delaktig i sin vård då det kan underlätta för 
de psykiska, fysiska, sociala och existentiella behov som finns genom hela 
sjukdomsprocessen. 

- Ta vara på de fysiska funktioner som fortfarande finns kvar samt andra resurser som 
personen har att tillgå, som exempelvis intressen eller sociala relationer eftersom det kan 
underlätta för att skapa mening och hanterbarhet. 

- Värna om personens integritet och autonomi då personer med MND/ALS kan 
uppleva känslor av skam och skuld över av sjukdomen skapar ett hjälpberoende. 

- Ta hänsyn till att varje person är unik med egna specifika behov. Bekräfta personen 
genom att lyssna på dennes upplevelser. De upplevelser som personer med MND/ALS 
och deras anhöriga har kan ge svar på vilka omvårdnadsbehov som kan behövas.  

- Socialt stöd från familjer, vänner, sociala forum, sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal underlättar för personen att känna hanterbarhet. Inkludera anhöriga i 
ett tidigt sjukdomsförlopp. Utgör en möjlighet för den drabbade att ta kontakt med 
andra personer med MND/ALS eller med personer i liknande situationer.  

 

Slutsats  
Att leva med MND/ALS medför förutom fysiska förändringar även förändringar i hur 
livet värderas, sättet att se på sociala relationer och att utföra vardagliga aktiviteter. 
Dessa förändringar som personerna går igenom måste förstås för att kunna ge 
individuella omvårdnadsbehov. Att vara aktiv och leva i nuet kan skapa mening i livet 
för dessa personer. Sjuksköterskan bör därför skapa möjligheter till positiva känslor 
och ett aktivt liv för dessa personer. Sjuksköterskan kan använda sig av de resurser 
som personen har för att kunna skapa mening och hanterbarhet.



 

 

Referenser enligt APA-systemet 
* Avser artiklar som ingår i resultatet 
 
Andersen PM., Abrahams S., Borasio GD., Carvalho M de., Chio A., Damme PV., … 
Weber, M. (2012). EFNS guidelines on the Clinical Management of Amyotrophic 
Lateral Sclerosis (MALS) - revised report of an EFNS task force. Eur Journal of 
Neurology 2012; 19: 360-375. 
 
Alankaya, N., & Karadakovan, A. (2015). Home Care Needs of Patients with 
Amyotrophic Lateral Sclerosis and Care Burden of Caregivers. Health Science Journal, 
9(4), 1-6. 
 
Alsén, P., & Eriksson, M. (2016). Illness perceptions of fatigue and the association with 
sense of coherence and stress in patients one year after myocardial infarction. Journal 
Of Clinical Nursing, 25(3/4), 526-533. doi:10.1111/jocn.13088 
 
Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. 
Health promote Int(1996) 11(1):11-18. Doi: https://doi.org/10.1093/heapro/11.1.11 

Antonovsky, A. & Sourani,T. (1988). Family sense of Coherence and Family 
Adaptation. Journal of Marriage and Family. 50:1 Vol. 50 No. 1 pp. 79-92 
http://www.jstor.org/stable/352429 

Bergin, S., & Mockford, C. (2016). Recommendations to support informal carers of 
people living with motor neurone disease. British Journal Of Community Nursing, 
21(10), 518-524. 
 
Bolmsjö, I. (2001). Existential Issues in Palliative Care: Interviews of Patients with 
Amyotrophic Lateral Sclerosis. Journal of Palliative Medicine, 4 (4), 499-505. doi: 
10.1089/109662101753381647 
 
*Brown, J. & Addington-Hall, J. (2008). How people with motor neurone disease talk 
about living with their illness: a narrative study. Journal Of Advanced Nursing, 62(2), 
ss. 200-208. 
 
Borasio G. D., Voltz R. (1997) Palliative care in amyotrophic lateral sclerosis. Journal 
off Neurology 339: 967–73. 
 
Bury M. (2001). Illness narratives: Fact or fiction? Sociology of Health and Illness 23, 
263–285. 
 
Caron, J., & Light, J. (2015). "My World Has Expanded Even Though I'm Stuck at 
Home": Experiences of Individuals With Amyotrophic Lateral Sclerosis Who Use 
Augmentative and Alternative Communication and Social Media. Am J Speech Lang 
Pathol. 2015 Nov;24(4):680-95. doi: 10.1044/2015_AJSLP-15-0010. 
 
Chio, A., Bottacchi, E., Buffa, C., Mutani, R., & Mora, G. (2006). Positive effects of 
tertiary centers for amyotrophic lateral sclerosis on outcome and use of hospital 
facilities. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 948–950. 
 

https://doi.org/10.1093/heapro/11.1.11
http://www.jstor.org/stable


 

 

Davis, M., & Lou, J. (2011). Management of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) by the 
family nurse practitioner: A timeline for anticipated referrals. Journal Of The 
American Academy Of Nurse Practitioners, 23, 464-472. 
 
Doody, O., & Noonan, M. (2016). Nursing research ethics, guidance and application in 
practice. British Journal Of Nursing, 25(14), 803-807. 
 
Eriksson, M., & Lindstrom, B. (2007). Antonovoskys sense of cocherence scale: a 
systematic review. Journal of Epidemiology and Community Health, 2007:61(11): 
938-944. doi: 10.1136/jech.2006.056028 

Fanos, J. H., Gelinas, D. F., Foster, R. S., Postone, N., & Miller, R. G. (2008). Hope in 
Palliative Care: From Narcissism to Self-Transcendence in Amyotrophic Lateral 
Sclerosis. Journal of palliative medicine, 11, (3), 470-475. 
 
Fegg, MJ., Kögler, M., Brandsätter, M., Jox, R., Anneser, J., Haarmann-Doetkotte, S … 
Borasio, GD. (2010). Meaning in life in patients with amyotrophic lateral sclerosis.  
Amyotroph Lateral Scler. 11(5):469-74. doi: 10.3109/17482961003692604 
 
Feldt, T., Leskinen, E., Koskenvuo, M., Suominen, S., Vahtera, J., & Kivimäki, M. 
(2011). Development of sense of coherence in adulthood: A person-centered 
approach. The Population-Based HeSSup Cohort Study. Quality of Life Research, 20, 
69–79.doi: 10.1007/s11136-010-9720-7. 
 
Foley, G., O'Mahony, P. & Hardiman, O. (2007). Perceptions of quality of life in 
people with ALS: Effects of coping and health care. Amyotrophic Lateral Sclerosis, 
8(3), ss. 164- 169. 

* Foley, G. Timonen, V., & Hardiman O. (2013). Acceptance and Decision Making in 
Amyotrophic Lateral Sclerosis From a Life-Course Perspective. Qualitative Health 
Research. (24):1, pp. 67 - 77. doi: 10.1177/1049732313516545 
 
Foley, G., Timonen, V., & Hardiman O. (2014). Exerting control and adapting to loss 
in amyotrophic lateral sclerosis. Social Science & Medicine.101(1),113–119 
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.11.003. 
 
Foley, G., Timonen, V., & Hardiman, O. (2016). ”I hate being a burden”: The patient 
perspective on carer burden in amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic Lateral 
Sclerosis Frontotemporal Degener. 17(5-6):351-7. doi: 10.3109/21678421. 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. Friberg, F. (red.) I Dags för uppsats - 
en vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Studentlitteratur AB: Lund. 
 
Gent, C. (2012). Understanding motor neurone disease. Nursing & Residential Care 
Journal, 14(12), 646-649. 
 
Georges, JJ., Grydonck, M., & Dierckx de Casterlé, B. (2002) Being a palliative care 
nurse in an academic hospital: a Qualitative study about nurses ́ perceptions of 
palliative care nursing. Journal of Clinical Nursing, 11, 785-793. 
 
Hadjikoutis S., & Wiles, CM. (2001). Respiratory complication related to bulbar 
dysfunction in motor neuron disease. Acta Neurol Scand 2001: 103: 207–213 

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.11.003


 

 

 
Handal, G. (1999). Consultation Using Critical Friends. New directions for teaching 
and learning.  Jossey-Bass publishers. no 79 
 
Hammerbeck U., & Garrett A. (2010). Multidisciplinary care: physiotherapy. Palliative 
Care in Amyotrophic lateral sclerosis. New York: Oxford University Press.  
 187-202. 

Handal, G. (1999). Consultation Using Critical Friends. New directions for teaching 
and learning. 79:59-70 Doi 10.1002/tl.7907 
 
Henricson, M., & Billhult, A. (2013). Kvalitativ design. I M. Henricson (Red.), 
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231, 645     

 phenomenol* OR 
grounded theory OR 
observation*  OR 
nurs* OR experienc* 

858, 736     

Sökordskombinati
on: ALS OR 
amyotrophic lateral 
sclerosis AND 
qualitative OR 
 narrative OR focus 
group* OR interview* 
OR phenomenol* OR 
grounded theory 
OR observation*  OR 
nurs* OR experienc* 

     

Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Kvalitets 
granskade 

Utvalda 
artiklar 

831 831 15 7 3 3 

Begränsningar: 
English language, 
peer reviewed, 2007-
2017, adult 19+ 

     

Manuell sökning 
utifrån 
referenslistor 

     

2017-03-02      

     1 
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Tabell 3. Söktabell CINAHL 
 

 

 
 
 
 
 

Databas: CINAHL      

2017-02-21      

ALS OR amyotrophic 
lateral sclerosis 

299     

qualitative OR 
narrative OR focus 
group* OR interview* 

44, 222     

 phenomenol* OR 
grounded theory OR 
observation*  OR 
nurs* OR experienc* 

125, 818     

Sökordskombination: 
ALS OR amyotrophic 
lateral sclerosis AND 
qualitative OR 
 narrative OR focus 
group* OR interview* 
OR phenomenol* OR 
grounded theory 
OR observation*  OR 
nurs* OR experienc* 

     

Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Kvalitets 
granskade 

Utvalda 
artiklar 

59 59 19 12 7 5 

Begränsningar: 
English language, 
peer reviewed, 2007-
2017, adult 19+ 
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Kvalitetsgranskningsprotokoll. 
 

Omvårdnad Examensarbete, 15 hp 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  
 
 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?    Ja   Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 
II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
ställningstagande? 

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 
diskussionen?     Ja   Nej  



 

 

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?       
      Ja   Nej   



 

 

Omvårdnad Examensarbete, 15 hp 
 
Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 
diskussionen?     Ja   Nej 

Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Författare, år, land Titel Syfte Metod, antal 
deltagare, analys, 
mätinstrument 

Resultat Kvalitetsgranskning, 
antal ja i del II 

Brown, J., & 
Addington-Hall, J. 
2008.  
England. 

How people with 
motor neurone disease 
talk about living with 
their illnes: a narrative 
study 

Att ta reda på personers 
upplevelser och vad de 
säger om att leva och 
hantera sjukdomen. 

Narrativa 
longitudinella 
interjuver. Urval: 13 
personer med MND 

En person med ALS kan uppleva: 
maktlöshet, oförmögen att kämpa för livet 
och rädsla vad som kommer hända. 

8/8 

Foley, G. Timonen, 
V., & Hardiman O. 
2013 
Irland. 

Acceptance and 
decision making in 
amyotropic lateral 
sclerosis from a life-
course perspective 

Att identifiera hur 
personer med ALS 
samarbetar, accepterar 
val och fattar beslut om 
sin vård med familj och 
vårdpersonal. 

Grounded theory med 
djupgående intervjuer. 
Urval: 34 personer med 
ALS. 

Föräldraskap, acceptans, familj formade 
personernas synsätt på sin sjukdom och 
beslutsfattande av sin vård. 

7/8 

Hogden, A., 
Greenfield, D., 
Nugus., P. Kierman, 
MC. 2012. 
Australien. 

What influences 
patient decision-
making in amyotrophic 
lateral sclerosis 
multidisciplinary care? 
A study of patient 
perspectives 

Att utforska patienters 
upplevelser av ALS och 
identifiera faktorer som 
influerar beslutsfattande 
i multiprofessionell 
omvårdnad 

Semistrukturerade 
intervjuer med 14 
deltagare. 

Upplevelsen av stöttning och omvårdnad 
kan hjälpa personen. Upplevelser av 
diagnosställandet, försämring och behov av 
ALS-team är viktigt. 

7/8 

King, S. J., Duke, M. 
M., & O'Connor, B. 
A. 2009. 
Australien. 

 

Living with 
amyotrophic lateral 
sclerosis/motor 
neurone disease 
(ALS/MND): decision-
making about ‘ongoing 
change and adaptation 

Att presentera en modell 
som förklarar hur det är 
att leva med ALS. 

Ground theory med 
djupgående intervjuer. 
 
25 personer med 
diagnosen ALS. 

Livsbesluten kunde hjälpa till att känna 
välbefinnande. Påvisas genom en modell om 
beslutsfattande. 
 

8/8 

Mistry, K., & 
Simpson, J. 
2013. 
England. 
 

Exploring the 
transitional process 
from receiving a 
diagnosis to living with 
motor neurone disease. 

Att undersöka personliga 
och levda upplevelser 
hos personer med MND. 

Semistrukturerade 
interjuver med 7 
personer med MND. 

Följande teman togs med i resultatet: Att få 
diagnosen, lära sig leva med den, 
upplevelsen av progressiv förlust. 

7/8 
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Författare, år, land Titel Syfte Metod, antal deltagare, 
analys, mätinstrument 

Resultat Kvalitetsgranskning, 
antal ja i del II 

Olsson-Ozanne, A., 
Graneheim, U., 
Persson, L., & 
Strang, S. 2011. 
Sverige. 

Factors that facilitate 
and hinder the 
manageability of living 
with amyotrophic lateral 
sclerosis in both patients 
and next of kin. 

Att belysa faktorer som 
hindrar och underlättar 
hanterbarheten av att leva 
med ALS hos drabbade 
och anhöriga 

Semistrukturerade 
interjuver. Urval: 10 
partners (ALS drabbade 
+ anhörig), 14 drabbade 
och 13 anhöriga. 

Perspektivet på sig själv, familjen och 
omgivningen och myndigheter var teman som 
belyste faktorer som underlättade eller 
hindrade hanterbarheten för personerna och 
deras anhöriga. 

8/8 

Ozanne, A. O., 
Graneheim, U. H., 
& Strang, S. 2013.  
Irland. 

Finding meaning despite 
anxiety over life and 
death in amyotrophic 
lateral sclerosis patients 

Att belysa hur personer 
med ALS skapar mening 
trots sjukdomen. 

14 enskilda interjuver 
genomfördes 2007 och 
analyserades med en 
kvalitativ innehålls-
analys. 

Trots sjukdomen fann deltagarna mening i 
livet vilket stärkte deras vilja att leva. 

7/8 

Vitale,. A Genge, 
A. 2007. 
Kanada. 

Codman Award 2006: 
the experience of hope 
in ALS patient 

Att undersöka begreppet 
hopp hos patienter med 
ALS 

Kvalitativ dataanalys 
med semistrukturerade 
interjuver med öppna 
frågor. 

Det fanns faktorer som hindrar och 
underlättade de drabbade att känna hopp. 

8/8 

Whitehead,B., 
O’Brien, 
M., Jack, B., 
& Mitchell D. 2011. 
England. 

Expierience dying, 
death and 
bereavement in 
motor neurone 
disease: A 
qualitative study 

Att undersöka 
erfarenheter hos 
personer med 
motorneuron sjukdom 
samt anhörigvårdarens 
nuvarande sorg och i 
slutskedet. 

En kvalitativ studie 
med berättande 
intervjuer med 24 med 
diagnosen, 18 aktuella 
anhörig vårdare och 
10 före detta 
anhörigvårdare. 

De fann mening i livet genom familj, vänner, 
handlingen att ge och ta emot hjälp, känslan av 
att ha ett eget liv och genom att acceptera 
situationen. 

8/8 

Bilaga 4
Artikelmatris 


	Bakgrund
	MND/ALS
	MND/ALS en irrevisibel sjukdom med funktionsnedsättningar
	ALS-team och omvårdnad vid MND/ALS
	Palliativ vård
	Känsla av sammanhang

	Syfte
	KASAM
	Material och metod
	Design
	Urval och datainsamling
	Dataanalys
	Etiska överväganden

	Resultat
	Känslan av att vara fången i sin egen kropp
	Begränsningar i vardagen
	Förändrad självbild

	Förändrad tillgång till livet
	Stöd i mänskliga relationer
	Upplevelser av existentiellt hot
	Leva i nuet


	Diskussion
	Metoddiskussion
	Trovärdighet
	Pålitlighet
	Överförbarhet

	Resultatdiskussion

	Slutsatser
	Kliniska implikationer
	Slutsats

	Referenser enligt APA-systemet

