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Att leva med ALS 
 

- En litteraturöversikt 



 

Sammanfattning 
 
Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en ovanlig sjukdom som ökat i 
världen. Sjukdomen har inget botemedel, endast bromsmedicin och innebär ett 
komplext omvårdnadsbehov för de drabbade personerna. Sjuksköterskor behöver 
kunskap om ALS för att kunna ge god omvårdnad till dessa personer.  
Syfte:  Att beskriva personers upplevelse av att leva med amyotrofisk lateralskleros, 
ALS.  
Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats. En induktiv ansats har 
tillämpats.  
Resultat: Vid analysen framkom tre huvudkategorier: upplevelser av 
sjukdomsdebut, sjukdomens påverkan på livet och tankar om framtiden. Att 
diagnostiseras med ALS påverkade livet för den drabbade personen på flera olika 
sätt. Kunskapsbrist hos Hälso- och sjukvårdspersonal belystes och visades påverka 
individen stort. Personerna påverkades fysiskt, psykiskt och socialt. Det uppkom 
tankar och rädslor för hur livets slut skulle se ut, samt vilka symtom som skulle 
kunna uppkomma.  
Slutsats: ALS är en sjukdom som upplevs olika av de personer som drabbas och det 
är därför betydelsefullt att utgå från personens enskilda behov och önskemål. ALS är 
en sjukdom som är i behov av mer forskning, för att öka kunskapen och förståelsen 
hos Hälso och sjukvårdspersonal och hos allmänheten kring hur det är att leva med 
sjukdomen.  
 
Nyckelord: Amyotrofisk lateralskleros, förändrad livssituation, kvalitativ, 
personcentrerad omvårdnad, upplevelser  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Summary 
 

Title: Living with ALS - A literature review 

Background: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is an unusual disease that has 
increased over the world. The disease has no cure, only medicine with antiretroviral 
effect and involves complex nursing needs for the affected persons. Nurses need 
knowledge about ALS to provide good care to these persons.  
Aim: To describe people’s experience of living with amyotrophic lateral sclerosis, 
ALS.  
Method: A literature review with qualitative approach. An inductive approach has 
been applied.  
Findings: The analysis revealed three main categories: experiences of disease debut, 
the diseases impact on life and thoughts about the future. To be diagnosed with ALS 
affected the life for the affected person in different ways. Lack of knowledge in 
healthcare professionals were highlighted and shown to affect the individual greatly. 
The persons were physically, mentally and socially affected.  It arose thoughts and 
fears about how life’s end would look like, as well as what symptoms might occur.   
Conclusion: The experience of ALS differs from those involved and it is therefore 
important to accept the individual needs and desires.  ALS is a disease in need of 
more research to improve the knowledge and understanding of health care 
professionals and public opinion about life with the disease.  
 

Keywords: Amyotrophic lateral sclerosis, changed life situation, experiences, person 
centered care, qualitative 
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Inledning 

Amytrofisk lateralskleros (ALS) är ett samlingsnamn för sällsynta 
motorneuronsjukdomar som på senare år ökat i världen, i Sverige drabbas årligen 
omkring 200 personer. Utvecklade diagnostiska metoder och en växande befolkning 
förmodas vara faktorer som bidrar till ökningen (Socialstyrelsen, 2014). Det finns 
inget botemedel mot ALS, endast medicin som bromsar sjukdomens utveckling. 
Fokus ligger därför på symtomlindring, beroende på hur sjukdomen påverkar den 
enskilda individen (Orrell, 2010). Hos personer som diagnostiserats med sjukdomen 
men även från anhöriga uppkommer frågor och tankar kring hur deras kvarvarande 
tid i livet kan komma att se ut. Att ha kunskap om ALS är betydelsefullt för att 
sjuksköterskor som arbetar med dessa personer ska kunna få en förståelse för vilka 
omvårdnadsbehov som kan uppkomma under sjukdomsförloppet (Olsson, Markhede, 
Strang & Persson, 2009; Ozanne, Graneheim & Strang, 2013).   

Bakgrund 

Amyotrofisk lateralskleros 

Det finns olika diagnoser kopplat till de tidiga symtomen av sjukdomen, vilket kan 
vara en orsak till en fördröjning innan diagnosen ALS kan ställas (Howard & Orrell, 
2002). Tidiga symtom som tyder på ALS är muskelsvaghet i den viljestyrda 
muskulaturen, men även ofrivilliga muskelryckningar så kallade fascikulationer 
(Wijesekera & Leigh, 2009; Rosengren, Gustafsson & Jarnevi, 2015). ALS innebär att 
motorneuron i hjärnstam, ryggmärg och motorcortex tillbakabildas vilket skapar en 
progressiv muskelförlamning. Muskelsvagheten kommer successivt att påverka 
individens talförmåga. Vidare uppkommer en sväljproblematik vilket i sin tur leder 
till sämre näringsintag och viktminskning. Muskelsvagheten i nacken gör det svårt att 
hålla huvudet upprätt vilket kan orsaka smärta. Då även rörelseförmågan minskar 
kan smärta uppstå exempelvis när personen ska vända sig i sängen.  Andningen 
kommer gradvis försämras till följd av att andningsmuskulaturen försvagas. Symtom 
såsom andfåddhet vid aktivitet och sedan vid inaktivitet förekommer. Komplikationer 
relaterat till lungornas nedsatta förmåga såsom lunginflammation uppstår och är 
tillsammans med andningssvikt de främsta dödsorsakerna vid ALS (Park & Park, 
2017; Gordon, 2011; Karam, Paganoni, Joyce, Carter & Bedlack, 2016). Döden 
inträffar för de flesta personer fridfullt och i stillhet (Connolly, Galvin & Hardiman, 
2015).  
 
Det finns olika former av ALS, hur sjukdomen framskrider varierar beroende på 
vilken form som individen drabbats av. Levnadslängden kan därför variera och vara 
allt från tre år efter första symtom upp till 10 år (Andrews, 2009; Chiò et al., 2009). 
Det finns dock undantagsfall, Stephen Hawking var en framstående fysiker från 
England som fick diagnosen ALS vid 21 års ålder. Vid bokens publiceringsår 2013, 50 
år efter diagnos var Hawking fortfarande vid liv dock nästan helt förlamad och 
kommunikationen skedde genom en talsyntesapparat (Hawking, 2013). 
 
ALS drabbar främst personer i åldern 55–65 år och är något vanligare hos män än 
hos kvinnor. Orsaken till ALS är ännu inte helt fastställd. Det finns däremot en liten 
ärftlig riskfaktor, cirka fem–10% av de som diagnostiseras har ALS inom familjen. 
Andra riskfaktorer förmodas vara rökning och en fysiskt aktiv livsstil (Davis & Lou, 
2011; Gordon, 2011).  
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Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad börjar med patientberättelsen. Personen berättar om sin 
upplevelse om hur det är att leva med sjukdomen, hur det påverkar livet samt 
reflekterar över processen från att diagnostiseras till att sjukdomen behandlas. 
Patientberättelsen bidrar till ett speglande av personens identitet och fångar 
personens lidande. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har ett tolkande 
förhållningssätt samt lyssnar lyhört på berättelsen (Ekman et al., 2011). 
Sjuksköterskan kan då se den unika personens behov och önskemål. Ett partnerskap 
mellan sjuksköterska och den drabbade personen grundas på att sjuksköterskan och 
personen delar med sig av information kring sjukdomen ur olika perspektiv för att 
kunna lära av varandra (Ekman et al., 2011; Santana et al., 2017). Det är 
betydelsefullt för sjuksköterskan att se personen och inte endast dess symtom eller 
sjukdomsbild (Santana et al., 2017).   
 
Partnerskapet är centralt i personcentrerad omvårdnad (Ekman et al., 2011), då en 
person som drabbas av ALS behöver hitta egna strategier för att hantera sjukdomen 
(Olsson Ozanne, Strang & Persson, 2010). Detta kan bli en lång och svår process där 
sjuksköterskan kan hjälpa till genom att stötta personen vid utveckling av dessa 
strategier (Olsson Ozanne et al., 2010). För att personen ska få en så god och 
personcentrerad omvårdnad som möjligt är det viktigt med kontinuitet, vilket kan 
leda till att personen och sjuksköterskan utvecklar en relation som bygger på tillit och 
därmed ett utbyte av kunskap (Scholl, Zill, Härter & Dirmaier, 2014; Budych, Helms 
& Schultz, 2012). När partnerskapet etablerats och sjuksköterskan lärt känna 
personen ges en grund för vidare gemensam diskussion kring planering av vård och 
behandling (Ekman et al., 2011).   
 
För att uppnå personcentrerad omvårdnad är ett empatiskt och holistiskt 
förhållningssätt hos sjuksköterskan betydelsefullt (Li & Porock, 2014). Vid en 
sjukdom som ALS påverkas anhöriga i lika stor utsträckning som den drabbade 
personen (Olsson et al., 2009). I personcentrerad omvårdnad ska personen beaktas 
som en social varelse och därmed kan eventuella anhöriga behöva stödjas och 
informeras. Däremot är det den drabbade personen som avgör om anhöriga ska 
involveras i deras vård (Leplege et al., 2007). Genom samarbete med personen och 
dess anhöriga kan sjuksköterskan ge en god och patientsäker omvårdnad (Santana et 
al., 2017).  

Omvårdnad vid ALS  

Behandlingen av ALS inriktar sig främst mot att ge god omvårdnad, vilket kan handla 
om att vara ett stöd och planera för hur personen vill att den sista tiden i livet ska 
vara (Skelton, 2005). För att kunna ge en god omvårdnad är det betydelsefullt att ta 
hänsyn till personens önskemål, därav är kommunikation en viktig del av 
sjuksköterskans arbete. Kommunikation är grunden för att kunna ge god omvårdnad, 
vilket kan leda till att förtroendet mellan sjuksköterska och personen ökar 
(Rosengren et al., 2015). Sjuksköterskan bör undervisa personen och anhöriga kring 
sjukdomen och dess förlopp. Informationen bidrar till att de blir förberedda på 
förloppet och kan fatta beslut angående personens vård (Clark & Levine, 2011).   
 

Det är en fördel om ett ALS-team är involverat i omvårdnaden, då olika 
yrkeskategorier har olika kompetens och erfarenheter. Ett nära samarbete över 
yrkesgränser bidrar till att personen får en bra förutsättning för god vård. Ett ALS-
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team består av sjuksköterskor, läkare, logopeder, arbetsterapeuter och socionomer 
(Corcia & Meininger, 2008; Skelton, 2005). Sjuksköterskan i ALS-teamet har en 
betydelsefull funktion i att upprätthålla effektiv kommunikation till personen och 
anhöriga, vilket underlättar deltagande i behandlingsprocessen. Vidare kan 
sjuksköterskan ge emotionellt stöd vid tidpunkt för diagnosen och under 
sjukdomsprogressionen (Clark & Levine, 2011). Inom ALS- teamet är det viktigt att 
tillämpa palliativ vård tidigt i sjukdomsförloppet, vilket kan bidra till att personens 
stress och oro lindras (Mandler et al., 2009). Palliativ vård syftar till att öka 
välbefinnandet hos personer i livets slut och anhöriga genom att ta hänsyn till 
personens psykiska, sociala och andliga lidande. Vidare kan det handla om att lindra 
personens smärta och bidra till en rofylld död (Ozanne et al., 2013; Danel-Brunaud et 
al., 2017).  
 

Sjuksköterskans roll vid omvårdnad av personer med ALS innebär bland annat att 
genomföra kontinuerlig symtomkontroll för att kunna rapportera eventuella 
försämringar till ansvarig läkare. Det innebär även specifika åtgärder riktade mot de 
symtom personen kan ha, exempelvis sugning av övre luftväg, emotionellt stöd samt 
hjälp med nutritionsintag (Skelton, 2005). Som sjuksköterska är det viktigt att tänka 
ett steg före sjukdomsförloppet och diskutera olika omvårdnadsåtgärder med 
personen innan komplikationer relaterat till sjukdomen uppkommer (Karam et al., 
2016). En person som drabbas av ALS får nedsatt rörlighet vilket gör att trycksår kan 
uppkomma. Hos en person som utvecklar trycksår kan smärta relaterat till trycksåret 
uppstå. Som sjuksköterska är det därför betydelsefullt att tillämpa förebyggande 
åtgärder som lägesändring innan ett trycksår utvecklas (Hommel, Gunningberg, 
Idvall & Bååth, 2016; Karam et al., 2016;). Vidare kan det handla om olika 
livsuppehållande behandlingar vid exempelvis nutritionsproblematik eller 
andningssvikt, som kan förlänga livet och öka personens välbefinnande (Park & Park, 
2017).  
 

För att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad krävs det att individens 
autonomi respekteras, vilket uppnås genom att lyssna på personens önskemål samt 
vara en stöttande och guidande hand under sjukdomsförloppet (Lavoie, Blondeau & 
Marineau, 2013). För att kunna vårda personer med ALS behöver sjuksköterskan en 
insikt i att döden är oundviklig och därmed förbereda och stötta personen inför livets 
slut (Connolly et al., 2015). Då flertalet personer med ALS väljer att vårdas och dö i 
hemmet är det som sjuksköterska viktigt att samråda med övriga professioner i ALS-
teamet för att se till att hemmiljön är utrustad med de hjälpmedel som kan underlätta 
det dagliga livet. Det kan exempelvis vara en tryckavlastande madrass för att 
förebygga trycksår, eller andra hjälpmedel som en specialanpassad toalettstol (Karam 
et al., 2016; Skelton, 2005).  
 
Lidandet hör till livet och är något som alla människor förr eller senare utsätts för. 
När självklara förutsättningar för ett normalt liv förändras ses däremot lidandet som 
ett livslidande. Det kan innebära att lidandet ses som ett hot mot individens existens 
(Eriksson, 1994). Sjuksköterskans uppgift blir att försöka skapa en mening i lidandet 
tillsammans med individen och på det sättet lindra lidandet (Arman, 2007). Lidande 
är en subjektiv känsla som ofta innebär en förlust till exempel ett förhållande eller 
förlust av sig själv, såsom egna fysiska funktioner. Personen kan känna sig oförmögen 
att fly från omständigheterna som orsakat lidandet, vilket kan bidra till sorg och ilska 
(Ferrell & Coyle, 2008). 
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Problemformulering 

Då ALS är en sjukdom med låg prevalens innebär det att kunskap om sjukdomen är 
bristande. Vårdpersonal står inför en kunskapsmässig utmaning kring hur de ska 
kunna ge god omvårdnad till dessa personer. Genom att studera hur personer med 
ALS upplever livet med en sådan komplex sjukdom, kan vårdpersonal få ökad 
kunskap kring hur deras dagliga liv ser ut. Vidare även kunskap kring den 
specialiserade omvårdnaden som individen kommer att behöva (Budych et al., 2012; 
Ozanne et al., 2013).  

Syfte 

Att beskriva personers upplevelse av att leva med amyotrofisk lateralskleros, ALS.  

Material och metod 

Design 

Studien är en litteraturöversikt, med detta menas att nuvarande forskning inom ett 
ämne har granskats för att sammanställa befintlig kunskap inom ämnet (Segesten, 
2012). Artiklar med kvalitativ design har använts, då de ger en beskrivning om hur 
människor upplever olika fenomen (Marshall & Rossman, 2011), i detta fall ALS. En 
induktiv ansats har tillämpats, vilket innebär att objektivt studera ett fenomen för att 
på ett korrekt sätt kunna beskriva det (Priebe & Landström, 2017). 

Urval och datainsamling 

För att besvara syftet gjordes artikelsökningar efter kvalitativa artiklar i databaser 
som är inriktade på omvårdnad eller beteendevetskap, vilka var; CINAHL, MedLine 
och PsycInfo (Karlsson, 2017). Inklusionskriterierna för artiklarna var att deltagarna 
diagnostiserats med ALS, både män och kvinnor över 18 år inkluderades. Artiklarna 
var kvalitativa, skrivna på engelska samt var peer reviewed och hade ett abstract 
(Bilaga 2). Initialt gjordes en avgränsning och artiklar äldre än från år 2008 
exkluderades. Då ALS är en sällsynt sjukdom och det hittades få kvalitativa artiklar 
som ansågs svara på syftet utökades årtalet från år 2007 och framåt. Samtliga artiklar 
som inkluderats har ett etiskt tillstånd utifrån granskningsprotokollet (Bilaga 1). 
Artiklarna svarade mot studiens syfte som var; att beskriva personers upplevelse av 
att leva med amyotrofisk lateralskleros, ALS. Samtliga artiklar som inkluderats till 
resultatet har lästs igenom noggrant för att se om de överensstämde med studiens 
syfte samt inklusionskriterier. Vissa artiklar som ingår i resultatet har studerats från 
patientperspektiv, vårdgivarperspektiv och anhörigperspektiv. Då 
litteraturöversikten inriktar sig mot personens upplevelse har endast den delen av 
resultatet inkluderats, detta redovisas vidare i artikelmatris (bilaga 3).  
  
De primära söktermerna i databaserna var Amyotrophic lateral sclerosis eller Motor 
neuron disease. Det kombinerades med sökorden experience*, patient, patient 
perspective*, living with, daily living, life* och qualitative (Bilaga 2). På vissa av 
sökorden användes trunkering för att bredda sökresultatet och därmed också få fler 
sökträffar. Booleska termen AND har tillämpats för en mer specifik sökning 
(Karlsson, 2017; Östlundh, 2012).  
 
Första sökningarna genomfördes i databasen CINAHL. De huvudsakliga söktermerna 
Amyotrophic lateral sclerosis /Motor neuron disease parades ihop med ämnesorden 
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patient perspective*, experience*, life*, qualititive. De avgränsningar som gjordes i 
sökningarna var “engelskt språk”, “peer-review” och “årtal 2008-”. Sökningarna i 
CINAHL gav sammanlagt fem artiklar som ingår i resultatet (Bilaga 2). Därefter 
genomfördes sökningar i databasen MedLine. De huvudsakliga söktermerna 
Amyotrophic lateral sclerosis kombinerades med ämnesorden daily living, patient, 
living with, patient perspective. Avgränsningar som gjordes var “engelskt språk”, 
“årtal 2008-” och “abstract available”. Sökningen i MedLine genererade i 2 artiklar 
som ingår i resultatet (Bilaga 3). Det genomfördes även sökning i databasen 
PsycINFO. Primära söktermen Amyotrophic lateral sclerosis kombinerades med 
sökorden life*, living with och qualitative. Avgränsningar som genomfördes var 
“årtal 2008- “, “engelskt språk” och “peer-reviewed”. Två artiklar från PsycINFO 
ingår i resultatet (Bilaga 2).  
  
Då endast nio kvalitativa artiklar som motsvarade syftet funnits, togs beslutet att 
utöka sökprocessen genom att göra en sekundärsökning med utökat årtal från år 
2007. Det innebär att studera referenslistor från andra vetenskapliga artiklar för att 
se om väsentliga referenser finns (Östlundh, 2012). Två artiklar hittades och söktes 
fram i Google Scholar. Båda artiklarna kom att ingå i resultatet (Bilaga 2). Samtliga 
artiklar som ingår i resultatet har kvalitetsgranskats med hjälp av ett protokoll 
framtaget av Hälsohögskolans Avdelning för Omvårdnad. Protokollet består av en 
lista med granskande frågor angående artikelns inledning, bakgrund, syfte, metod, 
etik, resultat och diskussion (Bilaga 1). Det bestämdes att de valda artiklarna skulle 
ha minst 10 av 12 poäng för att användas i resultatet.  

Dataanalys 

Analysen utgick från Fribergs (2012) femstegsmodell. Modellen bygger på att hitta en 
ny helhet genom att analysera de valda artiklarnas resultat. Först lästes de valda 
artiklarna enskilt ett antal gånger för att förstå innebörden och fokusera på resultatet. 
Sedan lästes och diskuterades artiklarna gemensamt. Därefter identifierades 
studiernas huvudfynd som bygger upp resultatet. Huvudfynden i de utvalda 
artiklarna sammanställdes i ett gemensamt Word-dokument för att få en överblick 
över materialet. Därefter identifierades likheter och olikheter i artiklarnas huvudfynd 
som vidare delades in i olika kategorier. Sedan skapades de huvudkategorier och 
subkategorier som bygger upp studiens resultat, genom de olikheter och likheter som 
påträffades (Friberg, 2012). Vid analysen av artiklarna har syftet hela tiden funnits 
med i tanken för att inte fokusera på något som inte svarar på studiens syfte vilket 
Friberg (2012) beskriver som viktigt.  

Etiska överväganden 

I examensarbetet har hänsyn till forskningsetik tagits, detta för att skydda 
människors grundläggande rättigheter (Kjellström, 2017). Resultatet består enbart av 
artiklar med ett etiskt godkännande av en etikprövningsnämnd övriga artiklar har 
exkluderats.  I resultatet är det viktigt att på ett objektivt sätt tydligt visa vilka de 
olika studierna tillhör samt förmedla den korrekta informationen för att undvika 
plagiering eller förfalskning (Kjellström, 2017). Dock ska förförståelse för ämnet tas i 
akt, vilket innebär att det redan finns tidigare kunskap i ämnet innan uppsatsen 
påbörjats (Priebe & Landström, 2017). I detta fall finns ingen tidigare erfarenhet av 
ALS, förutom en vetskap om att det är en sjukdom utan botemedel. 
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Resultat 

Resultatet bygger på 11 artiklar som bestod av totalt 114 män, 94 kvinnor samt 5 
personer av okänt kön. Åldern på deltagarna varierade mellan 20 - 85 år. Artiklar 
från Irland, Singapore, Schweiz, Australien, Sverige, Storbritannien, och Sydkorea 
har inkluderats (Bilaga 3). Vid analys av artiklarna togs tre huvudkategorier och sju 
subkategorier fram som beskriver personers upplevelse av att leva med amyotrofisk 
lateralskleros, ALS. Första huvudkategorin, Upplevelser av sjukdomsdebut innefattar 
två subkategorier; upplevelser av att diagnostiseras och upplevelser av Hälso och 
sjukvård. I andra huvudkategorin Sjukdomens påverkan på livet finns tre 
subkategorier; påverkan på kroppen, påverkan på familjerelationer och påverkan på 
aktiviteter och det sociala livet. Tredje huvudkategorin Tankar om framtiden 
innefattar två subkategorier; tankar kring beslutsfattande av behandling i livets 
slutskede samt tankar om livets slut och döden (Figur 1). 

 
Figur 1. Huvudkategorier och subkategorier 

Upplevelser av sjukdomsdebut 

Att diagnostiseras med en sällsynt sjukdom som ALS med begränsad information och 
kunskapsbrist innebar en livsomställning för personerna. De påverkades av hur de 
upplevde att de bemöttes av Hälso och sjukvården. 

Upplevelser av att diagnostiseras 
För vissa kom diagnosen ALS som en chock och känslor av sorg, rädsla och ensamhet 
infann sig (Oh, Schepp & McGrath, 2014). Personerna upplevde ALS som den värsta 
tänkbara neurologiska sjukdom de kunde tänka sig, det upplevdes som en sjukdom 
utan hopp då det inte finns något botemedel (Foley, Timonen & Hardiman, 2014b). 
För andra kom däremot inte diagnosen som en chock, då de själva misstänkt att de 
insjuknat i ALS och länge väntat på att få diagnosen (Hogden, Greenfield, Nugus & 
Kiernan, 2012). 
  

Det skiljde sig i hur personer med ALS accepterade diagnosen. Personer som var 
äldre och kände sig nöjda över det liv de levt upplevde sig kunna hantera diagnosen. 
Det förklarades med att de inte längre var oroliga över att behöva uppleva en ålder de 
själva förknippade med förlust av självständighet (Foley, Timonen & Hardiman, 
2014a). Personer som hade en tro ansågs sig acceptera diagnosen och menade att 
tron hjälpte dem att se mening i deras återstående tid. Personer som befann sig mitt i 
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livet hade däremot svårare att acceptera diagnosen, då tankar om döden tidigare 
känts långt bort och de inte upplevde sig färdiga med livet (Foley et al., 2014a; Foley, 
O´Mahony och Hardiman, 2007). Det beskrevs som viktigt att försöka acceptera 
diagnosen och planera inför sjukdomens progression, exempelvis sälja bilen eller 
handikappanpassa huset. Det upplevdes även som viktigare än någonsin att tillbringa 
den sista tiden i livet med de som stod personen nära och ta vara på tiden som var 
kvar (Ang et al., 2015; Hogden et al., 2012). 
 
Det upplevdes dock som svårt att acceptera diagnosen då ingen självklar orsak kunde 
kopplas till sjukdomen och diagnosen likställdes med att få sin dödsdom (Oh et al., 
2014; Foley et al., 2014b). Frågor såsom varför har just jag drabbats kunde 
uppkomma och personerna försökte hitta orsaker till varför de drabbats. Den 
förklaring som de ansåg kunde kopplas samman med att de drabbats av sjukdomen 
var framförallt att de haft ett stressfullt liv (Oh et al., 2014; Hogden et al., 2012).  

Upplevelser av Hälso och sjukvård 
Personer beskrev att när de fick diagnosen ALS hade de aldrig hört talas om den och 
information som fanns kring sjukdomen var otillräcklig, bland annat kring 
överlevnadstid och sjukdomsförlopp. Detta då det är så individuellt att klara besked 
kring det generella förloppet inte gick att få. Dessutom upplevdes det att information 
och bemötande från sjukvården var bristande och okänslig (Oh et al., 2014; Hogden 
et al., 2012). De drabbade personerna upplevde att de själva behövde ta kontakt med 
sjukvården då de inte ansåg sig få den hjälp de behövde i rätt tid, vilket ansågs bero 
på en kunskapsbrist hos vårdpersonal om sjukdomen och dess förlopp (Olsson 
Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 2011). Den information som fanns om 
sjukdomen önskades komma stegvis och anpassat till sjukdomsförloppet för att 
lättare kunna bearbeta situationen (Ang et al., 2015).   
 
Det framkom olika upplevelser om hur sjukvården stöttade personer när de fått 
diagnosen ALS (Foley et al., 2007; Jeppsen, Rahbek, Gredal & Ploug Hansen, 2015). 
Personer upplevde det som att sjukvårdspersonal ökade deras välmående och gav 
dem det stöd som krävdes för att hantera diagnosen (Foley et al., 2007). Däremot 
kunde personer uppleva att vårdpersonal hade en negativ attityd. Personer beskrev 
att de hade hoppet uppe om en god prognos, trots att de visste att chansen var liten 
och att vårdpersonal inte ska ta ifrån dem hoppet genom en nedlåtande attityd och 
beskriva att forskning inte visat på nya framgångar. Vetskapen om att de kommer dö i 
ALS fanns och vårdpersonal behöver inte ha det som utgångspunkt i varje samtal 
(Jeppsen et al., 2015). 
 
En respekt för ALS-teamens kunskap och erfarenhet kring sjukdomen var stor och 
relationen till ALS-teamet värdesattes högt (Hogden et al., 2012). Däremot upplevde 
personer att de själva bar på den största kunskapen kring sin egen kropp och ansåg 
att vårdpersonal bör lyssna på dem som enskilda individer och inte endast se det 
generella kring ALS (Jeppsen et al., 2015; Foley et al., 2007). 

Sjukdomens påverkan på livet  

Det framkom att de drabbade personerna upplevde att livet påverkades inom flera 
olika områden av sjukdomen, bland annat fysiskt, psykiskt och socialt. 
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Påverkan på kroppen 
Fysiska förluster uppkom under hela sjukdomsförloppet och personerna blev ständigt 
utsatta för nya förluster (Oh et al., 2014). Genom dessa upprepade förluster av 
funktioner upplevdes det som en förlust av identitet och det kändes som att hela livet 
togs ifrån dem (Foley et al., 2014b; Foley et al., 2007). Dessa förluster beskrevs som 
att ALS gjorde dem gamla i förtid och personerna upplevde förändringar som 
relaterades till det normala åldrandet såsom nedgång av fysiska funktioner (Foley et 
al., 2014a). 
 
Det beskrevs att dessa förluster bidrog till minskad rörlig förmåga och därmed en 
rädsla för att falla. På grund av förlust av fysisk förmåga upplevdes en begränsning av 
vardagen. Det beskrevs som svårt att utföra sin egen omvårdnad vilket upplevdes 
som förlust av autonomi (Ang. et al, 2015). Det framkom att personer försökte 
anpassa sig efter sin nya situation genom att skapa livsstilsförändringar samt 
omprioritera och anpassa hemmiljön för att bibehålla sin självständighet (Hogden et 
al., 2012). 
 

De kroppsliga förlusterna upplevdes komma hastigt och de blev därför svåra att 
hantera, vilket ledde till att framtiden såg dyster ut (Foley et al., 2014b). Däremot 
upplevdes det som viktigt att fokusera på funktioner de fortfarande hade kvar och 
känna en tacksamhet över det (Foley et al., 2007). 
  
Personer uttryckte en oro över vilka fysiska förluster som skulle uppkomma relaterat 
till sjukdomsprogressionen. Det beskrevs som en rädsla att förlora förmågan att 
uttrycka sin åsikt i beslutsfattande och en förlust av personlig kontroll (Whitehead, 
O’Brien, Jack & Mitchell, 2016). För att öka kontrollen försökte personer som 
fortfarande hade kroppslig förmåga att ta kontroll över sin egen vård. Det kunde 
exempelvis handla om planering för hur kommunikationen skulle ske när talet 
försvunnit (Foley et al., 2014b; King, Duke, & O’Connor 2009). Däremot ville 
personer inte besluta om eller använda sig av hjälpmedel, då det påminde dem om 
deras kroppsliga förluster (Foley et al., 2014b). Vidare upplevdes det som genant att 
vara rullstolsburen eller ha ett sluddrigt tal för de som tidigare haft en kropp som 
varit arbetsför, stark och självständig (King et al., 2009).   

Påverkan på familjerelationer  
Uppskattningen gentemot familjen var stor och personerna upplevde ett emotionellt 
stöd vilket gav dem styrka. De drabbade personerna lyfte att familjens stöd påverkade 
deras livskraft. Det framkom att personerna upplevde att utan stödet från familjen 
förstod de varför vissa inte ville leva vidare med sjukdomen (Foley, Timonen & 
Hardiman, 2016).  
 
När personer drabbas av ALS beskrevs det som att det synsätt som tidigare funnits 
förändrats, tidigare hade arbetet varit en stor del av livet men nu upplevdes familjen 
som mer värdefull. Det beskrevs som att handlingarna familjen utförde bidrog till en 
uppskattning och tacksamhet. Familjens närvaro ingav ett lugn hos personerna och 
lindrade den dödsångesten som fanns (Hogden et al., 2012; Oh et al., 2014; Foley et 
al., 2007; Foley et al., 2016). 
  
Upplevelsen av att vara en börda för sin familj uppkom trots en tacksamhet för att 
familjen fanns och stöttade (Foley et al., 2016; Ang et al., 2015; Oh et al., 2014; 
Olsson Ozanne et al., 2011). Därför kom olika beslut rörande omvårdnaden att fattas 
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av personerna med hänsyn till familjens bästa även om det inte alltid gick i linje med 
hur personerna själva ville ha det. Besluten kunde leda till konflikter inom familjen 
och personerna kunde uppleva brist på empati från familjemedlemmar (Foley et al., 
2016; Foley et al., 2014a). 
  

Personer som hade yngre barn beskrev att de inte var rädda för hur sjukdomen skulle 
påverka dem själva utan mer rädda för hur barnen skulle uppleva sjukdomen och leva 
vidare efter deras bortgång. Tanken om att gå miste om deras uppväxt och 
föräldraskapet var tung att bära (Foley et al., 2014a). Personer kände skuld och skam 
för hur deras barn skulle få växa upp med en sjuk förälder som de skulle förlora 
(Olsson Ozanne et al., 2011). Vidare beskrev personer som hade barn i vuxen ålder en 
stor oro över att bli beroende av dem, som i sin tur hade sina egna barn att ta hand 
om. Generellt sätt så upplevde personer med barn oavsett ålder sig mer villiga att 
kämpa mot ALS och försöka leva ett så normalt familjeliv som möjligt (Foley et al., 
2016). 

Påverkan på aktiviteter och det sociala livet 
Det upplevdes som viktigt att försöka leva livet på liknande sätt som innan 
sjukdomen. Genom att det enformiga och vardagliga fortsatte infanns en normalitet 
hos flertalet personer trots sjukdom (Jeppesen et al., 2015; Foley et al., 2007; Olsson 
Ozanne et al., 2011). Att fortsätta med aktiviteter bidrog till en bättre bearbetning av 
situationen och en bibehållen identitet (Foley et al., 2007). Däremot fanns det 
kroppsliga begränsningar som påverkade delaktigheten i aktiviteter. Tidigare 
vardagliga aktiviteter såsom att ta en promenad blev nu förbytt mot att vara 
sängliggande, vilket upplevdes som en förlust av det sociala och aktiva livet (Foley et 
al., 2014b). 
  

Personer som inte längre hade förmågan att delta i aktiviteter som de uppskattat 
innan sjukdomen upplevde en orättvisa, sorgsenhet och bitterhet, vilket upplevdes 
som ett lidande (Oh et al., 2014; King et al., 2009). Personer upplevde att 
självkänslan minskade i takt med nedgången av dagliga aktiviteter. Dessa aktiviteter 
kunde vara vardagliga ting såsom att äta eller att klä sig själv. När det sedan gick till 
den grad att det var svårt att krama om sina egna barn infann sig en stor social förlust 
(Ang et al., 2015; Oh et al., 2014). För att lättare hantera dessa förändringar och för 
att minska lidandet upplevdes det som viktigt att ta dagen som den kommer (Olsson 
Ozanne et al., 2011). 
  
Vid dessa situationer beskrev personer att de kunde få stöd från omgivningen om de 
valde att berätta om sjukdomen och dess symtom. Det upplevdes som en lättnad då 
alla var medvetna om exempelvis varför talet kunde låta annorlunda och vad som 
kunde vara begränsande. Däremot kunde den ångest som fanns hos omgivningen 
kring sjukdomen projiceras på den drabbade personen, därför valde vissa att inte 
berätta om sjukdomen (Olsson Ozanne et al., 2011). 

Tankar om framtiden  

Då det inte finns något botemedel mot ALS utan endast bromsmedicin uppkom 
oundvikliga tankar om framtiden, behandling i livets slutskede, livets slut och döden 
hos de flesta personer. 
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Tankar kring beslutsfattande av behandling i livets slutskede 
Beslut som handlade om livsuppehållande behandling påverkades till stor del av om 
personerna hade familj eller inte (Foley et al., 2016; Foley et al., 2014a). Personer 
med familj hade en stark pliktkänsla till dess åsikter och fattade beslut därefter. 
Personerna var införstådda med konsekvenserna av ALS och hur sjukdomen skulle 
fortskrida utan livsuppehållande behandling men valde att acceptera behandling för 
att inte gå emot familjens önskemål. Det beskrevs vidare att de inte ville att deras 
familjer skulle leva med en rädsla för hur sjukdomen skulle framskrida utan 
behandling (Foley et al., 2016; Hogden et al., 2012). 
  

Det fanns personer som hade en önskan om att leva så länge som möjligt för att inte 
gå miste om viktiga händelser inom familjen (Ang et al., 2015). Däremot ansågs det 
att vissa livsuppehållande åtgärder endast skulle förlänga bördan och öka lidandet för 
familjen, då personen blir mer beroende av dem (Foley et al., 2014a). Personer utan 
nära anhöriga upplevde sig ha en större frihet rörande dessa beslut. Däremot 
beskrevs det att hade en familj funnits skulle beslutet säkerligen varit annorlunda 
(Foley et al., 2014a). 
  
En viktig aspekt i beslutsfattandet angående livsuppehållande behandling var att 
personer ville känna sig delaktiga och för detta krävdes mer information (Whitehead 
et al., 2016). Det var av stor betydelse att träffa andra som drabbats av ALS. Mötet 
ansågs svårt då de fick en insikt i hur senare skedet av sjukdomen kunde te sig och 
det gav en negativ bild av framtiden. Dock var det givande att få höra andras tankar 
och på så vis kunna fatta egna beslut om eventuell livsuppehållande behandling (Oh 
et al., 2014; Olsson Ozanne et al., 2011; Hogden et al., 2012). 
 

Tankar om livets slut och döden 
Personerna beskrev att de upplevde ångest vid tankar om slutskedet av sjukdomen 
och hur döden kan komma att inträffa. Därav uppkom funderingar kring eutanasi det 
vill säga aktiv dödshjälp (Foley et al.,2016; Whitehead et al., 2016; Foley et al., 
2014b). Personer uttryckte en rädsla för vilka symtom som kan komma att uppstå i 
slutet av sjukdomen. En farhåga som uttryckts är att kroppen kommer sluta fungera, 
medan hjärnan fortfarande är aktiv och endast ögonen kan röra sig. Vidare beskrevs 
det som enbart en existens utan fysiska funktioner (Whitehead et al., 2016; & Foley et 
al., 2014b). 
  

När de upprepade förlusterna upplevdes för intensiva och därmed ohanterbara, 
ansågs eutanasi som en möjlig utväg från sjukdomen (Whitehead et al., 2016). Det 
fanns personer som upplevde att de hade rätt till att fatta egna beslut kring sin död i 
form av eutanasi (Foley et al., 2014a; Foley et al., 2014b). En önskan som framkom 
var att ha en avskedsfest för att i slutet på festen säga farväl och svälja ett piller som 
avslutar livet. Dock tas beslutet att inte genomföra detta i hänsyn till familj (Foley et 
al., 2016). Trots att det fanns en vilja om aktiv dödshjälp valde personer som hade 
tillgång till det att inte genomföra det då det ansågs gå emot deras egna principer. 
Vidare ville de inte upplevas som själviska av sina anhöriga. Det fanns en rädsla att 
beslutet skulle ses som ett självmord där familjen lämnades kvar i spillror 
(Whitehead et al., 2016; Foley et al., 2014a). Samtidigt framkom upplevelsen av att 
vara en belastning för sina anhöriga och aktiv dödshjälp skulle kunna vara ett sätt att 
lätta på deras börda (Whitehead et al., 2016). 
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Trots olika personliga åsikter om att ta beslutet att genomföra eutanasi eller inte 
ansågs det som ett viktigt ämne att lyfta, som en rättighet och ett sätt att vara i 
kontroll över livets slut vid ALS (Foley et al., 2014b; Foley et al., 2014a). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva personers upplevelse av att leva med ALS. Då syftet 
inriktas på upplevelser inkluderades enbart kvalitativa artiklar (Marshall & Rossman, 
2011). Kvantitativa artiklar valdes bort då de oftast beskriver något utan djupgående 
analys samt fokuserar på att mäta samband mellan variabler (Billhult, 2017). De 
kvalitativa artiklar som söktes fram och användes i resultatet ansågs svara på syftet, 
därmed ökar trovärdigheten för litteraturöversikten (Henricson, 2017). Induktiv 
ansats användes istället för deduktiv ansats som innebär att en teori är 
utgångspunkten för arbetet (Priebe & Landström, 2017).  
 

Artikelsökningarna genomfördes i tre olika databaser då en enskild databas inte är 
heltäckande på sitt specifika område (Östlundh, 2012). Genom att använda sig av 
flera databaser ökar även möjligheten att hitta betydelsefulla artiklar, vilket ökar 
litteraturöversiktens trovärdighet. Ett krav vid sökprocessen var att artiklarna skulle 
vara peer reviewed och därmed bedömts som vetenskapliga, vilket ökar 
trovärdigheten (Henricson, 2017). Då kunskap om artikelsökningar, sökord samt 
kombinationer var bristande gav det få artiklar som svarade på syftet vilket skulle 
kunna påverka resultatet. Efter redovisning från bibliotekarie, kontroll av tidigare 
uppsatser och dess sökord som använts samt genomgång av kurslitteratur ändrades 
sökorden och kombinationer, vilket påverkade sökningen positivt. Därefter valdes ett 
antal sökord som utgjorde sökprocessen (Bilaga 2). Synonymer till de sökord som 
hittats söktes upp med hjälp av synonymlexikon för att bredda sökningen (Karlsson, 
2017). Trots förbättrad sökprocess var det problematiskt att hitta rätt sorts artiklar 
som stämde överens med syftet. Därför utökades tidsbegränsningen från år 2008 till 
år 2007 vilket ledde till att äldre artiklar fick inkluderas än vad som hade förväntats. 
Det kan ses som en svaghet att gå utanför tidsramen då artiklar äldre än tio år inte 
ansågs lika aktuella, då Hälso och sjukvården kan ha utvecklats i relation till 
förbättrade diagnostiska metoder. Däremot utökades tidsbegränsningen endast med 
ett år och upplevelsen av att leva med ALS har troligtvis inte påverkats under den 
tiden (Mårtensson & Fridlund, 2017).   
 
Eftersom endast ett fåtal artiklar hittades fick artiklar som innehöll patient samt 
anhörig/vårdarperspektiv inkluderas. För att besvara syftet användes bara 
patientperspektivet ifrån dessa artiklar, vilket kan ses som en svaghet för 
litteraturöversikten då endast en mindre del av artiklarnas resultat kunde tillämpas. I 
litteraturöversikten har studier med olika designer tillämpats, då det inte funnits 
tillräckligt med artiklar för att endast använda sig av artiklar med samma design. 
Henricsson (2017) menar att studiens trovärdighet därmed kan minska. Att få 
artiklar hittats anses vara ett bevis på att mer kvalitativ forskning om personers 
upplevelse av att leva med ALS behövs.  
 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån ett protokoll från Hälsohögskolans Avdelning 
för Omvårdnad. Kvalitetsgranskningen skedde först individuellt och sedan 
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gemensamt. Det fördes även gemensamt en diskussion kring bedömningen av 
artiklarnas kvalitet. Detta beskriver Henricsson (2017) ger studien styrka och ökar 
litteraturöversiktens pålitlighet. Artiklarna analyserades vidare in i olika 
huvudkategorier och subkategorier. En styrka i kategoriseringen är att den gjordes 
gemensamt och efter diskussion. Detta sammanställdes sedan i skriftlig text för att få 
en överblick över analysen så att inget material gick förlorat. Samtliga artiklar som 
valdes uppnådde mellan 10 och 12 poäng av totalt 12 poäng och ansågs hålla en 
vetenskapligt god kvalitet. Samtliga artiklar som inkluderats har ett etiskt tillstånd 
och därmed har de etiska aspekterna respekterats i litteraturöversikten. Däremot kan 
detta inte garanteras då artiklarna är utförda av andra personer. Litteraturöversikten 
har i olika omgångar studerats, kommenterats och diskuterats med andra 
studiekamrater och handledare vilket stärker litteraturöversiktens trovärdighet och 
pålitlighet (Henricsson, 2017).  
 
Med förförståelse menas att det finns en viss kunskap eller erfarenhet av ämnet innan 
det studerats, vilket kan ses som både en fördel och en nackdel för ny förståelse 
(Friberg & Öhlén, 2017). Innan arbetet fanns en förförståelse om ALS som en 
sjukdom utan botemedel. Detta har beaktats under arbetets gång för att få fram ett så 
objektivt resultat som möjligt. Arbetets resultat har därför granskats kritiskt för att 
undvika att resultat förvrängts eller presenterats felaktigt då det anses ohederligt 
(Kjellström, 2017). Dock kan det ofrivilligt kommit att påverka resultatet. 
Granskningen av resultatet bidrar även till att litteraturöversiktens bekräftelsebarhet 
ökar, då objektivitet har eftersträvats (Mårtensson & Fridlund, 2017).   
 

I litteraturöversikten har studier från Irland, Singapore, Schweiz, Australien, Sverige, 
Storbritannien, och Sydkorea använts. Fördelen med att inkludera många länder är 
att det blir en omfattande bild av personers upplevelse av att leva med ALS världen 
över. Däremot fick vissa delar av studiernas resultat uteslutas då de handlade om 
ekonomi och sjukvårdssystem som inte kunde överföras i kontext till Sverige, då 
välfärdssystemen är för olika i uppbyggnad. Henricson (2017) skriver att 
litteraturöversiktens trovärdighet hade kunnat påverkats negativt om dessa delar av 
artiklarna istället inkluderats. Litteraturöversikten inriktar sig på personers 
upplevelse av att leva med ALS och resultatet som framkommit bedöms även kunna 
beröra personer i Sverige och kan därför ses som en styrka för överförbarheten. 
Anledningen är att samma upplevelser återkom i de olika artiklarna trots olika 
nationalitet hos deltagarna.  
 
Artiklarna som inkluderats i resultatet berörde personer över 18 år samt både män 
och kvinnors upplevelse av att leva med ALS. Detta val gjordes då endast upplevelsen 
av att leva med ALS ville fångas för att på så vis få en helhetsbild av hur det är att leva 
med sjukdomen. Olika åldrar inkluderar olika perspektiv av upplevelsen att leva med 
ALS. Hade endast en viss ålder undersökts kunde en del upplevelser gått förlorade 
och en lika bred bild av sjukdomen hade inte framkommit. Ingen avgränsning till hur 
länge personerna skulle haft diagnosen gjordes, vilket ses som en styrka för 
litteraturöversiktens resultat då det kan påvisa en bredare bild av sjukdomen.   

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens resultat visar att personerna accepterade diagnosen olika 
beroende på vart de befann sig i livet. Bemötandet och kunskapen från Hälso och 
sjukvården upplevdes som bristande. Sjukdomen innebar en livsomställning med 
påverkan på kroppen, familjerelationer samt aktiviteter och det sociala livet. Då inget 
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botemedel mot ALS finns uppkom tankar om beslutsfattande av behandling i livets 
slutskede och livets slut samt döden. I resultatdiskussionen kommer områdena 
upplevelsen av Hälso och sjukvård, påverkan på familjerelationer samt tankar om 
livets slut och döden diskuteras vidare relaterat till begreppet personcentrerad 
omvårdnad. 
 
I resultatet framkommer att personerna upplever en kunskapsbrist hos Hälso och 
sjukvården, vilket leder till bristande information om ALS. Vidare upplevs 
bemötandet från Hälso och sjukvården som okänsligt. Resultatet visar även att 
kunskapsbrist leder till generalisering av sjukdomsförloppet där vårdpersonal inte ser 
den enskilda personen. En artikel av Rosengren et al. (2015) visar på liknande fynd 
och menar att brist på information och direkta svar på frågor bidrar till en frustration 
och uppgivenhet hos de drabbade personerna (Rosengren et al., 2015). Vid 
personcentrerad omvårdnad är det viktigt att se den unika personen och inte 
generalisera (Santana et al. 2007). Vid sällsynta sjukdomar är kunskap hos 
vårdpersonal ofta bristande vilket kan leda till att personen själv tar initiativ att 
inhämta kunskap kring sjukdomen (Budych et al., 2012). Detta kan relateras till 
litteraturöversiktens resultat där personer upplever att de själva bär på den största 
kunskapen kring sin egen kropp och anser att vårdpersonal bör lyssna på dem som 
enskilda individer och inte bara se det generella kring ALS. Genom tillämpning av 
personcentrerad omvårdnad kan upplevelsen av Hälso och sjukvården förbättras. 
Genom att arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad ses personen som expert på sin 
egen sjukdom. Ett partnerskap kan utvecklas när sjuksköterskan och personen 
respekterar varandras kunskap och olika emotionella och psykiska behov kan 
bemötas (Santana et al., 2017). Sjuksköterskor som arbetar utifrån personcentrerad 
omvårdnad har en förståelse och kunskap för att personer har olika existentiella 
behov och önskemål kommer ha en bättre förståelse för vilka behov som kan 
uppkomma hos personen (Ozanne et al., 2013; Santana et al., 2007).  
 
Familjens betydelse belyses av personerna i resultatet. Familjen upplevs ge personer 
styrka och en vilja till fortsatt kamp mot sjukdomen. Däremot framkommer även 
upplevelsen av att vara en börda för sin familj då beroendet av familjen ökar i takt 
med sjukdomens progression. Vilket gjorde att personerna upplevde sig som en 
belastning för familjen. Liknande resultat syns i en artikel av Ozanne et al. (2013) 
som visar vilken styrka familj och vänner ger och familjens närvaro kan leda till att 
sjukdomen glöms bort för en stund. Solomon och Hansen (2013) beskriver att 
personers upplevelse av att vara en börda kan kopplas samman med att man blir 
mindre fysisk förmögen till att sköta sig själv. I en artikel av Rosengren et al. (2015) 
beskrivs det att flertalet drabbade personer upplever att den personliga utvecklingen 
går tillbaka då de förlorar sin autonomi. Detta då de inte längre klarar av vardagliga 
saker som tidigare varit självklara (Rosengren et al., 2015). Sjuksköterskan kan 
underlätta kommunikationen genom att aktivt lyssna och bekräfta personens lidande. 
För att sjuksköterskan ska kunna ge en god förutsättning för personcentrerad 
omvårdnad krävs ett bemötande av både person och anhöriga (Santana et al., 2017). 
Då det som tidigare fallit självklart att genomföra blir en kamp att klara av kan 
personen uppleva ett lidande. Rhensfeldt och Eriksson (2004) skriver att om lidandet 
ignoreras istället för att bearbetas finns risken att lidandet blir djupare och svårare 
att bemöta och hantera. Det som hjälper är kommunikation mellan de berörda 
parterna Rehnsfeldt och Eriksson (2004), som här kan vara person och anhörig.  
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Tankar om livets slut och döden är något som framkommer i litteraturöversiktens 
resultat. Eutanasi anses som en möjlig utväg när lidandet blir för stort och ett sätt att 
vara i kontroll över livets slut. Vidare beskrivs det som en viktig fråga att lyfta i 
samband med ALS. Ozanne et al. (2013) skriver att resan mot döden kan upplevas 
mer skrämmande än själva döden i sig. Detta kan kopplas till litteraturöversiktens 
resultat som berör eutanasi, där personer förklarar att de är rädda för vilka symtom 
som kan uppkomma i livets slut, såsom att kroppen successivt blir förlamad och 
förmågan att uttrycka sig försämras medans hjärnan fortfarande är aktiv. Därmed 
anses eutanasi som en befriande tanke. I tidigare studie framkommer att eutanasi 
anses vara ett alternativ för att behålla en del av sin värdighet och rätten till 
självbestämmande när sjukdomen tagit över kroppen och personen inte längre är i 
kontroll (Achille & Ogloff, 2004). Rehnsfeldt och Eriksson (2004) beskriver hur 
viktigt det är att sjuksköterskan vågar ställa frågor som handlar om döden till den 
drabbade personen. Undviks dessa frågor finns det en risk att personen bär på dessa 
tankar inom sig, vilket kan komma att skapa ett ohanterbart lidande (Rehnsfeldt & 
Eriksson, 2004). För att sjuksköterskan ska hantera dessa svåra frågor på ett 
personcentrerat sätt är det viktigt att lyssna aktivt på individen, ställa frågor och 
bygga upp en konversation. Detta kan bidra till en diskussion om personliga och 
existentiella frågor på ett djupare plan och personen kan på så sätt få rätt 
uppmärksamhet och stöttning i sitt lidande (Houtepen & Hendrikx, 2003). Då 
flertalet drabbade är rädda för hur slutfasen av sjukdomen kan arta sig är viktigt att 
använda sig av det partnerskap som byggts upp i den personcentrerade 
omvårdnaden. Att skapa en diskussion och informera personen om hur slutfasen av 
sjukdomen brukar vara samt hur döden vanligtvis inträffar är betydande (Danel-
Brunaud et al., 2017; Ekman et al., 2011). I Sverige är eutanasi olagligt, vilket gör det 
betydelsefullt att lindra de rädslor personen kan bära på relaterat till tankar om 
döden. Diskussionen skulle kunna lindra personens ångest och oro inför döden, då 
den vanligtvis inträffar fridfullt och i stillhet.  

Slutsatser 

Personer som lever med ALS påverkas fysiskt, psykiskt och socialt av sjukdomen. För 
att personer som drabbas av ALS ska få rätt hjälp och vård krävs det en ökad kunskap 
och förståelse om sjukdomen hos Hälso och sjukvårdspersonal. ALS är en sjukdom 
som upplevs olika av de personer som drabbas och det är därför viktigt för Hälso och 
sjukvårdspersonal att se det unika hos personen samt lyssna på personens önskemål. 
ALS påverkar familj och anhöriga i stor utsträckning. Det är därför betydelsefullt att 
inkludera dem i personens sjukdomsförlopp genom att öka deras kunskap och 
medvetenhet kring sjukdomen. Mer forskning behövs om ALS och hur personer 
upplever att det är att leva med sjukdomen. Det hade varit intressant att utföra en 
empirisk studie belagd i Sverige för att få ett svenskt perspektiv på sjukdomen, då 
endast en artikel från Sverige hittats till denna studies resultat. 

Kliniska implikationer 

Behovet att förmedla kunskap kring ALS är stort, då personer med ALS upplever att 
det finns en kunskapsbrist hos Hälso och sjukvården. Resultatet kan komma att ge en 
ökad förståelse och kunskap hos vårdpersonal kring hur ALS kan påverka livet för 
den drabbade personen. Genom ökad kunskap hos vårdpersonal inom Hälso och 
sjukvård kan personer med ALS få en bättre omvårdnad, men också en bättre 
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stöttning i vardagen. För att personen ska känna sig tryggare är det betydelsefullt att 
vårdpersonal arbetar på ett personcentrerat sätt. Att vårdpersonal ser personen 
bakom sjukdomen samt har vetskapen om att sjukdomsförloppet inte är detsamma 
för alla drabbade är betydelsefullt. Litteraturöversikten kan även komma att hjälpa 
personer i samhället som söker kunskap kring ALS och hur personer upplever livet 
med sjukdomen.  
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Man/Kvinna…………….     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 – Sökprocesser  

Tabell 1. Sökprocess - CINAHL  
Sök nr Datum Sökord Antal träffar Antal lästa abstract Antal lästa artiklar Antal använda artiklar 
1 180129 Amyotrophic lateral 

sclerosis AND patient 
perspective* AND 
qualitative 

2 2 2 1 (Nr. 1) 

2 180129 Amyotrophic lateral 
sclerosis AND experience* 
AND life* 

33 15 7 3 (Nr 4, 8, 10) 

3.  180129 Motor neurone disease 
AND experience* 
AND qualitative 
 

18 10 1 1 (Nr.11) 

 
Tabell 2. Sökprocess - MedLine. 
Sök nr Datum Sökord Antal träffar Antal lästa abstract Antal lästa artiklar Antal använda artiklar 
1 180205 Amyotrophic lateral 

sclerosis AND daily living 
AND patient 

26 11 3 1 (Nr.7) 

2 180212 Amyotrophic lateral 
sclerosis AND patient 
perspective 

4 2 2 1 (Nr.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tabell 3. Sökprocess - PsycInfo.   
Sök nr Datum Sökord Antal träffar Antal lästa abstract Antal lästa artiklar Antal använda artiklar 
1 180228 Amyotrophic lateral 

sclerosis AND life*  
AND qualitative 

20 4 2 1 (Nr.3) 

2 180207 Amyotrophic lateral 
sclerosis AND living with 
AND qualitative 

13 3 1 1 (Nr.9) 

 
 
Tabell 4. Sökprocess - Sekundärsökning Google Scholar 
Sök nr Datum Sökord Antal träffar Antal lästa abstract Antal lästa artiklar Antal använda artiklar 
1 180212 “Perceptions of quality of 

life in people with ALS: 
Effects of coping and 
health care” 
 

1 1 1 1 (Nr.2) 

2 180221 “What influences patient 
decision-making in 
amyotrophic lateral 
sclerosis multidisciplinary 
care? A study of patient 
perspectives” 

1 1 1 1 (Nr.6) 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 – Matris över inkluderade artiklar 

Nr Författare, land, år 
& titel 

Syfte Design Deltagare Resultat 
 

Kvalitet 

1 Ang, K., Umaphati, 
T., Tong, J., Ng, J., 
Jun Tseng, L., & 
Mun Hong Woo, I.  
 
Singapore (2015) 
 
“Healthcare Needs 
of Patients with 
Amyotrophic Lateral 
Sclerosis (ALS) in 
Singapore: A 
patient-centered 
qualitative study 
from multiple 
perspectives” 
 

Att undersöka vilka 
olika behov ALS 
patienter i Singapore 
kan tänkas ha. 
Undersöks utifrån 
patientperspektiv 
samt från 
vårdpersonalens 
perspektiv.  

Tvärsnittsstudie 
med kvalitativ 
design. Enskilda 
intervjuer eller 
diskussioner i 
fokusgrupper.  

N = 8 patienter 
(7 män och 1 
kvinna).  
22 vårdpersonal.  

4 teman visades i resultatet, 
men endast 2 hade relevant 
fakta för studien.  
Det berörde psykiska och 
fysiska problem som kan 
uppkomma under 
sjukdomsförloppet.  
 

 

*Endast patientperspektivet 
har använts 

10p 

2 Foley, G., 
O’Mahoney, P., & 
Hardiman, O. 
 
Irland (2007) 
 
“Perceptions of 
quality of life in 
people with ALS: 
Effects of coping 
and health care” 
 

Vad livskvalitet 
innebär för en 
person med ALS, 
samt hur 
erfarenheter från 
hälso- och sjukvård 
påverkar deras 
välbefinnande.  

Fenomenologisk 
design med 
intervjuer.  

N= 5, varav 1 
deltagare dog 
under studiens 
gång.  

Resultatet belyste olika 
faktorer som i slutändan 
påverkade personer med 
ALS livskvalitet och 
kontroll.  

10p 



 

 
 

3 Foley, G., Timonen, 
V., & Hardiman, O.  
 
Irland (2014) 
 
“Acceptance and 
decision making in 
amyotrophic lateral 
sclerosis from a life-
course perspective” 
 

Att belysa hur 
psykosociala 
processer påverkar 
personer med ALS 
samt hur det 
inverkar på beslut 
som fattas kring 
deras vård.  

Grounded theory 
med kvalitativa 
intervjuer.  

N = 34 (17 män 
och 17 kvinnor).  

Resultatet presenterades 
som 3 huvudkategorier. 
Dessa berörde acceptans i 
ALS, hur familjen påverkar 
beslutstagandet samt 
föräldraskap.  

11p 

4 Foley, G., Timonen, 
V., & Hardiman, O.  
 
Irland (2014)  
 
“Exerting control 
and adapting to loss 
in amyotrophic 
lateral sclerosis”.  

Att öka förståelsen 
för vad förlust 
innebär för personer 
med ALS samt hur 
de tar kontroll över 
sin egen vård trots 
förlust.  

Grounded theory 
med djupgående 
individuella 
intervjuer. 

N=34 (17 män 
och 17 kvinnor) 

2 Teman belystes.  
1, Handlade om förluster 
relaterat till ALS.  
2, Att ta kontroll över sin 
egen vård.   

12p 

  



 

 
 

5  
Foley, G., Timonen, 
V., & Hardiman, O.  
 
Irland (2016) 
 
“I hate being a 
burden: The patient 
perspective on carer 
burden in 
amyotrophic lateral 
sclerosis”.  

 
Att undersöka 
upplevelsen av ALS 
patienter att få vård 
från 
familjemedlemmar 
och hälso- och 
sjukvårdspersonal.  

 
Kvalitativ design, 
djupgående 
intervjuer.  

 
N = 34 (17 män 
och 17 kvinnor).  

  
Visade på två huvudteman.  
1, Patienten upplever sig 
som beroende av sin familj 
och som en börda för dem.  
2, Stötta familjen och känna 
skyldighet till dem gällande 
beslut i livets slutskede och 
behandling.  

 
12p 

6 Hogden, A., 
Greenfield, D., 
Nugus, P., & 
Kiernan, M.  
 
Australien. 
(2012) 
 
“What influences 
patient decision-
making in 
amyotrophic lateral 
sclerosis 
multidisciplinary 
care? A study of 
patient 
perspectives” 

Syftet med studien 
var att undersöka 
patienters 
erfarenheter av ALS 
och att hitta faktorer 
som påverkar deras 
beslutsfattande i 
specialiserade 
multidisciplinära 
vården av ALS.  

Kvalitativ design 
med 
semistrukturerade 
intervjuer.  

N= 14 (7 män & 
7 kvinnor).  

Belyser strukturella, 
intrastrukturella och 
personliga faktorer relaterat 
till beslutsfattande. Hur 
personen upplevde att få 
diagnosen.  Positiva och 
negativa upplevelser från 
sjukvården.  

11p 

  



 

 
 

7 Jeppsen, J., Rahbek, 
J., Gredal, O., & 
Ploug Hansen, H.  
 
Schweiz (2015) 
 
“How Narrative 
Journalistic Stories 
Can Communicate 
the Individual’s 
Challenges of Daily 
Living with 
Amyotrophic Lateral 
Sclerosis” 

Att beskriva hur 
patienter med ALS 
ser på sin sjukdom 
och sitt dagliga liv.   

Kvalitativ design 
med beskrivande 
journalism. 
(Narrative 
journalism) 

N= 6 (3 Män 
och 3 kvinnor) 

Visade på 2 teman som 
förklarade normalitet mitt i 
sjukdomen samt hur hälso- 
och sjukvårdspersonals 
förutfattade meningar kan 
påverka patienter.   

12p 

8 King, S., Duke, M. & 
O’Connor, B.  
 
Australien (2009) 
 
”Living with 
amyotrophic lateral 
sclerosis/ motor 
neurone disease 
(ALS/MND): 
Decision-making 
about  ongoing 
change and 
adaption”.  
 

Att presentera en 
modell som visar på 
förändringar som 
personer med 
amyotrofisk 
lateralskleros/motor 
neuron sjukdom 
genomgår och hur de 
anpassar sig till 
förändringar orsakad 
av sjukdomen.   

Grounded theory 
med intervjuer. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= 25 (17 män 
och 8 kvinnor).  

Visar på hur patienter 
uppfattar förändringar i 
vardagen, reagerar på dem 
samt gör en mening av vad 
som skett. Förklaras som 
cirkel av förändring, när 
anpassning skett kommer en 
ny förändring.  

12p 



 

 
 

9 Oh, H., Schepp, K., 
& McGrath, B.  
 
Sydkorea (2014) 
 
“A journey of 
suffering: Living 
with Amyotrophic 
Lateral Sclerosis in 
South Korea” 

Att undersöka hur 
personer i Sydkorea 
med ALS upplever 
sin sjukdom.  

Etnografisk design 
med 
semistrukturerade 
intervjuer.  

N = 15 (13 män 
och 2 kvinnor).  

Tre teman identifierades av 
daglig upplevelse av lidande 
och förklarades i metaforen 
av en båt. Båten är först ur 
kurs när sjukdomen 
kommer, driftande när 
bearbetning av känslor sker 
och sedan på en ny båt när 
bearbetningen faller på 
plats.  
  

11p 

10 Olsson Ozanne, A., 
Graneheim, U., 
Persson, L., & 
Strang, S.  
 
Sverige (2011) 
“Factors that 
facilitate and hinder 
the manageability of 
living with 
amyotrophic lateral 
sclerosis in both 
patients and next of 
kin” 

Att belysa faktorer 
som underlättar och 
hindrar 
hanterbarheten att 
leva med amyotrofisk 
lateral skleros hos 
patienter och 
anhöriga.  

Kvalitativ 
beskrivande 
design, med 
semistrukturerade 
intervjuer.  

N = 14 patienter 
(7 män och 7 
kvinnor) & 13 
anhöriga (8 män 
och 5 kvinnor).  

Olika teman som beskrev 
patienters och närståendes 
upplevelser av att leva med 
och hantera ALS, förklarade 
från patientens synvinkel.  
 
*Endast patientperspektivet 
har använts 

12p 
 

  



 

 
 

11 Whitehead, B., 
O’Brien, M., Jack, 
B., & Mitchell, D.  
 
England (2011) 
 
“Experiences of 
dying, death and 
bereavement in 
motor neurone 
disease: A 
qualitative study”.  

Att utforska 
upplevelsen av hur 
det är att leva med 
MND (ALS) i 
sjukdomens slutfas, 
från 
patientperspektiv 
samt från 
vårdarperspektiv.   
 
  

Kvalitativ design 
med berättande 
intervjuer.  
 

N= 24 personer 
(9Män, 15 
kvinnor). 
Nuvarande 
vårdare 18 (11 
män, 7 kvinnor).  
Tidigare vårdare 
10 (3 män, 7 
kvinnor).  
 

Fem teman relaterat till 
sista steget i livet och 
palliativ vård identifierades. 
Ett tema exkluderades då 
det inte var ur 
patientperspektiv:  
1, Ångest.  
2, Planering av vård i livets 
slutskede och avancerade 
vårdplanering.  
3, Tjänster vid vård av livets 
slutskede.  
5, Eutanasi 
 
*Endast patientperspektivet 
har använts 

12p 

 


