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Sammanfattning 

Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en degenerativ förlamningssjukdom 
som inte går att bota. Det motoriska systemet bryts ned och leder till muskelsvaghet 
och begränsad rörlighet. Personer med ALS är medvetna om vad som händer 
runtomkring dem, men kan inte alltid förmedla sig med tal eller genom kroppsspråk 
då dessa funktioner kan ha gått förlorade. 
Syfte: Att beskriva personers upplevelser av att leva med ALS.  
Metod: En litteraturöversikt genomfördes. Litteraturöversikten bygger på tio 
vetenskapliga artiklar som alla har analyserats med Fribergs femstegsmodell.  
Resultat: Att möta förluster, Att vara beroende av hjälp och Att finna ett 
betydelsefullt liv är de tre temana som presenteras i resultatet och beskriver 
personers upplevelse av att leva med ALS.  
Slutsats: Att leva med ALS innebär upplevelser av kroppsliga förluster, förlust av 
identiteten och förlust av framtiden. Att vara aktiv och leva i nuet kan göra det 
möjligt att finna mening i livet. Det är därför viktigt att det skapas möjligheter till ett 
aktivt liv.  

Nyckelord: Betydelsefullhet, förlust, stöd, upplevelse. 



 

Summary 
 
Living with ALS  
- A literature review 
 
Background: Amyotrophic lateral sclerosis, ALS, is an incurable degenerative 
paralytic disease. The motoric system breaks down which leads to muscle weakness 
and limited mobility. People with ALS are conscious about what happens around 
them but they can´t always communicate with speech or trough body language as 
these functions may have been lost.  
Purpose: To describe the experiences of people who live with ALS. 
Method: A literature-based review was executed. The review is based on ten 
scientific articles that all have been analyzed with the Friberg Five Step-model.  
Results: To meet losses, To be reliant on help and To find a purposeful life are the 
three themes that are presented in the results and describe the personal experience of 
how it is to live with ALS.  
Conclusion: Living with ALS entails experiences of loss of bodily functions, loss of 
identity and loss of future. To be active and living in the moment can be a way to find 
meaning in life. This is why it is important to create possibilities to have an active life.  
 
Keywords: Experience, loss, meaningfulness, support.   
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Inledning 
 
Sjukdomen amyotrofisk lateralskleros, ALS, har en påverkan på det fysiska, 
emotionella, existentiella och sociala välbefinnandet. ALS påverkar hela livet och det 
blir en stor omställning för de personer som får diagnosen (Oliver, 2006). 
Medianvärdet för överlevnad är 2-3 år eller 3-5 år, beroende på var symtomen startar 
(Wijesekera & Leigh, 2009). I Sverige får 200 personer diagnosen ALS varje år och 
totalt finns det 600-700 personer som lever med ALS i Sverige. I hela världen får 2-4 
personer ALS per 100 000 människor varje år och 6-9 personer per 100 000 
människor lever med ALS i världen (Socialstyrelsen, 2014). Sjukdomen tilltar 
successivt och när sjukdomen ökar i omfattning blir behovet av hjälp stort 
(Aquilonius & Munch Andersen, 2012; Hammerback & Garrett, 2006). Vid palliativ 
vård är det viktigt att främja personers livskvalité, vilket görs genom att se 
människan som en helhet under hela sjukdomsförloppet. För att kunna ge dessa 
personer stöd är det viktigt att vården formas utefter den enskilde individens behov 
för att öka personens välbefinnande (Oliver, 2006). Denna litteraturöversikt gjordes 
för att få en ökad förståelse för de personer som har ALS, genom att lyfta fram deras 
upplevelser. På så sätt kan det förhoppningsvis bli lättare att identifiera generella 
behov hos personer med ALS och stärka deras välbefinnande. 

Bakgrund 

Amyotrofisk lateralskleros 

ALS är en neurologisk sjukdom. Sjukdomen är en degenerativ förlamningssjukdom 
där det det motoriska systemet bryts ned, vilket leder till muskelsvaghet (pares) 
(Aquilonius & Munch Andersen, 2012). Nervcellerna i ryggmärgen, hjärnstammen 
och hjärnbarken som styr musklerna bryts ned, först och främst är det övre och nedre 
motorneuron som påverkas (Aquilonius & Munch Andersen, 2012; Mitchell & 
Borasio, 2007). Övre och nedre motorneuron är två seriekopplade system av 
nervceller som överför information om kroppens viljestyrda rörelser från hjärnan till 
musklerna. När motorneuronen bryts ner försvagas signaler till musklerna och när 
neuronen dör kan kroppen inte längre skicka några signaler med impulser som leder 
till aktivering av de viljestyrda musklerna. För att musklerna ska fungera behövs 
nervstimulans annars kommer musklerna att förtvina (Aquilonius & Munch 
Andersen, 2012). 

Symtom och sjukdomsutveckling 

Fler män än kvinnor får diagnosen ALS (Mitchell & Borasio, 2007; Socialstyrelsen, 
2014; Wijesekera & Leigh, 2009) och ALS uppkommer oftast vid 45-75 års ålder 
(Socialstyrelsen, 2014). Det finns även personer som fått diagnosen i tidigare ålder 
(Edström, Osterman & Solders, 2006). Idag finns det ingen känd orsak till varför ALS 
uppstår, det finns bara olika hypoteser (Andersen, et al., 2012; Aquilonius & Munch 
Andersen, 2012). Dock finns det en klarlagd orsak till varför vissa får denna sjukdom 
och det är mutation i gener, detta benämns som Familjär ALS (Aquilonius & Munch 
Andersen, 2012; Edström et al., 2006; Shaw, 2006).  
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ALS ger olika symtom beroende på vilken nivå de neurologiska skadorna är (Mitchell 
& Borasio, 2007). Symtom som muskelsvaghet förekommer liksom muskelkramp och 
spasticitet. Det förekommer även så kallade bulbära symtom som är 
muskelförsvagningar i tunga och svalg. Dessa symtom orsakar sväljsvårigheter och 
påverkar talet negativt (Andersen, et al., 2012; Shaw, 2006). Depression, oro, 
sömnsvårigheter och ökad sekretion förekommer också hos personer med ALS 
(Andersen, et al., 2012). Första symtomet vid ALS är oftast försvagning i någon 
extremitet som fot eller hand (Rocha, Reis, Simoes, Fonesca & Mendes Ribeiro, 2005; 
Shaw, 2006), men i 15 % av fallen är de första symtomen bulbära symtom (Shaw, 
2006). Medianvärdet för överlevnaden varierar beroende på vart symtomen startar. 
För de som först får försvagning i extremiteterna är medianvärdet för överlevnad 3-5 
år. Vid bulbär symtomstart är medianvärdet för överlevnad 2-3 år (Wijesekera & 
Leigh, 2009). Av de som får diagnosen ALS är det 5-10 % som lever mer än tio år 
efter att symtomen startat (Chio et al., 2009). Det finns inga läkemedel som botar 
sjukdomen. Däremot finns det ett läkemedel som gör att ALS utvecklas långsammare 
och på så sätt kan livet förlängas (Wijesekera & Leigh, 2009). 
 
Personer med ALS är hela tiden medvetna om vad som händer runtomkring dem, 
men kan inte alltid förmedla sig med tal eller genom kroppsspråk då dessa funktioner 
kan ha gått förlorade. I 5-10 % av fallen utvecklar sjukdomen ALS frontotemporal 
demens vilket då ger språksvårigheter och ett för individen onormalt beteende (Shaw, 
2006; Mitchell & Borasio, 2007). Sjukdomen tilltar succesivt i omfattning, vilket gör 
att andningsmuskulatur blir påverkad och förlamningar tilltar (Aquilonius & Munch 
Andersen, 2012). Symtomutveckling och progresshastigheten av ALS kan ske i olika 
takt (Hammerback & Garrett, 2006). Då sjukdomen ökar i grad blir behovet av hjälp 
större (Aquilonius & Munch Andersen, 2012; Hammerback & Garrett, 2006).  

Sjukdomens påverkan på livet 

En del blir tidigt i sjukdomsförloppet totalt beroende av hjälp, medan andra kan klara 
sig själva eller klara av vardagen med lite assistans då deras sjukdomsförlopp 
utvecklas långsammare (Hammerback & Garrett, 2006). Majoriteten av de som har 
ALS får symtomet sluddrigt tal (dysartri) (Andersen et al., 2012). Dysatri kan sedan 
leda till att talförmågan helt förloras (Mitchell & Borasio, 2007). Genom att använda 
tekniska hjälpmedel då talet inte fungerar eller är ansträngande kan kommunikation 
fortfarande ske (Scott & McPhee, 2006). Symtom som svårigheter med rörlighet, 
försämrat tal och att inte kunna äta själv gör att identiteten hos personer med ALS 
blir hotad. Personer med dessa symtom kan då ha svårt med det sociala samspelet 
och det kan vara svårt att vistas i sociala sammanhang (Lambert, 2006). 
 
Personer som lever med ALS ställs inför nya utmaningar under sjukdomsförloppet 
(Oliver, 2006). Antonovsky (2005) beskriver att om personer upplever att de har 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kommer deras situation bli lättare att 
klara av. Antonovskys begrepp Känsla av sammanhang (KASAM) byggs upp av 
dessa komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 
innebär hur en person tar till sig den information som ges och hur personen tolkar 
sin omgivning. Informationen kan upplevas sammanhängande och strukturerad och 
då ge hög begriplighet eller vara osammanhängande och kaotisk och ge låg 
begriplighet. Hanterbarhet innebär vilka resurser som personen har för att kunna 
hantera sin situation. Hög hanterbarhet är när personen upplever sig klara av att 
hantera de krav som personen ställs inför. Meningsfullhet kallas även för 
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motivationskomponenten och är den viktigaste komponenten för att ha stark 
KASAM. Vid hög meningsfullhet finns det något i livet som engagerar känslomässigt 
och något att bryr sig om och vilja ta vara på. För att ha stark KASAM och därmed 
förutsättningar för att uppleva hälsa, behöver personen uppleva hanterbarhet, 
begriplighet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005).  

Omvårdnad vid ALS  

International Council of Nurses, ICN:s, etiska kod för sjuksköterskor består av fyra 
grundläggande ansvarsområden. Ansvarsområdena är att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 
När en person får diagnosen ALS kan många olika känslor uppstå. Sjuksköterskan 
har då som uppgift att hjälpa personen att hitta strategier för att kunna hantera sitt 
liv (Forshew, 2006). Mänskliga resurser och möjligheter kan identifieras genom att 
arbeta personcentrerat.  Det görs genom att skapa en relation mellan olika 
professioner och den vårdsökande personen. Relationen behöver bestå av ömsesidig 
respekt och en ödmjukhet inför den vårdsökandes autonomi och önskningar (Ekman, 
Norberg & Swedberg, 2014). När sjukdomen utvecklas ska sjuksköterskan finnas 
tillhands för att kunna hjälpa personen att hantera de situationer som uppstår. 
Personen ska kunna känna sig trygg och uppleva stöd genom att kunna vända sig till 
någon om frågor och problem som kan uppstå (Forshew, 2006).  

Syfte 
 
Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med ALS. 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt gjordes. En litteraturöversikt innebär att sökningar efter 
vetenskapliga artiklar görs för att hitta artiklar som berör syftet och som sedan 
sammanställs (Kristensson, 2014). För att besvara syftet söktes det efter artiklar med 
kvalitativ design. Kvalitativa studier belyser oftast olika människors tankar och 
upplevelser om sin situation. Detta görs genom intervjuer, observationer eller genom 
läsning av texter. På så sätt ges en djupare förståelse om människors olika perspektiv 
på sina känslor och livssituationer (Kristensson, 2014).   

Urval 

En litteratursökning gjordes utifrån syftet. Sökningen av vetenskapliga artiklar har 
skett i databaserna Cinahl och PsycInfo. Cinahl är en databas som innehåller 
vårdvetenskapliga artiklar och PsycInfo en databas inom psykologi och 
beteendevetenskap. Det är viktigt att begränsa sökningen genom val av design, språk 
och tidsperiod (Kristensson, 2014). Litteratursökningen begränsades genom att 
studierna skulle vara skrivna mellan år 2006-2016 och vara publicerade på engelska 
efter att de blivit vetenskapligt granskade (peer review). Inklusionskriterierna för 
litteraturöversikten var att de vetenskapliga artiklarna skulle ha en kvalitativ design, 
vara etiskt granskade och deltagarna i studierna skulle vara över 18 år.  
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Olika sökningar gjordes för att komma fram till lämpliga sökord. Sökorden som 
sedan användes var: ALS och amyotrophic lateral sclerosis, qualitative, grounded 
theory, focus group, phenomenological, observation*, interview*, experienc*, 
perspective*, view*, perception*, attitude*, concern*. Sökorden kombinerades med 
de Booleska operatorerna AND och OR. Operatorerna AND, OR och NOT används för 
att få ett samband mellan sökord (Kristensson, 2014). För redovisning av sökningen i 
Cinahl se Tabell 1, och för redovisning av sökning i PsycInfo se Tabell 2. Sökningen i 
Cinahl gav 59 träffar och sökningen i PsycInfo gav 93 varav 20 artiklar redan hittats i 
Cinahl. Dessa 20 artiklar togs därför bort i sökningen i PsycInfo. Sammanlagt 
hittades 132 artiklar, åtta artiklar inkluderades och 124 artiklar exkluderades då de 
inte uppfyllde inklusionskriterierna. Artiklar som belyst både personer med ALS och 
anhörigas perspektiv har exkluderats då det inte gått att urskilja vem som sagt vad. 
Dessa artiklar kunde då inte svara gentemot syftet i litteraturöversikten. En av dessa 
studier inkluderades dock då det tydligt gick att urskilja det som personer med ALS 
sagt. ALS uppträder i olika former och ett annat samlingsnamn för dessa är 
motorneurondisease (MND) (Winhammar, Rowe, Henderson & Kiernan, 2005), 
därför har även artiklar som innehållit MND inkluderats i litteraturöversikten. Det 
gjordes även manuella sökningar genom att söka i referenslistor bland de funna 
artiklarna.  Åtta artiklar hittades och lästes varav två uppfyllde inklusionskriterierna 
och inkluderades i litteraturöversikten.   
 
Artiklar kan ha hög kvalité medan andra kan ha låg kvalité, därför behöver artiklarna 
kritiskt granskas. Vid granskning ska speciella granskningsmallar användas för att 
granskningen ska bli bra och systematisk (Kristensson, 2014). De artiklar som 
uppfyllde inklusionskriterierna var sammanlagt tio stycken och dessa granskades 
med Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod som är 
framtagen av Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 1). 
Granskningsmallen hade 12 ja och nej frågor, antal ja och nej för varje artikel 
presenteras i artikelmatrisen (se bilaga 2). Granskningen av artiklarna utfördes först 
enskilt för att sedan jämföras. Samtliga tio artiklar som granskades användes sedan i 
litteraturöversikten. 
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Tabell 1. Sökning i databasen Cinahl 

Databas: Cinahl 
2016-02-16 
Sökord Träffar      
ALS OR amyotrophic 
lateral sclerosis 

1 560      

qualitative OR grounded 
theory OR focus group OR 
phenomo* OR 
observation* OR 
interview* 

139 779      

experience* OR 
perspective* OR view* OR 
perception* OR attitude* 
OR concern* 

243 992      

Sökordskombination: ALS OR amyotrophic lateral sclerosis AND qualitative OR 
grounded theory OR focus group OR phenomo* OR observation* OR interview* AND 
experience* OR perspective* OR view* OR perception* OR attitude* OR concern* 
 Träffar Lästa 

titlar 
Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Kvalitets- 
granskade 

Till 
resultat 

 59 59 16 11 6 6 
Begränsningar: English laungage, Peer reviewed , publicerade 2006-2016 
 
 
Tabell 2. Sökningen i databasen PsycInfo 
 
Databas: PsycInfo 
2016-02-16 
Sökord Träffar      
ALS OR amyotrophic 
lateral sclerosis 

3 447      

qualitative OR grounded 
theory OR focus group OR 
phenomenological OR 
observation* OR 
interview* 

297 481      

experience* OR 
perspective* OR view* OR 
perception* OR attitude* 
OR concern* 

479 191      

Sökordskombination: ALS OR amyotrophic lateral sclerosis AND qualitative OR 
grounded theory OR focus group OR phenomenological OR observation* OR interview* 
AND experience* OR perspective* OR view* OR perception* OR attitude* OR concern* 
 Träffar Lästa 

titlar 
Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Kvalitets- 
granskade 

Till 
resultat 

 93 93 21 7 2 2 
Begränsningar: English laungage, Peer reviewed , publicerade 2006-2016 
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Dataanalys 

En induktiv analys utfördes. Induktiv analys innebär att inga antagande är gjorda på 
förhand (Priebe & Landström, 2012). Analysen av artiklarna utgick ifrån Fribergs 
analysmodell och analysen utfördes gemensamt.  Analysmodellen består av fem steg, 
i första steget ska en känsla för artiklarnas resultat skapas (Friberg, 2012). I det första 
steget skapades en känsla för innehållet i varje artikel genom att läsa artiklarna flera 
gånger med fokus på studiernas resultat. I det andra steget ska studiernas resultat 
och viktigaste fynd identifieras (Friberg, 2012). Detta gjordes genom att läsa och 
markera fynd som fanns i varje artikel.  Tredje steget utgår ifrån att 
sammanställningar görs av varje artikels resultat (Friberg, 2012). Mappar skapades 
för varje enskild artikel där fynd i artiklarnas resultat lades in. I det fjärde steget ska 
likheter och skillnader identifieras mellan de olika artiklarnas resultat och framställas 
i nya övergripande teman (Friberg, 2012). Fynden som hittades lästes igen och 
jämfördes med varandra. Olika förslag på teman skrevs ner på en mind map för att 
tydligt se likheter och skillnader mellan fynden. Tre olika teman växte så småningom 
fram, dessa teman fick varsin färg som användes för att dela in fynden i rätt tema. De 
tre temana fick sedan tre respektive två underteman.  I det femte och sista steget ska 
de utvalda artiklarnas resultat presenteras utifrån den helhet som har framkommit 
ifrån de andra stegen i analysen (Friberg, 2012). Resultatet presenteras i tre olika 
teman som alla beskriver personers upplevelser av att leva med ALS. Dessa teman var 
Att möta förluster, Att vara beroende av hjälp och Att finna ett betydelsefullt liv. 
Temana har två respektive tre underteman, för överblick över teman och underteman 
se Figur 1. 

 
Figur 1. Upplevelser av att leva med ALS 

 

Etiskt övervägande 

Grundläggande uppsatser, som litteraturöversikter, behöver inte genomgå någon 
formell etisk prövning. Vid utförandet av en litteraturöversikt ska dock ett 
ställningstagande tas om de använda vetenskapliga artiklarna för att se om de är 
etiskt försvarbara eller inte (Kristensson, 2014). Etiska krav vid en kvalitativ metod är 
att deltagandet är frivilligt och att det ges en möjlighet att ändra sitt val av deltagande 

Att möta förluster

En sviktande kropp

En förändrad identitet

En förändrad framtid

Att vara beroende av 
hjälp

Ta emot professionellt 
stöd och hjälpmedel. 

Ge och få stöd av 
anhöriga 

Att finna ett 
betydelsefullt liv 

Acceptera sjukdomen

Leva i nuet

Finna mening 



 

 7 

under studiens förlopp. Den som utför studien har tystnadsplikt och ska vara 
anonyma i den presenterade informationen (Coughlan, Cronin, & Ryan, 2013). De 
valda artiklarna som studerades uppfyllde dessa krav och är då etiskt försvarbara.  
 
Förförståelsen inför denna litteraturöversikt var liten på grund av att det inte fanns 
någon erfarenhet av ALS. Den förförståelse som fanns var den som påträffats genom 
olika medier och filmer. De tankar som fanns om sjukdomen var att den är psykiskt 
smärtsam. Under arbetets gång har kunskapen om ALS ökat och den förförståelse 
som funnits inför analysen av vetenskapliga artiklar har tagits i beaktning.  

Resultat  

Att möta förluster  

När den kroppsliga rörelseförmågan inte längre fungerade som den skulle och 
kroppen blev opålitlig blev det dagliga livet påverkat (Brott, Hocking & Paddy, 2007). 
De kroppsliga förlusterna ledde till passivitet och isolering (Olsson Ozanne, 
Graneheim, Persson & Strang, 2012). Upplevelsen av att inte kunna engagera sig och 
delta i det som var viktigt och som betydde mycket var en förlust (Brott et al., 2007; 
Foley, Timonen & Hardiman, 2014b; Vitale & Genge, 2007) och förändrade ens 
identitet (Brott et al., 2007; Foley et al., 2014b). Att veta att framtiden kommer gå 
förlorad skapade känsla av sorg (Brott et al., 2007) och de framtidsplaner som 
tidigare funnits förändrades (Brott et al., 2007; Brown & Addington-Hall, 2008). 

En sviktande kropp 
Personer med ALS upplevde ständiga förluster av sina kroppsliga förmågor (Foley et 
al., 2014b). De kroppsliga förlusterna gjorde att känsla av att livet stannade upp 
framkom (Olsson Ozanne, Graneheim & Strang, 2013). Fokus låg på det som gått 
förlorat och de saker som kroppen framöver kommer sätta stopp för (Foley et al., 
2014b). Att gå från att ha en kropp som var pålitlig till att ha en kropp som är 
opålitlig och inte klarar av att göra vissa saker skapade frustration (Brott et al., 2007; 
King, Duke & O´Connor, 2009; Olsson Ozanne et al., 2012; Vitale & Genge, 2007). 
Personer berättade om att sorg uppstod över de förluster och förändringar som 
skedde (Foley, O´Mahony & Hardiman, 2007; Foley et al., 2014b; King et al., 2009) 
och hoppet minskade av att se tillbaka på de funktioner som gått förlorade (Vitale & 
Genge, 2007). 
 
De kroppsliga begränsningarna som sjukdomen orsakade bidrog till att personer 
upplevde sig passiva. Detta ledde till negativa tankar, isolering, lidande och 
frustration (Olsson Ozanne et al., 2012). Att inte kunna göra det som var viktigt 
beskrevs som fruktansvärt, helt obegripligt (Brown & Addington-Hall, 2008; Foley et 
al., 2014b; Olsson Ozanne et al., 2012) och hopplöst (Olsson Ozanne et al., 2013). 
Tiden upplevdes gå långsamt av att bara sitta stilla och inte ha något att göra (Olsson 
Ozanne et al., 2012; Olsson Ozanne et al., 2013). Att inte ha något att göra gjorde 
också att negativa tankar uppkom (Brown & Addington-Hall, 2008; Olsson Ozanne et 
al., 2012; Olsson Ozanne et al., 2013). Känslan av att vara fast i sitt eget huvud och 
fångad i sin egen kropp upplevdes (Brown & Addington-Hall, 2008; Olsson Ozanne 
et al., 2013). Andra upplevde en rädsla över att bli fångad i sitt eget huvud och inte 
kunna förmedla sig till andra och på så sätt känna sig som en “mänsklig grönsak” 
(King et al., 2009). De kroppsliga förlusterna var konstanta och var omöjliga att 
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stoppa. Det kunde beskrivas som att befinna sig i ett konstant krig där varje strid gick 
förlorad och att det fanns en vetskap om att striden aldrig kommer gå att vinna, utan 
fienden kommer tillslut att ta över livet (Foley et al., 2014b). 

En förändrad identitet 
Känsla av att bli fråntagen sin identitet uppkom på grund av olika förluster (Brott et 
al., 2007; Foley et al., 2014b). Personer upplevde en förändring i vilka de var, vad de 
kunde göra och vilka de kommer att bli (Brott et al., 2007). Känslor som frustration, 
sorg och självömkan uppkom av att inte klara av att göra det de ville och påverkade 
personens uppfattning om vem han eller hon var (King et al., 2009). Personer 
betonade att det var viktigt att fortsätta med tidigare aktiviteter och bortse från 
funktionshinder för att kunna behålla roller och känslan av normalitet. På så sätt 
skyddades identiteten (Foley et al., 2007).  Andra höll inte igång med sina aktiviteter 
utan isolerade sig och vistades inte i offentliga miljöer då det upplevdes som pinsamt 
att sitta i rullstol och ha sluddrigt tal (King et al., 2009). Känslan av att det upplevdes 
svårt att vistas i offentliga miljöer skapade barriärer mellan det trygga hemmet och 
världen utanför (Brott et al., 2007; King et al., 2009). Det sluddriga talet och de 
okontrollerade rörelserna kunde göra att personer runtomkring misstolkade att de 
var berusade, på så sätt uppstod en rädsla för att bli förödmjukad och missförstådd 
som individ (Brott et al., 2007; Olsson Ozanne et al., 2012). Att möta svårigheter på 
offentliga platser och inte kunna klara av saker som andra skapade ångest och en 
känsla av att vara till besvär upplevdes som generande. Detta påverkade ens självbild 
och självkänsla (King et al., 2009). Att bara ses som en person i rullstol gjorde att 
känslan av att bli ifrån tagen sin identitet upplevdes (Vitale & Genge, 2007).  

En förändrad framtid 
Planer och förväntningar som fanns för framtiden förändrades för personer med ALS 
(Brott et al., 2007; Brown & Addington-Hall, 2008). Framtiden som kommer gå 
förlorad upplevdes som omskakande och grym på grund av förluster, så som att 
överge sina professionella och personliga planer (Brown & Addington-Hall, 2008; 
Foley et al., 2014b). Vid tanken på förlust av framtiden skapades en känsla av sorg 
(Brott et al., 2007). Medvetenheten om att sjukdomen är progressiv och att framtiden 
kommer gå förlorad gjorde att hoppet försvann (Foley et al., 2014b; Vitale & Genge, 
2007). Hoppet minskade även i takt med att sjukdomen försämrades (Foley et al., 
2014b). Vetskapen om att det inte finns något botemedel och därmed ingen möjlighet 
att bli frisk gjorde att hoppet om framtiden försvann (Foley et al., 2014b; Olsson 
Ozanne et al., 2013). Andra höll fast vid hoppet om att det en dag skulle komma ett 
botemedel (Brown & Addington-Hall, 2008; Olsson Ozanne et al., 2013; Vitale & 
Genge, 2007) eller att ett under skulle ske (Vitale & Genge, 2007). Personer undvek 
att tänka på framtiden och hur det kommer att bli vid ett senare tillfälle av 
sjukdomen på grund av rädsla (Olsson Ozanne et al., 2013). Ovissheten om hur långt 
eller kort sjukdomsförloppet kommer vara skapade en oro för hur framtiden skulle 
bli.  Dock framkom det att alla har olika erfarenheter av sjukdomen och att det var 
onödigt att oroa sig i förväg då ingen visste hur förloppet skulle vara för varje individ. 
Oavsett hur framtiden kommer att se ut så var förutsättningen för att kunna hantera 
och tänka på framtiden att tillåta sig hoppas (Jeppesen, Rahbek, Gredal & Hansen, 
2014).  Vägen till döden upplevdes mer skrämmande än själva döden (Olsson Ozanne 
et al., 2013).  
 
Det fanns hopp och en önskan om att hinna uppleva en speciell händelse i livet innan 
döden inträffade (Olsson Ozanne et al., 2013). I familjer där det fanns små och unga 
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barn inblandade fanns det en vilja av att vara i livet så länge som möjligt och en oro 
över att lämna barnen innan de blivit vuxna. Vetskapen om att tvingas lämna sin 
familj var överväldigande (Foley, Timonen & Hardiman, 2014a) och smärtsam 
(Olsson Ozanne et al., 2013). Det var också förkrossande att inte hinna uppfostra sina 
barn (Foley et al., 2014a). 

Att vara beroende av hjälp 

Att inte klara av att göra vardagliga sysslor upplevdes som en besvikelse (Brott et al., 
2007; Olsson Ozanne et al., 2013) och det var till en början svårt att acceptera 
hjälpmedel som underlättade i vardagen (King et al., 2009). Med hjälp kunde 
sjukdomen lättare hanteras (Foley et al., 2007; Foley et al., 2014b; King et al., 2009; 
Olsson Ozanne et al., 2012) och det var viktigt att få känna sig delaktig i vården 
(Foley et al., 2007; Foley et al., 2014b). Något som även var viktigt var att det fanns 
personer runtomkring som brydde sig och att de tillsammans stod upp för varandra 
(Olsson Ozanne et al., 2013). Stödet från familjen kunde bidra till ett lugn (Foley et 
al., 2014a) och en känsla av att vilja kämpa (Foley et al., 2014a; Olsson Ozanne et al., 
2012).  

Ta emot professionellt stöd och hjälpmedel 
Att behöva ta emot hjälp för att utföra sina vardagliga behov bidrog till frustration 
och en besvikelse över att inte klara av att göra något själv (Brott et al., 2007; Olsson 
Ozanne et al., 2013). På grund av känslor som skam och stolthet minskade 
mottagligheten för att vilja ta emot hjälp (Olsson Ozanne et al., 2012). De kroppsliga 
förlusterna gjorde att personer med ALS kände sig tvingade att acceptera den 
professionella hjälpen (Foley et al., 2014b; Jeppesen et al., 2014; Olsson Ozanne et 
al., 2012). Det professionella stödet bidrog till att det blev lättare att hantera följderna 
av sjukdomen (Foley et al., 2007; Olsson Ozanne et al., 2012). Personer som hade 
nära anhöriga som en man eller fru upplevde sig mindre beroende av professionellt 
stöd (Foley et al., 2014a). 
 
Det var viktigt att sjukvårdspersonalen gav tydlig information om den hjälp som 
fanns att få för att minska personers oro (Olsson Ozanne et al., 2012). Personer 
upplevde att sjukvårdspersonalen fanns till hands, lyssnade, förklarade och gav råd 
(Foley et al., 2007). Sjukvårdspersonalens sätt att prata om vad som kommer att ske 
upplevdes som jobbigt (Foley et al., 2014b; Jeppesen et al., 2014). Det var psykiskt 
jobbigt att i förväg veta vad som skulle ske (Foley et al., 2014b). Sjukvårdspersonalen 
kunde göra mer skada än nytta då de ständigt förklarade konsekvenser av sjukdomen 
och det gjorde att personerna med ALS gång på gång fick konfronteras med de 
känslor som uppstod (Jeppesen et al., 2014). En vilja av att vara delaktiga och ha 
kontroll över sin vård fanns hos personer med ALS. Att vara delaktig och fatta beslut 
skapade en känsla av kontroll (Foley et al., 2007; Foley et al., 2014b) och en känsla av 
att få vara sig själv och inte bara ses som en patient (Foley et al., 2007). När vården 
inte lät personer vara delaktiga ledde det till att personer blev fråntagna uppgifter 
som de fortfarande klarade av att utföra (Brott et al., 2007). 
 
Något som underlättade situationer i vardagen var olika hjälpmedel (Foley et al., 
2014b; King et al., 2009). Dessa hjälpmedel kunde till en början vara svåra att 
acceptera (King et al., 2009). En anledning till att använda tekniska hjälpmedel var 
för att kunna umgås och för att vara delaktig i familjen på samma nivå som de andra 
familjemedlemmarna (Brown & Addington-Hall, 2008). Det kunde ta emot att börja 
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använda hjälpmedel då det påminde om funktioner som gått förlorade (Foley et al., 
2014b) och det fanns även en rädsla över att minska de fysiska funktionerna 
ytterligare (Olsson Ozanne et al., 2012). Därför valde personer att vänta in i det sista 
med att börja använda hjälpmedel (Foley et al., 2014b; Olsson Ozanne et al., 2012). 
När hjälpmedel började användas ökade självständigheten (King et al., 2009) och att 
få hjälp av en assistent gjorde det möjligt att ta sig ut ur hemmet, vilket bidrog till att 
livet blev mer glädjefyllt (Olsson Ozanne et al., 2013). Det kunde dock upplevas som 
skrämmande att främlingar kom in i ens liv och hjälpte till med privata 
angelägenheter (King et al., 2009).  

Ge och få stöd av anhöriga 
Stöd från familj och vänner gav styrka (Foley et al., 2007; Olsson Ozanne et al., 2012; 
Olsson Ozanne et al., 2013). Att få mycket stöd från olika håll gjorde att personer med 
ALS kände mer hoppfullhet (Vitale & Genge, 2007). Särskild styrka och glädje gavs av 
att ha barn och barnbarn i sin närhet (Olsson Ozanne et al., 2013). Personer med 
unga barn fann styrka att kämpa (Foley et al., 2014a; Olsson Ozanne et al., 2012) och 
föräldraskapet främjade en känsla av hopp (Foley et al., 2014a). I mötet med nära och 
kära kunde sjukdomen glömmas bort för stunden (Olsson Ozanne et al., 2013). 
Familjen gjorde att personer kände sig lugna och det var viktigt för personer med 
ALS att familjen var delaktiga i de beslut som fattades angående vården (Foley et al., 
2014a). När familjen hade förståelse för att kunna hantera situationen stärktes 
relationerna inom familjen (Olsson Ozanne et al., 2012), men när kommunikationen 
inom familjen inte fungerade kunde en känsla av existentiell ensamhet uppstå 
(Olsson Ozanne et al., 2013). Familjerelationerna kunde förändras kraftigt då 
anhöriga blev den som vårdade och personen med ALS blev den som vårdades (Brott 
et al., 2007).  Personer med ALS brottades med att de inte ville vara en börda för sin 
familj (Brott et al., 2007; Foley et al., 2014a; Olsson Ozanne et al., 2012) och inte bli 
beroende av sina barn (Foley et al., 2014a).  Det uppkom många starka känslor runt 
att acceptera assistans från familjemedlemmar på grund av känslan av att bli en 
börda (Brott et al., 2007; Olsson Ozanne et al., 2012).  Anhöriga kunde också ses som 
en resurs, de kunde hjälpa till med mycket och kunde göra det möjligt för personer 
med ALS att bo kvar i hemmet (Olsson Ozanne et al., 2013).  
 
Samtidigt som det var viktigt att få stöd av sina anhöriga var det också viktigt att stöd 
gavs till dem och att hitta en balans däremellan (Foley et al., 2014a). Känslan av att 
ge mer stöd till sina anhöriga än vad anhöriga gav skapade en känsla av ensamhet 
(Olsson Ozanne et al., 2012). Personer ville lugna sina familjemedlemmar (Foley et 
al., 2014a) och ta hänsyn till hela familjens välbefinnande (Foley et al., 2007; Foley et 
al., 2014a). Beslut som skulle tas gjordes utifrån tanken på vad som skulle bli bäst för 
anhöriga (Foley et al., 2014a).  En känsla av oro kunde uppkomma över hur de 
anhöriga hanterade situationen (Brott et al., 2007; Vitale & Genge, 2007) och att 
dölja sina känslor var ett sätt att försöka lindra anhörigas lidande (Olsson Ozanne et 
al., 2012). Vetskapen om att vara orsak till anhörigas lidande framkallade 
skuldkänslor (Olsson Ozanne et al., 2013).  

Att finna ett betydelsefullt liv  

Att fokusera på det friska, fokusera på det som fortfarande går att göra (Foley et al., 
2007; Olsson Ozanne et al., 2012; Vitale & Genge, 2007) och att ta varje dag som den 
kommer, var olika strategier för att hantera livssituationen (Brott et al., 2007; Brown 
& Addington-Hall, 2008; Foley et al., 2014b; Olsson Ozanne et al., 2012). Genom att 
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leva i nuet upplevdes glädje (Brott et al., 2007; Brown & Addington-Hall, 2008; 
Olsson Ozanne et al., 2013) och för att finna mening i livet var det viktigt att ha ett 
aktivt liv (Brott et al., 2007; Olsson Ozanne et al., 2013). Att kunna njuta av stunder i 
vardagen gjorde att livet kändes värt att leva (Olsson Ozanne et al., 2013) och genom 
att tro kunde personer lättare accepteras sjukdomen och se ett värde i den tid som 
fanns kvar (Foley et al., 2007).  

Acceptera sjukdomen 
De som såg upp och nedgångar som en del av livet och som kunde acceptera att vissa 
delar inte gick att kontrollera kunde lättare hantera sina motgångar (Olsson Ozanne 
et al., 2012). Tankar och frågeställningar som varför drabbades just jag, har jag gjort 
något dåligt i livet och en känsla av orättvishet gjorde att bitterhet uppstod och det 
upplevdes svårt att acceptera sjukdomen och dess motgångar (Olsson Ozanne et al., 
2013). Andra fokuserade istället på att det fanns de som hade det sämre och kunde då 
lättare acceptera sin sjukdom (Brown & Addington-Hall, 2008). Personer som 
drabbades av ALS senare i livet hade lättare att acceptera sjukdomen. De var glada 
över att ha uppnått en viss ålder, att de hunnit uppfostra sina barn och de var nöjda 
över vad de åstadkommit i livet.  Det hade varit förkrossande att drabbas tidigare i 
livet då barnen fortfarande var små (Foley et al., 2014a). Vetskapen om att lämna 
familjen och särskilt små barn var svårt att acceptera och mycket smärtsamt (Olsson 
Ozanne et al., 2013). Både unga och gamla delade åsikten om att det är mer 
acceptabelt att dö senare i livet då ens barn är vuxna, än att dö som förälder till små 
barn (Foley et al., 2014a). 

Leva i nuet 
Genom att försöka ha en positiv inställning till varje ny dag behölls livsglädjen och 
hoppet (Brown & Addington-Hall, 2008). Även om energin var låg sågs det inte som 
något hinder för att fortsätta försöka göra saker som tidigare gjorts (Foley et al., 
2014b). Att göra saker som tidigare gjorde att tacksamhet upplevdes (Foley et al., 
2007) och hindrade känslan av att vilja ge upp (Foley et al., 2014b). Att utföra 
aktiviteter utifrån de förutsättningar som fanns bidrog till att hanteringen av 
situationen blev lättare och upplevelsen av att känna sig stark och lycklig uppstod 
(Olsson Ozanne et al., 2012). Att fokusera på det som ännu inte gått förlorat stärkte 
kampen om att behålla normalitet och att ta kontroll över livet var ett sätt att 
övervinna förlusterna (Foley et al., 2014b). Att inte kunna ha kontroll över händelser 
i livet och att möta små och stora motgångar framkallade en känsla av hopplöshet 
(King et al., 2009). Att leva i nuet gjorde att livsglädjen ökade (Brott et al., 2007; 
Olsson Ozanne et al., 2013) och den psykiska smärtan minskade då tankarna 
skingrades från vad sjukdomen orsakade och vad framtiden skulle innebära. 
Personer försökte att inte tänka framåt och inte tänka på vad som kommer hända. De 
försökte istället fokusera på hur situationen såg ut idag och på vad som kunde göras 
och hoppades på att det skulle se likadant ut imorgon (Olsson Ozanne et al., 2012). 
Att ta framtiden som den kommer och att leva i nuet bidrog även till en känsla av 
kontroll (Brott et al., 2007; Foley et al., 2014b).    

Finna mening  
Tillvaron som personer med ALS upplevde kunde både hindra och göra det möjligt 
att finna mening i livet (Olsson Ozanne et al., 2013). Att ha ett aktivt liv, kunna delta i 
olika aktiviteter och då kunna utföra sina intressen skapade ett syfte och en känsla av 
mening (Brott et al., 2007; Olsson Ozanne et al., 2013). För de som hade ett inaktivt 
liv var det svårt att finna mening i vardagen (Brown & Addington-Hall, 2008; Olsson 
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Ozanne et al., 2013). Mening med livet fanns så länge som det fortfarande var möjligt 
att kunna göra saker (Jeppesen et al., 2014; King et al., 2009; Olsson Ozanne et al., 
2013). Personer kunde känna att livet var värt att leva om sjukdomstillståndet inte 
försämrades eller om sjukdomen utvecklades långsamt (Vitale & Genge, 2007). Att se 
livet som positivt och sätta upp nya mål gjorde att det gick att njuta av det liv som 
fortfarande fanns (King et al., 2009; Vitale & Genge, 2007). Att ha en tro gjorde också 
att personer kunde se värdet i den tid som fanns kvar av livet (Foley et al., 2007). 
Livet kändes värt att leva trots förlusten av självständighet när personer uppskattade 
ögonblick i vardagen som att vara nära familjen, göra roliga saker, vara ute i naturen 
och äta och dricka gott (Olsson Ozanne et al., 2013). Meningen med livet stärktes då 
personer kunde vara en hjälp till familjen och även bidra med något positivt 
(Jeppesen et al., 2014; Olsson Ozanne et al., 2013; Vitale & Genge, 2007).  En annan 
viktig faktor som hjälpte personer att skapa mening var att kunna känna sig trygg i 
att få den hjälp som behövs (Olsson Ozanne et al., 2013). Hjälp i form av personer 
och hjälpmedel var nödvändigt för att kunna göra vardagen meningsfull (Jeppesen et 
al., 2014; Olsson Ozanne et al., 2013).  
 
Det var svårt att finna mening då sjukdomen skapade ångest och personer såg allt 
som negativt och mörkt. Rädslan för att uppleva en smärtsam död och att det inte 
fanns något botemedel gjorde att livet upplevdes meningslöst (Olsson Ozanne et al., 
2013). Tanken på att förlora fler av sina kroppsliga funktioner skapade en sorgsenhet 
och en känsla av att då är inte livet längre värt att leva (Jeppesen et al., 2014; Vitale & 
Genge, 2007). Att se sig själv som en börda i framtiden gjorde det svårt att kunna 
känna att livet kommer fortsätta vara meningsfullt (Olsson Ozanne et al., 2013).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva personers upplevelser av att leva 
med ALS. Detta stämmer överens med de valda artiklarna som alla har en kvalitativ 
metod med intervjuer. Kvalitativa studier belyser människors olika tankar och 
upplevelser (Kristensson, 2014). Trovärdigheten ökar då syftet kan besvaras med den 
valda metoden (Wallengren & Henricsson, 2012). Syftet har inte ändrats utan har 
varit det samma genom hela arbetet. Då syftet inte har ändrats stärker det arbetets 
kvalité (Henricsson, 2012). Vid litteratursökningen har två databaser som berör 
ämnet omvårdnad använts. Vid användning av flera databaser täcks ett större 
område av artiklar (Backman, 2008). Trovärdigheten stärks då flera databaser med 
omvårdnadsfokus används (Henricsson, 2012). För att hitta rätt sökord har olika 
sökningar prövats. En inledande sökning hjälper till att hitta lämpliga sökord vilket 
stärker bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricsson 2012) och genom att använda 
de booleska operatorerna effektiviseras sökningen (Backman, 2008). I sökningarna 
har flera ord använts i kombination med de booleska operatorerna, vilket har inriktat 
sökningen för att få fram artiklar som passar till syftet.    
 
Artiklarna som ingår i litteratursökningen är gjorda i Nya Zeeland, Australien, 
Kanada, Storbritannien, Irland, Danmark och Sverige. Spridningen gör att olika 
upplevelser av att leva med ALS troligtvis framkommer. Artiklarna har granskats 
med en mall som är lämplig för artiklar med kvalitativ design. Granskningen utfördes 
enskilt och jämfördes sedan gemensamt. Detta sätt att granska stärker 
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trovärdigheten (Henricsson, 2012). De valda artiklarna höll alla en hög nivå vid 
granskningen då de fick elva till tolv ja av tolv möjliga enligt granskningsmallen. 
Detta ökar kvalitén på litteraturöversiktens resultat. Artiklarna i ett examensarbete 
ska hålla hög kvalité och ska därför vara “peer reviewed”, det vill säga vetenskapligt 
granskade (Wallengren & Henricson, 2012). Artiklarna som använts i 
litteraturöversikten är “peer reviewed” vilket ökar möjligheterna för att artiklarna 
håller en hög kvalitet. Då vissa artiklar har samma författare går det att diskutera 
huruvida deras förförståelse har påverkat deras resultat. Om deras resultat påverkats 
av förförståelsen kan det i sin tur påverkat resultatet i litteraturöversikten, genom att 
litteraturöversikten påverkas av vad som lyfts i artiklarnas resultat. Då dessa artiklar 
som hade samma författare höll hög kvalitét valdes dessa att tas med. En studie som 
belyst både personer som lever med ALS och anhörigas perspektiv valdes att tas med. 
Anhörigas perspektiv svarade inte mot syftet men då det tydligt gick att urskilja de 
olika perspektiven har denna studie inkluderats. Detta anses inte vara något problem 
för trovärdigheten i litteraturöversiktens resultat. Enbart perspektivet från personer 
med ALS har tagits med och analyserats.    
 
Förförståelsen av ALS beskrevs i metoden. Genom att beskriva förförståelsen ökar 
pålitligheten (Wallengren & Henricsson, 2012). Kunskapen och förförståelsen om 
ALS var liten ifrån början av processen. Detta gjorde att det upplevdes lättare att ha 
en neutral inställning till artiklarna vid analysprocessen. Vid liten förförståelse kan 
kvalitén öka då risken att dra sig till det som är bekant blir mindre (Wallengren & 
Henricsson, 2012). För att den förförståelse som fanns inte skulle påverka resultatet 
har varje meningsenhet diskuterats för att inte egna värderingar och tolkningar skulle 
påverka resultatet. Artiklarna som ingick i resultatet analyserades först individuellt 
och sedan gemensamt. Analysprocessen kvalitetssäkras genom att analysera 
artiklarna individuellt och gemensamt (Henricsson, 2012; Wallengren & Henricsson, 
2012). Trovärdigheten av analysprocessen ökar då fler personer är med och gör 
analysen, två personer ser mer än en person (Wallengren & Henricsson, 2012).  
Litteraturöversiktens analysprocess har utförts av två personer vilket då ökar 
trovärdigheten för analysen. Då artiklarna var skrivna på engelska ökade risken för 
feltolkning därför har meningsenheterna bearbetats tillsammans för att minska 
denna risk. Användning av lexikon för att få rätt översättningar gjordes också för att 
minska risken för feltolkning. Analysen har utgått ifrån Fribergs analysmodell vilket 
är en modell som passar till metoden. Modellen är en analysmodell som används vid 
analys av kvalitativa studier (Friberg, 2012) och denna modell bidrog till att 
analysprocessen genomfördes grundligt och noggrant.  

Resultatdiskussion 

I denna resultatdiskussion kommer litteraturöversiktens resultat att diskuteras 
utifrån tre underteman som alla varit framträdande. De underteman som diskuteras 
är En sviktande kropp, Ta emot professionellt stöd och hjälpmedel och Finna 
mening. Diskussionen kopplas till omvårdnad, till annan forskning och till den 
teoretiska referensramen.  
 
I resultatet framgår det att den fysiska förmågan försämras med ALS och det går inte 
längre att göra vissa saker, vilket skapar känslor som frustration och sorg. Andra 
studier belyser också att frustration skapas över att inte kunna utföra vardagliga 
saker på grund av de fysiska förlusterna som ALS medför (Hugel, Grundy, Rigby, & 
Young, 2006; Locock, Ziebland & Dumelow, 2009), vilket styrker 
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litteraturöversiktens resultat.  De fysiska förlusterna minskar också självständigheten 
och kontrollen (Hugel et al., 2006). Med de många kroppsliga förlusterna som sker i 
livet med ALS kan det bli svårt att hantera sin situation och ha kontroll. Detta 
framkom i resultatet då upplevelse av passivitet uppstår på grund av att inte kunna 
utföra enkla handlingar. Att bli passiv upplevs fruktansvärt och hopplöst, det leder 
till isolering, lidande, negativa tankar och frustration. Dessa känslor gör också att 
känslan av att bli fångad i sin egen kropp upplevs. Om det finns resurser för att 
hantera sin situation är känslan av hanterbarhet hög och svårigheter kan 
konfronteras (Antonovsky, 2005). Sjukdomen ALS gör att alla fysiska funktioner 
successivt förloras (Aquilonius & Munch Andersen, 2012). Därför blir de egna 
resurserna mindre och mindre vilket kan ge en låg hanterbarhet. Livet och dess 
förluster hade kanske inte upplevts lika frustrerande om det hade funnits en hög 
hanterbarhet.  
 
Det framgår att det till en början upplevs svårt att ta emot olika hjälpmedel och 
mottagligheten för att ta emot professionell hjälp minskar på grund av känslor som 
stolthet och skam. När professionellt stöd tas emot kan sjukdomen och dess följder 
bli lättare att hantera och hjälpmedel ökar självständigheten. Hanterbarheten 
påverkas av personers egna resurser och de resurser som finns till förfogande för att 
kunna bemästra olika situationer och krav (Antonovsky, 2005). Detta 
överensstämmer med resultatet om att använda sig av resurser i form av 
professionell hjälp och olika hjälpmedel bidrar till att svåra situationer upplevs 
lättare att hantera. Det finns forskning som belyser att mycket stöd sätts in när 
diagnosen ALS konstaterats, detta stöd kan upplevas som överväldigande och kan bli 
en risk för att tappa kontrollen (Hugel et al., 2006). En annan studie styrker dock 
vårt resultat om att personer upplevde sig tvungna att anpassa sig till de kroppsliga 
förändringarna genom att ta emot olika hjälpmedel, för att kunna delta och engagera 
sig i aktiviteter. Studien belyser att användningen av hjälpmedel möjliggjorde en 
känsla av frihet, vilket upplevdes fantastiskt (Mistry & Simpson, 2013). Detta framgår 
också i resultatet, då exempelvis hjälp från en assistent togs emot blev det möjligt att 
komma ut ur hemmet, vilket bidrog till ökad glädje. 
 
Att utföra sina intressen och njuta av saker i livet kan göra att det blir lättare att finna 
mening i livet med ALS, vilket framkommer i resultatet. Att ha saker att bry sig om 
och som är viktiga ger meningsfullhet och gör att känslan av KASAM blir starkare 
(Antonovsky, 2005). Detta styrker resultatet om att meningsfullhet kan uppnås 
genom att fokusera på det som är betydelsefullt. Trots sjukdomen sattes nya mål upp 
för att uppskatta livet. Enligt Antonovsky (2005) kan detta ses som en strategi för att 
finna mening i livet trots sjukdom. För om det finns meningsfullhet enligt begreppet 
KASAM finns det en inställning om att söka mening för att ta sig igenom det som är 
jobbigt. En av sjuksköterskans uppgifter är att försöka hitta strategier hos personer 
som gör att de kan hantera sin situation (Forshew, 2006) och då lättare finna mening 
med livet. Enligt en studie kan personer uppskatta varje dag då inställningen till livet 
förändras med ALS.  Sjukdomen hjälper en att se och uppskatta det viktiga i livet 
(Locock et al., 2009). Detta styrker resultatet om att finna mening påverkas av den 
individuella inställningen, ses allt som mörkt är det svårt att finna mening. Att 
däremot ha en positiv inställning och skapa nya mål i livet gör att ögonblick i 
vardagen kan tas tillvara på och det blir lättare att finna mening. Enligt studier är en 
positiv attityd en strategi för att kunna anpassa sig till sjukdomen (Locock et al., 
2009; Young & McNicoll, 1998). Att leva med ALS kan upplevas som meningslöst på 
grund av de många kroppsliga förlusterna. Dock är det lättare att finna mening 
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genom att ha ett aktivt liv och fortsätta med sina intressen. Denna kunskap är viktig 
att sjuksköterskor har för att kunna försöka hjälpa personer med ALS att finna 
mening och ett betydelsefullt liv. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är det 
nämligen sjuksköterskans ansvarsområde att bland annat lindra lidande och främja 
hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

Kliniska implikationer 

Som sjuksköterska är det viktigt att veta hur ALS påverkar livet, för att kunna stödja 
personer med ALS på rätt sätt. I mötet med personer med ALS går det att använda sig 
av litteraturöversiktens resultat, genom att ta med sig kunskap om hur olika 
situationer upplevs. På så sätt kan sjuksköterskan få en större förståelse och ett 
bredare perspektiv. Flera olika upplevelser och känslor har framkommit i resultatet, 
kunskapen om dessa gör det lättare att veta vilka frågor som kan vara bra att ta upp i 
mötet med personer med ALS. Som sjuksköterska är det viktigt att arbeta utifrån ett 
personcentrerat förhållningssätt genom att utgå ifrån individen. Behov och 
upplevelser kan se olika ut, därför är det viktigt att som sjuksköterska inte 
generalisera detta resultat till alla som lever med ALS. Upplevelser av att vara 
beroende av stöd varierar, vilket det som sjuksköterska är viktigt att tänka på. Det är 
viktigt att låta personer med ALS vara delaktiga i beslut som ska tas och att stödet 
anpassas till individen. För att kunna ge ett bra stöd är det viktigt att som 
sjuksköterska ha kunskap om de hjälpmedel som finns för att kunna hjälpa personer 
med ALS att vara aktiva. Att hoppet kan minska i takt med sjukdomens utveckling 
har framkommit i resultatet. Det framkommer också att ett inaktivt liv gjorde det 
svårt att finna mening. Vidare forskning om hur personer med ALS upplever mening 
när alla fysiska funktioner gått förlorade skulle kunna underlätta för sjuksköterskan 
att på bästa sätt stödja personer med ALS.  
 
Något som även framkommit i resultatet är att det kan vara ångestladdat att vistas i 
offentliga miljöer och att det finns en rädsla att förödmjukas. Detta resultat skulle 
kunna användas vid utformning av offentliga platser för att kunna skapa miljöer som 
minskar barriärer mellan människor genom att bland annat göra platser anpassade 
för att kunna ta sig fram med rullstol.   

Slutsats 
 
I mötet med personer med ALS är det viktigt att ha en förståelse för deras 
upplevelser, för att kunna möta dem på bästa sätt och identifiera deras enskilda 
behov och resurser. Att använda sig av de resurser som finns gör att sjukdomen blir 
lättare att hantera. Att leva med ALS innebär kroppsliga förluster, förlust av 
identiteten och förlust av framtiden. Att vara aktiv, leva i nuet och hålla liv i intressen 
kan göra det möjligt att bibehålla sin identitet och skapa mening med livet. Att vara 
aktiv kan också öka livsglädjen och hoppet. Det är därför viktigt att skapa möjligheter 
till ett aktivt liv för personer med ALS.
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påverkan” och ”Förutfattande 
meningar om 
sjukvårdspersonal”. 

12 ja 



 

 

 
Författare, tidskrift, år, 
land & titel 

Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitetsgr
anskning 

King, S., Duke M. M., & 
O´Connor B. 
Journal Of Clinical 
Nursing, 2009, Australien  
 
Living with amyotrophic 
lateral sclerosis/motor 
neuron disease 
(ALS/MND): decision-
making about ”ongoing 
change and adaption” 
 

Att beskriva de 
förändringar och 
anpassningar som 
personer med 
ALS/MND måste 
genomgå.  

Grounded 
Theory med 
djupgående 
intervjuer.  

25 personer varav 
17 män och 8 
kvinnor. 

Beskriver ”Pågående 
förändringar och 
anpassningar” som sedan 
utvecklats till en modell om 
beslutsfattande. 

12 ja 

Olsson Ozanne, A., 
Graneheim, U., Persson, 
L., & Strang S.   
Journal Of Clinical 
Nursing, 2011, Sverige 
 
Factors that facilitate and 
hinder the managability of 
living with amyotrophic 
lateral sclerosis in both 
patients and next of kin 
 

Att belysa 
faktorer som både 
underlättar och 
förhindrar 
hanterbarheten 
hos de personer 
som lever med 
ALS och deras 
anhöriga.  

En kvalitativ 
deskriptiv 
studie, med 
semi-
strukturerade 
intervjuer. 

14 personer med 
ALS varav 7 män 
och 7 kvinnor 
mellan 42-80 års 
ålder.  
 
13 anhöriga varav 
8 män och 5 
kvinnor mellan 
38-87 års ålder. 

Fyra teman som beskriver hur 
”Perspektivet på sig själv”, 
”perspektivet på familjen”, 
”perspektivet av andra” och 
”perspektivet på auktoriteter” 
beskrevs. I dessa teman 
belyses ständiga förändringar 
mellan faktorer som 
underlättar och hindrar 
hanterbarheten.  

12 ja 



 

 

 
Författare, tidskrift, år, 
land & titel 

Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitetsgr
anskning 

Olsson Ozanne, A., 
Graneheim, U., & Strang, 
S. 
Jornal Of Clinical 
Nursing, 2013, Sverige 
 
Finding meaning despite 
anxiety over life and death 
in amyotrophic lateral 
sclerosis patients 
 

Att beskriva hur 
personer med 
ALS hittar 
mening i livet 
trots sin sjukdom. 

En kvalitativ 
deskriptiv 
studie, med 
individuella 
intervjuer. 
 

14 deltagare varav 
7 män och 7 
kvinnor mellan 
42-80 års ålder. 

Två teman identifierades 
”upplevelse av ångest relaterat 
till livet och döden” och ”att 
finna mening i livet trots sin 
sjukdom”. 

11 ja och 1 
nej 
 

Vitale, A., & Genge, A. 
Axon/ L'axone, 2007, 
Canada 
 
Codman Award 2006: the 
experience of hope in ALS 
patients 
 

Att beskriva 
upplevelse av 
hopp hos 
personer med 
ALS.  

Övervägande 
fenomenologisk 
design. 

13 deltagare varav 
9 män och 4 
kvinnor. 

Flera kategorier hittades som 
föll in under två teman 
”Främja hoppet” och ”Hindra 
hoppet”. 

12 ja  
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