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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa aktuell forskning som beskriver 

hur det är att leva med Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS). 

Metod: Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL och PubMed. Tolv artiklar med 

kvalitativ ansats valdes ut och kvalitetsgranskades enligt granskningsmall för kvalitativa stu-

dier. 

Huvudresultat: Resultatet visade att de som drabbades av ALS, en obotlig sjukdom, och 

deras närstående utsattes för stora psykologiska påfrestningar. Det fanns en rädsla och oro 

över att förlora kroppsfunktioner utan förvarning och detta medförde att patienter med ALS 

kände sig som fångar i den egna kroppen. Självförtroende och självkänsla rubbades negativt 

och bidrog till stunder av isolering, uppgivenhet och frustration. För att hantera sin livssituat-

ion använde sig patienter med ALS av olika strategier och livsstilsförändringar för att under-

lätta och möjliggöra ett oberoende i vardagen. Känslor av skuld och skam över familjens li-

dande i samband med sjukdomen ALS kunde bli en börda att bära för patienter med ALS och 

dessa känslor kunde generera till ett ökat kontrollbehov av omgivningen. Patienter med ALS 

hade kvar en känsla av hopp inför framtiden.  

Slutsats: Litteraturöversikten kan öka förståelsen hos sjuksköterskan och de närstående hur 

det är att leva med sjukdomen ALS och därmed skapa bättre individuella förutsättningar för 

god omvårdnad och god omsorg för patienter med ALS. 
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INLEDNING 

I Sverige insjuknar cirka 200 personer varje år i Amyotrofisk Lateral Skleros, ALS. De flesta 

som insjuknar är i åldern 45-75 år och det är fler män än kvinnor som drabbas. Det är upp-

skattningsvis 600-700 personer som lever med sjukdomen i Sverige idag (Socialstyrelsen, 

2014). I 90 procent av de som diagnostiserats med ALS är orsaken okänd. De övriga 10 pro-

centen har någon form av ärftlighet genom mutation i generna (arvsanlagen) (Vitale & Genge, 

2006). 

ALS är en svårdiagnostiserad obotlig sjukdom och har ofta ett snabbt sjukdomsförlopp som 

leder till döden. Att få diagnosen ALS kan innebära en kris för den drabbade och de närstå-

ende (Bolmsjö & Hermerén, 2003). De flesta patienter avlider i en koldioxidretention inom 2-

5 år efter diagnostiserad ALS beroende på symtomutveckling (Olsson, 2010). Sedan ädelre-

formen genomfördes (1992) har det kommunala vårdansvaret i hemmen ökat med vård, om-

sorg och kvalificerad medicinsk behandling. I större städer finns ASIH-Team (avancerad 

sjukvård i hemmet) där vården har sin grund i ett palliativt förhållningssätt (Sahlgrenska Uni-

versitetssjukhus, 2014). Att arbeta som sjuksköterska och patienter med ALS och deras anhö-

riga kräver god planering och uppmärksamhet inför snabba förändringar (försämringar) i till-

stånd och att vara lyhörd inför patientens och de närståendes önskemål samt att ge en god och 

professionell omvårdnad i en svår situation.  

Amyotrofisk Lateral Skleros 

ALS upptäcktes i slutet av 1800-talet av en fransk läkare och neurolog Jean-Martin Charcot, 

han och hans team hade via biopsier (vävnadsprover) funnit bindväv i yttersta delen av rygg-

märgen. Han benämnde fyndet till ”de la sclérose laterale amyotrophique” (amyotrophic late-

ral sclerosis). Efter detta genombrott passerade nästan 100 år som patienter diagnostiserades 

med sjukdomen ALS och därefter uppmanades att gå hem och ordna upp sina förehavande 

inför den förestående döden. Återbesök ansågs onödiga med tanke på prognosen (Oliviera & 

Pereira, 2009). 

Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS) är ett samlingsnamn för en grupp motorneuronsjukdomar. 

Nervceller som styr motorneuron eller motoriska nervceller (skelettmuskler) dör. Ryggmär-

gens yttre del ersätts av bindväv (skleros) och de muskler (myos) som inte får några nervim-

pulser förtvinar (atrofi) och dör, det vill säga att de nervtrådar som styr de viljemässiga rörel-

serna bryts ner och rörelsefunktionen upphör. Gemensamt för de olika typerna av ALS är att 

de är fortskridande (progressiva) och bryter ner det motoriska nervsystemet. Det kan ta tid att 

säkerställa diagnosen ALS då ett flertal symtom är diffusa som muskelförtvining, trötthet och 
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andfåddhet och många andra sjukdomar har liknande symtom. Den vanligaste formen av ALS 

i Sverige är den som kallas klassisk ALS. Vid klassisk ALS som oftast har ett snabbt förlopp 

så minskar musklernas volym och kraft och ger muskelstelhet, muskelkramper och förlam-

ning som följd. Även tal, (stel och orörlig tunga) tuggmotorik och oförmågan att svälja till-

kommer (pseudobulbär pares) (Gordon, 2011).  

Andra symtom vid diagnostiserad ALS är: spasticitet, förstoppning, värk, depressioner, ångest 

och ofrivilliga skratt och gråtattacker. Av ALS-patienter med pseudobulbär pares drabbas 20-

50 procent av ofrivilliga skratt och gråtattacker (Miller, Jackson, Kasarskis, m.fl. 2009). Intel-

lekt och känsloliv är väl fungerande under hela sjukdomsförloppet (Palmieri, 2005). 

Det finns inget specifikt prov som bekräftar sjukdomen ALS (Gordon, 2011). För att utesluta 

andra sjukdomar görs en undersökning med magnetkamera av hjärnan och ryggmärgen. Ett 

ryggmärgsprov tas för att utesluta inflammation i nervsystemet. Diagnosen ställs slutligen 

utifrån patientens historik och beskrivning av sina symtom samt en klinisk undersökning. Det 

görs även en neurofysiologisk test med EMG, elektromyografi, med små nålar testas hur 

musklerna reagerar på nervstimulering (Palmieri, 2005). ALS visar en karaktäristisk bild på 

EMG-undersökning och används för att diagnostisera sjukdomen ALS (Svensson, 2007). 

Det finns inget botemedel för ALS och insatserna får fokusera på en symtomatisk behandling 

och god omvårdnad i form av att skapa ett så normalt liv som möjligt under hela sjukdomsför-

loppet för patienterna med ALS. De flesta större sjukhus har ett ALS-team bestående av: ar-

betsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog, tandläkare, sjukgymnast och sjukskö-

terskor som ger behandling, provar ut hjälpmedel samt ger råd och stöd. Läkemedlet Riluzol 

kan förlänga överlevnadstiden och de gäller endast de patienter med ALS vilka svarar på me-

dicineringen och därmed förlänger levnadstiden (månader) (Miller, Mitchell, Lyon & Moore, 

2003). 

Amyotrofisk Lateral Skleros och lidande 

Patient kommer ursprungligen från latinets patients vars grundord är pati med betydelsen tåla 

och lida. Patient betyder den lidande och den som uthärdar något (Eriksson, 1994). Liv och 

död, lidande och lust utgör kärnan i allt mänskligt liv. Lidandets dimensioner kan vara sjuk-

dom, smärta och döende men det kan även vara prövning, lust och njutning. Lust som tillhör 

lidandet finns i begär, glädje, tillgivenhet och kärlek till någon (a.a.). 

I en studie från Portland framkom att patienter med ALS kände lidande och smärta och att 

läkarna ofta misslyckades med att identifiera lidande, smärta och depressioner hos patient-

gruppen. Patienter med ALS uppskattade socialt liv samtidigt som de fann det betungande att 

vara en börda för familjen och många valde då att lida i sin ensamhet (Ganzini, Johnston, 



3 
 

Hoffman, 1999). Det finns något outhärdligt med ALS och sjukdomsförloppets följder; att 

inte kunna röra sig, tala, äta, andas själv och samtidigt vara fullständigt klar och medveten om 

vad som händer i den egna kroppen och i omgivningen (Sacks, 1997, s. 135-136). Personer 

som vet att de snart skall dö blockerar sig ofta känslomässigt från tankar om sin död för att 

orka med vardagen. Det vanligaste är dock att pendla mellan en smärtsam insikt och distanse-

ring av sortin från livet (Sand, 2008). 

Sjuksköterskans profession 

Enligt International Council of Nurses etiska kod (2012) har sjuksköterskan fyra grundläg-

gande ansvarsområden i sin profession och det är att främja hälsa, förebygga sjukdom, åter-

ställa hälsa samt lindra lidande. En sjuksköterska skall ge god omvårdnad till alla oavsett de-

ras ålder, kön, trosuppfattning, hudfärg, kultur, handikapp eller sjukdom, nationalitet, politisk 

åsikt, ras eller social status (ICN 2012, Socialstyrelsen 2005, Hälso- o sjukvårdslagen 

1982:763).   

Sjuksköterskans omvårdnadsroll 

Sjuksköterskans uppgift är att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala, kulturella och 

andliga behov samt bemöta och stödja patienten på ett empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). 

Patientens omvårdnad ska bedrivas på en evidensbaserad grund (Svensk Sjuksköterskeföre-

ning, 2007). Enligt Eriksson, Nordman och Myllymäki (1999) innebär evidens att veta och att 

evidens refererar till något naturligt, sant och äkta. 

Vårdandets natur innefattar respekt för- rätten till liv, mänskliga rättigheter och värdighet i 

vården. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen i Sverige (SFS 1982:763).  

I omvårdnadsammanhag används även de 6 s:n vilket är en modell för en personcentrerad 

palliativ vård och ett stöd och verktyg för sjuksköterskan vid planering, dokumentation och 

utvärdering av palliativ vård utifrån ett patient perspektiv. Modellen utgår från följande be-

grepp: självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och 

strategier. Utgångspunkten är patientens och dennes situation och tillsammans med vårdper-

sonalens kunskaper arbeta tillsammans för patientens bästa (Ternstedt, Österlind, Henoch & 

Andershed, 2012).  

Omvårdnadsteoretikern, Joyce Travelbee, menade att varje individ betraktas som unik och 

oersättlig och i omvårdnaden sker en mellanmänsklig process och ett möte mellan patient och 

sjuksköterska (Travelbee, 1971). Samtal och kommunikation har en central roll i vårdandet 

vilka förmedlar känslor och behov (a.a.). Sigridur Halldorsdottir (2012) skriver om godhjärtad 

kompetens hos sjuksköterskan och att nyckeln till en god kommunikation innefattar sjukskö-
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terskans självinsikt och personliga utveckling som tillsammans med visdom, uppmärksamhet 

och engagemang bidrar till en god omvårdnad (a.a.). För att kunna vårda och möta patienten 

ur ett patientperspektiv krävs egna livserfarenheter (Dahlberg et al., 2003). Ett sätt att ut-

veckla sig själv och sin kunskap går via reflektion och att kunna sätta ord på sin reflektion 

(Ekebergh, 2001; Schön, 1996). I reflektion växlas fokus mellan närhet och distans i det kon-

kreta vårdsammanhanget tillsammans med den vårdvetenskapliga kunskapen (Friberg, 2006). 

Reflektion är en nödvändighet för att kunna utveckla ett vårdkunnande och en kompetens som 

sjuksköterska (Ekebergh, 2001).  

Problemformulering  

Att få diagnosen ALS en obotlig och dödlig sjukdom kan leda till kris och kaos för den drab-

bade och närstående. Att som sjuksköterska planera framåt i tiden för en patient där det i prak-

tiken innebär konstant försämring är en konst och ett måste i omvårdnad av ALS- patienter. 

Då sjukdomen är obotlig får insatserna fokusera på symtomatisk behandling, kommunikation 

och tekniska hjälpmedel. För att kunna vårda optimalt behövs kunskap om hur ALS-

patienterna själva upplever hur det är att leva med en obotlig sjukdom.  

Syfte 

Syftet med litteraturöversiktn var att beskriva patienters upplevelser av att leva med sjukdo-

men Amyotrofisk Lateral Skleros, ALS 

Frågeställning 

Hur är det att leva med sjukdomen Amyotrofisk Lateral Skleros, ALS?  

METOD 

Design 

Designen är en litteraturöversikt och översikt av vetenskapliga artiklar. En litteraturöversikt 

av vetenskapliga artiklar startar med att skapa ett helikopterperspektiv av kunskapsläget inom 

ett visst område och/eller ett problem inom sjuksköterskans arbetsområde. Identifikation av 

problemområdet görs via problemformulering, syfte och frågeställning. Därefter görs en litte-

ratursökning av aktuella artiklar publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och rapporter utgivna 

av universitet och högskolor. Nästa steg i processen är att göra ett omsorgsfullt urval av stu-

dier vilket innebär inkludering och exkludering av artiklar. Det omsorgsfulla arbetet med ur-

val av artiklar görs för att författaren skall kunna motivera val av artiklar och därefter genom-

föra en kvalitetsgranskning (Friberg, 2006). I denna litteraturöversikt valdes vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen strävar efter att förutsättningslöst besk-

riva, förklara, förstå samt tolka i omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Urval av vetenskapliga artiklar 

De vetenskapliga artiklarna söktes via databaser. De databaser som användes var CINAHL, 

(Cumulative Index of Nursing and Allied Health) en databas inom områden som omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi och PubMed vilket är en bred databas inom medicin, omvård-

nad och odontologi (läran om tänderna). 

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara vetenskapligt granskade och publice-

rade i vetenskapliga tidskrifter. De skulle behandla ämnet för syftet i studien och ha en kvali-

tativ ansats samt vara skrivna på engelska eller svenska. Ett aktivt val gjordes av artiklar från 

Västeuropa, Angloamerika och Australien för att undvika kulturella skillnader och för att ef-

terlikna svenska förhållanden. Ett medvetet val gjordes att inte sätta ut årtal i urval utan läsa 

titlar och abstracts och därefter välja ut de artiklar som handlade om upplevelsen av att leva 

med ALS.  

Sökorden var ALS, Patients och Experience. I databasen CINAHL gav sökordet ALS, Peer 

Reviewed 71 träffar, med tillägget Patients blev det 34 träffar och efter ytterligare tillägg Ex-

perience återstod 2 träffar. Efter första sökningen lästes samtliga artiklars titlar (71st) och om 

de uppfattades som relevanta så lästes abstracten och om den vetenskapliga artikeln i sin hel-

het svarade mot syftet så gjordes en kvalitetsgranskning enligt Forsberg och Wengström, 

(2008). Tillvägagångssätet var likadant i sökningen via PubMed sökordet ALS, gav 1746 och 

med tillägget Patients gav 690 träffar och med sökordet Experience slutligen 27 träffar. Gäl-

lande sökorden ALS, Quality of life och Experience så användes ett likadant tillvägagångssätt 

(a.a.). 
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Tabell 1.     

Databas 
 Datum        

Sökord    Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar/abstrakt 

Antal utvalda artiklar 
till resultat 
N=12 

PubMed 
2014-04-
14  

ALS  
AND patients 
AND 
experience  

1746 
690 
 
27 

0 
0 
 
27/4 

0 
0 
 
Artikel: 1, 10 

CINAHL 
2014-04-
14  

ALS  
AND patients 
AND 
experience 

71 
34 
 
2 

71 
10/8 
 
2/2 

0 
Artikel: 2, 4,11 
 
Artikel: 6, 8 

PubMed 
2014-04-
14  

ALS AND 
quality of life 
AND experi-
ence 

 
556 
 
78 

 
0 
 
78/8 

 

0  
 

Artikel: (2), 3,5,7, 9 & 12 

CINAHL 
2014-04-
14 

ALS AND 
quality of life 
AND experi-
ence 

 
133 
  
19 

 
0 
 
5/3 

 
0 
 
Artikel: (3),( 5) & (7) 
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Kvalitetsgranskning av artiklarna 

Till kvalitetsgranskning användes en modifierad version av William, Stoltz och Bahtsevani 

(2006) och Forsberg och Wengström (2008) (bilaga 1). Granskningsmallen har 25 ja och nej 

frågor gällande den vetenskapliga artikelns innehåll. Varje ja-svar ger ett poäng och de frågor 

som inte kan besvaras eller är ett nej-svar ger noll poäng. Maxpoäng är 25 och fördelningen är 

20-25 poäng för hög kvalitet, 15-19 poäng för medelkvalitet, 0-14 poäng för låg kvalitet (a.a.). 

Analys 

De valda artiklarna lästes igenom flera gånger i sin helhet. Författarens förhållningssätt under 

analysprocessen har präglats av öppenhet, följsamhet och reflexion enligt Dahlberg (1997). 

De valda artiklarna bearbetades utifrån problemformulering, syfte och frågeställning och den 

text i artikelns resultat som svarade mot det efterfrågade i litteraturöversiktn markerades. De 

markerade texterna sammanställdes utifrån likheter och skillnader för att sedan föras samman 

till kategorier (a.a.). Kategorier och underkategorier utgör rubrikerna i litteraturöversiktns 

resultat och ger struktur i den löpande texten. Vid en analys är det ett vanligt tillvägagångssätt 

att gå från helhet till delar för att ge en ny helhet som bildar resultat för studien (Dahlberg, 

1997). 

Forskningsetiska överväganden 

Författaren strävade efter ett objektivt förhållningssätt till den lästa litteraturen enligt William, 

Stoltz och Bahtsevani (2006). Den litteratur som användes i resultatet är redovisad var den är 

hämtad och när text citerades användes citattecken i enlighet med Polit och Beck (2008). Vid 

översättning från engelska till svenska har lexikon använts i hög grad för att säkerställa den 

rätta innebörden av det engelska orden för översättning till svenska. Av de tolv vetenskapliga 

artiklarna var samtliga granskade av en etisk kommitté. Granskningsarbetet av de vetenskap-

liga artiklarna i studien följde de fyra grundläggande forskningsetiska principerna enligt ICN 

(2012); principen om autonomi och värdighet, principen om att göra gott, principen om att 

inte skada och principen om rättvisa vilket innebär att alla individer skall behandlas lika (a.a.).  
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RESULTAT 

Resultatet baserades på tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar som var publicerade mellan åren 

2007 och 2013. Studierna var gjorda i Australien (n=2), Canada (n=4), Irland (n=1), Italien 

(n=2) och Sverige (n=3). Analysen resulterade i tre övergripande kategorier en av dem hade 

tre underkategorier. 

Psykologiska påfrestningar följer med sjukdomen ALS: 

 Rädsla och utsatthet 

 Hat och bitterhet   

 Svårt att behålla sin personlighet i en kropp med progressiva funktions-

förändringar 

Användning av olika strategier för att hantera sin sjukdom och situation 

Omtanke och mening i relation till närstående hade betydelse 

Psykologiska påfrestningar följer med sjukdomen ALS  

Att drabbas av sjukdomen ALS innebar psykologiska påfrestningar för den drabbade och de 

närstående. Patienter med ALS reagerade med oro och rädsla inför framtiden och kände ut-

satthet i den nya livssituationen. Hat och bitterhet var känslor som kunde uppkomma efter en 

ALS diagnos hos de drabbade. Det var svårt att behålla sin personlighet i en kropp med pro-

gressiva funktionsförändringar. 

Rädsla och utsatthet 

Att få ALS diagnostiserad av läkaren var förenat med chock och rädsla hos de drabbade 

(Hogden, Greenfield, Nugus & Kieman, 2012; King, Duke & O´Connor, 2009). 

”I was expecting it, it wasn´t a surprise. I was pretty much even convinced before I went to 

see him that this is what I had. So after getting confirmation from the initial neurologist it was 

a bit of a weird drive home. Although you expect it and it is not a surprise, it is still a bit of 

shock.” (Hogden et al., 2012).  

Patienter med ALS beskrev rädsla och utsatthet när kroppen förlorade sina funktioner och 

rädslan över att inte veta när det skedde och vilken av kroppens funktioner som förlorades 

nästa gång (Vitale & Genge, 2007). King et al. (2009) beskrev en patient med ALS om den 

utsatthet han kände när han satt ensam i sin rullstol i en fårskinnsfäll och rökte. Han tappade 

en glödande cigarett och kunde inte göra något åt situationen, vilket resulterade i att han ham-

nade på sjukhus med brännskador. Denna vardagshändelse och dess konsekvenser blev en 

varningsklocka för patienten med ALS om dennes utsatthet och beroende av hjälp i vardagen 

(a.a.). 
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Enligt Lemoignan och Ells (2008) beskrev patienter med ALS rädslan över sjukdomens fram-

fart i kroppen och dödens närhet. Rädslan över att förlora kontrollen i vardagslivet och under 

sjukdomsförloppet samt att förlora kontrollen vid sjukdomens slutskede var tankar som upp-

tog tid hos patienter med ALS. De patienter med ALS som deltog i studien talade om att de 

var inte beredda att dö (a.a.). 

Patienter med ALS hade svårt med sömnen då andningsproblem kunde tillstöta under natten 

vilket gjorde att de var rädda för att sova och rädda för att dö i sömnen (Ozanne, Graneheim 

& Strang, 2012). Patienter med ALS ville vara förberedda då det gällde andningshjälp och 

andra uppkomna problem i samband med sjukdomen ALS (Sundling, Ekman, Weinberg & 

Klefbeck, 2007). Vårdpersonal och närstående vilka vårdade patienter med ALS nattetid och 

ordnade med andningsmasken och sög slem hjälpte även till med att ändra sovställning på 

patienten med ALS samt att vara ett mentalt stöd (a.a.). 

Hat (hate) och bitterhet (resentment) 

I en studie av Oster och Pagnini (2012) hade 30 % av patienter med ALS sporadiska episoder 

av hat mot sjukdomen och 18 % kände ofta hat mot sjukdomen. Av patienter med ALS var 

det 20 % som hatade sjukdomen hela tiden. Kvinnor uppvisade ett större hat mot sjukdomen 

ALS än vad männen gjorde. Författarna fann att 26 % av patienter med ALS aldrig hatade 

sjukdomen. I studien framgick även att ALS-patienter som levde som gifta hade ett lägre hat 

mot sjukdomen ALS och kände ett större hopp om att leva om 10 år. De patienter med ALS 

som hade levt med sjukdomen en längre tid (år) hade ett högre mått av hopp och ett lägre mått 

av hat och bitterhet mot sjukdomen ALS. Att en del patienter med ALS hatade sjukdomen 

hela tiden och att en del patienter med ALS aldrig hatade sjukdomen fann författarna ingen 

förklaring till (a.a.).  

Svårt att behålla sin personlighet i en kropp med progressiva funktionsförändringar 

De fysiska förändringar och de handikapp som tillstötte under sjukdomsförloppet gjorde att 

patienter med ALS kände sig obekväma med att vistas ute bland allmänheten. Det kändes 

skamligt att ha ett sluddrigt tal. Alla olika funktionsförändringar och nytillkomna handikapp 

som tillstötte under sjukdomsförloppet gjorde att patienter med ALS ofta valde att stanna 

hemma istället för att delta i sociala sammanhang. Smärta hos ALS-patienter har visat sig vara 

mer vanligt än vad tidigare forskning gjort gällande då 72 % av ALS-patienterna upplevde 

smärta i någon form och mer frekvent i ett senare stadium av sjukdomen (Pizzimenti, Ara-

gona, Onesti & Inghilleri, 2013). 

Patienter med ALS kände förödmjukelse av sin sjukdom när de inte längre klarade av vardag-

liga saker som att sköta den egna hygienen och hjälpa till i köket med sina tidigare sysslor 
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som exempelvis att plocka ur diskmaskinen. En man med sjukdomen ALS sammanfattade 

förlusterna av kroppsfunktionerna genom att jämföra med sitt barnbarn; 

“My second granddaughter was born eighteen months ago. At the time I was walking normal-

ly, I did have a slight glitch in my left foot but it was only noticeable when dancing…. As she 

has grown I´ve had to relinquish holding her, at least when I´m not securely seated, I´ve ad-

mired how she has tackled the business of learning to walk. As she has acquired her legs, I 

have lost mine. For a brief time we were equals, both walking, somewhat unsteadily but un-

aided between furniture. Now she walks as I once did. … Now my grand daughter is in pro-

cess of learning to talk.” (King et al., s. 748-749) 

Enligt en studie av Ozanne et al. (2012) beskrev patienterna med ALS att hela tillvaron sattes 

i gungning av de kroppsliga förlusterna och att de kände sig som fångar i den egna kroppen 

samt att det infann sig en oro inför framtiden. Oron bestod främst av att inte kunna förflytta 

sig eller kommunicera och göra sig förstådda för omgivningen men vara fullt medvetna om 

vad som sades och vad som hände omkring dem (a.a.). 

De olika beslut som togs under sjukdomsprocessen var hela tiden en förhandling inombords 

hos patienter med ALS för att behålla sin personlighet och en form av välmående under stän-

dig förändring där både självförtroende och självkänsla rubbades negativt (King et al., 2009). 

Enligt Vitale och Genge (2007) fanns en önskan av att bli bekräftade med hela sin personlig-

het och inte bara de tillkortakommanden sjukdomen ALS bidragit med och sammantaget bi-

drog alla dessa tankar till stunder av hopplöshet och uppgivenhet hos de drabbade (a.a.).  

”My world is only small physically but not mentally or spiritually. That is still the same. And 

so is my interest in everything that goes on.” (a.a.). 

Användning av olika strategier för att hantera sin sjukdom och situation 

Enligt King et al. (2009) och Vitale et al. (2007) hade 100 % av ALS-patienterna kvar en 

känsla av hopp inför framtiden och humorn användes som en strategi enligt Young och 

McNicoll. (2010) och King et al. (2009). I studien av King et al. (2009) beskrev en patient 

med ALS hur han använde sig av svart humor och hur han medvetet retade upp omvårdnads-

personal när han fick hjälp med att duscha: 

”…when I stir her up, she puts her professional look on which means for me to shut up and I 

don´t. I just keep on going. (I say), `You can´t walk away and leave me, because if I´m under 

the shower and got no clothes on.’ She can´t do that… that´s all fun.” (King et al., s.751) 

Den svarta humorn som användes i duschsituationen var en form av strategi och ett avbrott i 

den hjälplöshet och utsatthet som patienten kände i samband med att bli duschad av vårdper-

sonal (a.a.). Patienter med ALS använde sig av humorn och konstaterade att det var bättre att 
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skratta än att gråta. Samtliga deltagare i en studie ansåg att det hade tillkommit något positivt i 

livet med sjukdomen ALS (Young et al., 2010). Hogden et al.( 2012) beskrev hur patienter 

med ALS förändrade sin livsstil för att kunna behålla ett oberoende från att tidigare handlat i 

affären så gjordes inköpen via internet. Förändringar gjordes för att underlätta och möjliggöra 

ett oberoende i vardagen för patienter med ALS, förändringar gjordes på arbetsplatsen och i 

bostaden (a.a.). 

”You just adapt as necessary and move on… I ordered groceries online when I could no 

longer get to the supermarket, rather than have to rely on friends.” (a.a., s.833) 

En del patienter med ALS tog en ”Time out” (paus) från sjukdomen genom att under en tids-

period inte ta några vårdkontakter och kände sig trygga med det då vården fanns tillgänglig 

vid behov (Foley et al., 2013). 

Enligt Vitale et al. (2007) valde patienter med ALS en positiv attityd och kände glädje över att 

vara vid liv och hoppades på ett mirakel och förlitade sig på sin Gudstro (a.a.). En studie av 

Ozanne et al. (2012) visar på förlust av Gudstro då sjukdomen ALS ansågs som ett för hårt 

straff av Gud och vilka synder hade gjorts för att straffas så hårt? (a.a.). Enligt Young et al. 

(2010) valde deltagarna en positiv attityd och tog dagen som den kom och fann intellektuella 

utmaningar i vardagen (a.a.). 

Omtanke och mening i relation till närstående hade betydelse 

Att vara värdefull och betydelsefull för nära och kära och att kunna tillföra något som exem-

pelvis råd i olika sammanhang var viktigt för patienter med ALS (King et al., 2009; Vitale et 

al., 2007) ALS påverkade hela familjen och de närstående. Patienter med ALS och deras när-

stående följde varandra i det psykiska måendet under hela sjukdomsförloppet och patienter 

med ALS och deras närstående hade ett lägre psykiskt mående än befolkningen i övrigt (Ols-

son-Ozanne et al., 2010). I omtanke om familjen kunde en känsla av skuld och skam över 

familjens lidande bli en stor börda att bära för den som insjuknat i sjukdomen ALS (Ozanne et 

al., 2012). Känslor av omtanke, skuld och skam över familjens lidande bidrog till ett ökat kon-

trollbehov av omgivningen hos patienter med ALS (a.a.).  

De nära och kära medförde glädje, stöd och praktisk hjälp i vardagen för patienter med ALS. 

Barn och barnbarn och särskilt barnbarn gav styrka, mening och lycka (King et al., 2009; 

Ozanne et al., 2012). Även i Young och McNicolls (2010) studie framkom att kärleken till 

maka/make och barn var viktigt för patienter med ALS. Många av de beslut som togs under 

sjukdomsförloppet gjordes med hänsyn till de närstående då patienter med ALS värnade om 

sina närstående under hela sjukdomstiden. Att kunna förflytta sig, kommunicera och äta till-

sammans med sin familj gav livskvalitet för patienter med ALS (Lemoignan et al., 2008). 
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Enligt Hogden et al., (2012) talade 86 % av patienter med ALS om vikten av familjen och 

närstående och att de gjorde omprioritering i tid till familjens förmån. Flertalet av patienter 

med ALS talade om att före diagnosen hade de varit arbetsnarkomaner och efter diagnosen 

gjordes omprioriteringar i livet till förmån för familjen (Young et al., 2010).  

Då det kunde bli aktuellt att planera för att använda andningshjälp uppkom motsägelsefulla 

känslor hos patienter med ALS (Sundling et al., 2007; Lemoignan et al., 2008). Även om pa-

tienter med ALS kände positiva effekter av andningshjälp såsom; bättre sömn, bättre psykisk 

balans och mer ork till dagliga aktiviteter så var andningshjälp ofta förknippad med att vara en 

börda för sin omgivning och väldigt sjuk (dödssjuk) och (Sundling et al., 2007). Patienter med 

ALS åkte iväg på avlastning för att underlätta för familjen som vårdade dem i bostaden (Vi-

tale et al., 2007). Det fanns ett samband mellan patienter med ALS och grad av lidande och 

omsorgskvalitet given av närstående i bostaden, ju större funktionsbortfall och lidande desto 

sämre omsorg och vårdkvalitet given av närstående (Boerner & Mock, 2011). Familjen och 

närstående var betydelsefulla och föränderliga då gamla vänner som var rädda för sjukdom 

och död försvann så tillkom nya viktiga personer i form av grannar, professionella vårdare 

och präster och andra mänskliga kontakter. Familjen var viktig praktiskt och känslomässigt 

(Young et al., 2010). 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med litteraturöversiktn var att beskriva patienters upplevelser av att leva med sjukdo-

men ALS, Amyotrofisk Lateral Skleros. 

Huvudresultat av studien visade att de som diagnostiserade med ALS, en obotlig sjukdom, 

och deras närstående utsattes för stora psykologiska påfrestningar. Patienter med ALS beskrev 

den rädsla och utsatthet de upplevde när kroppen utan förvarning förlorade sina funktioner 

och den oro det innebar att inte veta när och vilken kroppsfunktion som skulle drabbas nästa 

gång. Hela tillvaron sattes i gungning av de förlorade kroppsfunktionerna och patienter med 

ALS kände sig som fångar i den egna kroppen. Då självförtroende och självkänsla hos patien-

ter med ALS rubbades negativt bidrog detta till stunder av isolering, uppgivenhet och frustrat-

ion. 

För att hantera sin sjukdom och situation använde sig patienter med ALS av olika strategier 

såsom humor och svart humor. Sjukdomen ALS hade bidragit med att något positivt tillkom-

mit i livet enligt patienter med ALS och de hade kvar en känsla av hopp inför framtiden.  
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I omtanke om familjen så kunde en känsla av skuld och skam över familjens lidande bli en 

stor börda att bära för den som insjuknat i sjukdomen ALS. Den börda, skuld och skam pati-

enter med ALS kände inför familjens lidande genom att ha drabbats av sjukdomen ALS 

kunde generera till ett ökat kontrollbehov av omgivningen. 

Resultatdiskussion 

Att drabbas av en obotlig sjukdom likt ALS påverkar den drabbade och de närstående och 

samtliga utsätts för stora psykologiska påfrestningar. Patienter med ALS, familj och närstå-

ende kan drabbas av chock vilket kan innebära upprördhet, förtvivlan och gråt. Det kan även 

förekomma fysiska symtom där personerna darrar, svettas och kräks. Detta beskrivs av Cull-

berg (2003) som en försvarsmekanism, chockfas, vilket kan vara från några sekunder till en 

vecka. Det är en tidsperiod av reaktioner och känslor kan svalla hos samtliga berörda, då de 

drabbade håller på att ta till sig det som inträffat i och med diagnosen ALS och dess innebörd. 

I studien visades att sjuksköterskans omvårdnadsroll med patienter med ALS och deras när-

stående är att tidigt skapa ett förtroende via kommunikation och samtal vilka förmedlar käns-

lor och behov hos de drabbade, vilket även visades av Travelbee (1971) ha stor betydelse för 

att lindra lidande. Om personernas sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande re-

spekteras ges möjlighet till patienter med ALS och deras närstående att uppleva tillit, hopp 

och mening vilket kan lindra lidandet hos de berörda (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 

För att de drabbade skall ha en möjlighet att komma vidare i processen efter besked om en 

ALS diagnos och bearbeta det inträffade är det nödvändigt att reflektera och kunna sätta ord 

på känslor och oro inför framtiden. De vilka började se tillvaron med nya ögon och började 

åter känna glädje i livet hade bearbetat diagnosen enligt Cullbergs kristeori (2003). I resultatet 

vittnar flera studier om att de som drabbats av ALS åter kunde känna glädje i livet och ompri-

oriteringar gjordes till det som kändes mer meningsfullt och arbete ansågs inte lika viktigt 

längre och fokus ändrades till förmån för familj, barn och barnbarn (Andershed, 2006).  

Sjuksköterskans omvårdnadsuppgift i vården av patienter med ALS är att förhindra kompli-

kationer, utbilda patienten och dennes närstående om tillstånd och insatser samt finnas till 

hands för stöd och råd då nya problem och funktionsförändringar tillstöter (Palmieri, 2005). 

Till sin hjälp kan sjuksköterska och vårdpersonal använda sig av de 6 s:n som är en modell för 

personcentrerad omvårdnad inom den palliativa vården. De 6 s:n (självbild, sociala relationer, 

symtomlindring, sammanhang, strategier och självbestämmande) är en möjlighet till att 

främja patienter med ALS till delaktighet, lindra lidande, främja välbefinnande och stödja 

familjemedlemmar (Ternstedt et al., 2012). Resultatet visade att patienter med ALS hamnade i 

perioder av hopplöshet och uppgivenhet av sjukdomens framfart i kroppen och självförtro-
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ende och självkänsla påverkades negativt. Ett av de 6 s:n, självbilden, syftar till att tillsam-

mans med sjuksköterska och vårdpersonal främja en så positiv självbild som möjligt för pati-

enten (Ternstedt et al., 2012). Till stöd för vårdpersonalens arbete förs datainsamling som 

innehåller information om patienten med ALS: vem personen är, vad som är viktigt för denna 

person, hur personen uppfattar sin sjukdom. Självbilden är av stor betydelse för upplevelse av 

hälsa, välbefinnande och en god död (a.a.). 

Patienter med ALS beskrev vilka tankar som upptog mycket av deras tid och de tankarna 

handlade om att förlora kontrollen i vardagslivet och rädslan över att förlora kontrollen i livets 

slutskede. Sjuksköterskan bör i sin omvårdnadsroll bekräfta lidande för att lindra (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2014) och ha en personlig mognad och mod (Halldorsdottir, 2012) för 

att tala med patienter om hur de vill ha sin sista tid i livet och vilka personer de önskar ha om-

kring sig (Ternstedt et al., 2012). 

Resultatet visade att de fysiska förändringar och handikapp som tillstötte under sjukdomsför-

loppet gjorde det svårt att behålla sin personlighet i en kropp med progressiva funktionsför-

ändringar. Att känna sig som fångar i den egna kroppen och att välja bort social samvaro då 

det kändes förödmjukande med exempelvis ett sluddrigt tal i sociala sammanhang påverkade 

patienter med ALS negativt. I liknande situationer beskrev Ternstedt et al. (2012) vikten av att 

sjuksköterska och övrig vårdpersonal stödjer patienter med ALS så de kan bevara betydelse-

fulla relationer och umgås med familj, närstående och vänner utifrån sin egen förmåga och 

sina egna önskningar (a.a.). 

Alla de nytillkomna handikapp och upplevd förödmjukelse resulterade i stunder av isolering, 

hopplöshet och uppgivenhet hos patienter med ALS. Resultatet visade att livssituationen för 

patienter med ALS är komplext och vårdpersonal behöver vara förberedda på att ge fysiskt, 

psykosocialt och existentiellt stöd. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal behöver vara in-

formerade och medvetna om att existentiella frågor är särskilt viktiga för patienter med ALS. I 

omvårdnadssituation och i kommunikation med patienter med ALS är det av vikt för sjukskö-

terska och vårdpersonal att ha förståelse, mognad och mod för att diskutera de existentiella 

frågorna (Halldorsdottir, 2012). Sjuksköterskans kompetens bör även innefatta självinsikt, 

personlig utveckling, visdom, uppmärksamhet och engagemang för att bidra till en god om-

vårdnad av patienter (a.a.).  
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Metoddiskussion 

Det fanns ett begränsat antal vetenskapliga artiklar om hur det är att leva med sjukdomen ALS 

i databaserna CINAHL och PubMed. Artiklar med kvalitativ ansats inkluderades eftersom den 

kvalitativa ansatsen strävar efter att beskriva, förklara förstå samt tolka i omvårdnadsforsk-

ning (Forsberg & Wengström, 2008). Ett aktivt val gjordes av artiklar från Västeuropa, Ang-

loamerika och Australien för att efterlikna svenska förhållanden. De vetenskapliga artiklarna 

vilka ingick i litteraturöversiktn var från Australien, Canada, Irland, Italien och Sverige. Det 

är möjligt att vetenskapliga artiklar från andra delar av världen hade tillfört denna studie ett 

mer mångkulturellt resultat, den här litteraturöversiktn kan vara representativ och användbar 

för svenska förhållanden.  

Resultatet i litteraturöversiktn utgjordes av 12 vetenskapliga artiklar. Materielet ansågs vara 

tillräckligt av författaren då åtta (8) vetenskapliga artiklar fick hög poäng och fyra (4) veten-

skapliga artiklar fick medelkvalitet vid kvalitetsgranskning av artiklarna (William, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006; Forsberg & Wengström, 2008). Ett mindre urval av artiklar kan vara till-

räckligt då det gäller kvalitativa studier och att beskriva personers upplevelser enligt Polit och 

Beck (2008). Av de 12 vetenskapliga artiklarna var samtliga artiklar granskade av etiska 

kommittéer.  

Författarens förhållningssätt under analysprocessen och genomläsning av artiklarna har präg-

lats av öppenhet, följsamhet och reflexion enligt Dahlberg (1997). Enligt Forsberg och Weng-

ström (2008) finns en möjlighet att en text kan tolkas på olika sätt av olika personer och det 

innebär att en annan uppsatsförfattare möjliggör en annan tolkning och ett annat resultat av de 

vetenskapliga artiklarna (a.a.). I arbetet med att finna kategorier användes olika färger för att 

markera likheter och skillnader i texten från de vetenskapliga artiklarnas resultat. Det arbetet 

resulterade i tre kategorier varav en kategori med tre underkategorier. Förfaringssättet med att 

ta ut de texter som uppfyllde krav om syfte och frågeställning i den här studien gjorde arbetet 

överskådligt. Det kan finnas en svaghet i processen att författaren har valt texter som stödjer 

den egna ståndpunkten (Friberg, 2006). Författaren har använt citat i resultatet för att förtyd-

liga hur personer beskrev sina upplevelser i enlighet med Polit och Beck (2008). De citat som 

användes markerades med kursiv text och med tydliga källanvisningar. 

Slutsats/Konklusion 

Livssituationen för patienter med sjukdomen ALS är komplext med plötsliga funktionsföränd-

ringar i kroppen vilka skapar känslor av utsatthet och rädsla hos de drabbade. Sjuksköterska 

och vårdpersonal behöver ha tid, kunskap, mognad och mod för att kunna ge fysiskt, psykoso-

cialt och existentiellt stöd till patienter med ALS och deras närstående.  
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Förslag till vidare forskning 

Det finns ett behov av mer kunskap om hur ALS patienter och deras närstående med barn upp 

till 18 år i familjen upplever och får stöd under sjukdomsprocessen med ALS.  
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