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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig sjukdom som drabbar de övre och 

nedre motorneuronen. Den förväntade livslängden är tre till fem år efter symptomdebut och 

personen drabbas av succesiva funktionsnedsättningar. Behoven hos personer med ALS 

förändras hela tiden och därför är det viktigt att omvårdnadsinsatserna anpassas till individen. 

Syfte: Att belysa personers upplevelser av att leva med amyotrofisk lateralskleros och hur de 

hanterar sjukdomen. Metod: Allmän litteraturstudie av tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Den fysiska förlusten upplevdes skrämmande och det var frustrerande att inte 

kunna påverka sin situation. Det ledde också till att personerna kände sig som en börda. Det 

var dock betydelsefullt att trots sjukdomen fortsätta leva ett så vanligt liv som möjligt. 

Osäkerheten kring framtiden skapade ett behov av att leva i nuet. Resultatet visade även att 

närstående inverkade positivt på hanteringen av sjukdomen, likaså att acceptera sin situation. 

Att ha en känsla av kontroll främjade hoppet. Stödet från sjukvården och även att känna sig 

värdefull ansågs också ha betydelse för hanteringen. Slutsats: Trots att personer med ALS 

påverkas psykiskt och fysiskt av sjukdom kan de bevara ett vanligt och aktivt vardagsliv 

genom användning av olika copingstrategier. Klinisk betydelse: Vårdpersonal behöver ha 

kunskap om hur denna patientgrupp upplever och hanterar sin sjukdom för att kunna förstå, 

bemöta och vårda dem på rätt sätt. 

Nyckelord: acceptans, amyotrofisk lateralskleros, hantering, person, stöd, upplevelser  



ABSTRACT 

Background: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is an incurable disease which affects upper 

and lower motor neurones. Life expectancy is between three to five years after symptom onset 

and the person is affected by progressive impairments. The needs of people with ALS are 

constantly changing and therefore it’s important that the nursing care is adapted to each 

individual. Aim: To illuminate people’s experiences of living with amyotrophic lateral 

sclerosis and how they manage the disease. Method: A literature review of ten qualitative 

research articles. Result: The physical loss felt scary and it was frustrating not to be able to 

influence the situation. It also led to the feeling of being a burden. It was important though to 

be able to continue living as ordinary as possible despite the disease. Insecurity concerning 

the future led to a need of living in the present. The results showed that relatives had a 

positive impact on the management of the disease, as well as acceptance of the situation. To 

have a feeling of control promoted hope. Support from health care and the feeling of being 

valuable was also considered to be important for the management. Conclusion: Even though 

people with ALS are affected mentally and physically they are able to preserve an ordinary 

and active everyday life with the help of different coping strategies. Clinical implications: 

Health care professionals need to have knowledge of how these patients experience and 

manage their disease in order to understand, respond and care for them in the right way. 

Keywords: acceptance, amyotrophic lateral sclerosis, experiences, management, person, 

support 
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INLEDNING 

Valet av att skriva om ALS kom från ett gemensamt intresse för sjukdomen. En av författarna 

har erfarenhet av att jobba som personlig assistent med en person som har sjukdomen ALS. 

Den andra författaren hade tidigare bara kommit i kontakt med sjukdomen genom media och 

var överens om att det var ett intressant ämne att skriva om. Hur personen tillsammans med 

dess anhöriga varje dag kämpar med sin sjukdom är något som författarna har respekt för och 

inspireras av. Detta utgjorde grunden för studien och en önskan att förstå hur personen ser på 

tillvaron, vad de upplever och hur de hanterar sin situation. Eftersom personer med ALS 

oftast är i behov av mycket omvårdnad kan man lära sig mycket från dem. Därmed valdes 

fördjupning i hur personer med just ALS upplever och hanterar sin situation. 
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BAKGRUND 

Under följande avsnitt kommer fakta och forskning kring sjukdomen, omvårdnad och hur 

närstående påverkas av sjukdomen att tas upp. I slutet följer ett avsnitt om den teoretiska 

utgångspunkten för denna studie. 

Sjukdomsbeskrivning, etiologi och förekomst 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en sällsynt och obotlig sjukdom som påverkar de övre 

motorneuronen i motor cortex i hjärnans frontala lober och de nedre motorneuronen som finns 

i ryggmärg och hjärnstam (Socialstyrelsen, 2016; Ozanne, 2015). Sjukdomen medför att 

nervcellerna som styr motorneuronen progressivt dör. Som en konsekvens av detta kapas 

kommunikationen mellan neuronen och musklerna vilket succesivt leder till en försvagning av 

musklerna med fullkomlig förlamning i ett senare skede av sjukdomsförloppet (Calvo et al., 

2014). 

I Sverige drabbas minst 200 personer varje år och det finns ca 600-700 personer som lider av 

sjukdomen i landet (Socialstyrelsen, 2016). De flesta som insjuknar i ALS är mellan åldrarna 

55-65 år och det finns ett större antal manliga personer som lider av sjukdomen (Gordon, 

2011). Den genomsnittliga förväntade livslängden är från tre till fem år efter symptomdebut. 

Det finns dock personer som har levt längre med långsammare utveckling av sjukdomen 

(Calvo et al., 2014). I nuläget är orsaken okänd till varför man får ALS (Gordon, 2011). I ca 

fem till tio procent av fallen har sjukdomen uppkommit på grund av ärftlighet men i de allra 

flesta fallen är sjukdomen sporadisk, d.v.s. har uppstått av någon annan okänd orsak (Calvo et 

al., 2014). 

ALS har genom tiderna haft olika namn. Franske neurobiologen och läkaren Jean-Martin 

Charcot var först med att beskriva sjukdomen år 1869, varför sjukdomen ursprungligen var 

känt som Charcot’s sclerosis. Sjukdomen blev senare internationellt känt och kallades då i 

USA för Lou Gehrig’s disease, döpt efter en känd basebollspelare som drabbades av 

sjukdomen under 30-talet (Cleveland & Rothstein, 2001). Motor Neuron Disease (MND) är 

en term som avser en grupp sjukdomar som påverkar motorneuronen. ALS är den vanligaste 

sjukdomen inom MND, vilket motsvarar ca 85 procent av tillstånden (Kent, 2012). ALS 

benämns synonymt med MND i England, Australien och vissa delar av Europa 

(http://www.alsmndalliance.org/). 
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Symptom och diagnos 

ALS är svårt att diagnosticera vilket beror på ett flertal differentialdiagnoser med liknande 

symptom (Calvo et al., 2014). Diagnosticering av sjukdomen baseras på anamnesen och 

undersökning som påvisar progressiv påverkan på de övre och nedre motorneuronen. Ett 

elektromyogram (EMG) görs i tre extremiteter, bulbärt samt i ryggradens muskler. Denna typ 

av undersökning bekräftar påverkan på de nedre motorneuronen. Känselbortfall är sällan ett 

symptom på typisk ALS, varför man utför nervledningsstudier för att utesluta andra 

sjukdomar, så som Kennedy’s disease (Gordon, 2011). Magnetisk resonanstomografi (MRI) 

görs på hjärnan och halsryggen för att utesluta andra sjukdomar som påverkar de övre 

motorneuronen, så som halsryggsspondylos. De som uppvisar påverkan på både de övre- och 

nedre motorneuronen diagnosticeras med ALS. Påverkan på enbart de nedre motorneuronen 

innebär att patienten diagnosticeras med progressiv muskulär atrofi (PMA). Om de övre 

motorneuronen har visat sig vara påverkade i över fyra år får patienten diagnosen primär 

lateral skleros (PLS) (a.a.). 

De första symptomen kan vara antingen bulbära (med tal- och sväljsvårigheter) eller med 

svaghet i extremiteterna (Ozanne, 2015). Symptomen börjar ofta smygande med plötsliga 

episoder av svagheter, t.ex. svaghet i tungan, händer och benen, som sen sprider sig till styrda 

skelettmuskler i kroppen då även hörseln, synen, urinblåsan, sväljningsfunktionen, smaksinnet 

och hudkänseln påverkas (Socialstyrelsen, 2016). Det som är gemensamt för alla personer 

med ALS är att andningsmuskulaturen drabbas i ett senare stadium av sjukdomen vilket oftast 

är dödsorsaken (a.a.). Vid ALS drabbas inte bara det motoriska nervsystemet utan också andra 

delar av nervsystemet där mellan 25 och 45 procent av personerna upplever svängningar i 

känsloreaktioner (a.a.). 

Omvårdnad och behandling 

Så fort patienten har fått sin diagnos, är det angeläget att sjuksköterskan etablerar en 

terapeutisk relation med patienten (Skelton, 2005). I sjuksköterskans huvuduppgifter ingår ett 

erbjuda emotionellt stöd till patienten och familjen, att ge råd och kontakta med 

familjeläkaren vid symptomkontroller, användandet av sugutrustning, hantering av perkutan 

endoskopisk gastrostomi (PEG), hanterande utav tarmfunktion och andning, behandling med 

infusionspump vid hantering av vissa symptom samt övervakning av patientens försämring 

(a.a.). 
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ALS förändrar patientens liv eftersom det leder bland annat till att den allmänna dagliga 

livsföringen (ADL) inte längre går att sköta (Ozzane, 2015). Patienten blir slutligen helt 

beroende av andra (a.a.). Riluzole är det enda läkemedlet som är godkänt för behandling av 

ALS. Läkemedlet botar inte sjukdomen men den har visat sig bromsa sjukdomsförloppet 

(Gordon, 2011). Eftersom det inte finns något botemedel mot ALS, inriktas därför insatserna 

på symptomlindring samt att ge så god omvårdnad som möjligt och inge stöd till personen för 

att kunna förbättra livskvaliteten och välbefinnandet (Socialstyrelsen, 2016). Symptomen och 

svårigheterna lindras med hjälp av olika läkemedel och hjälpmedel. På de flesta större sjukhus 

finns så kallade ALS-team. I teamet ingår arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, 

logopeder, läkare och sjuksköterskor. Deras uppgifter består bl.a. av behandling, samtalsstöd, 

utprovning av hjälpmedel och råd för bostadsanpassning (a.a.). Behoven hos personer med 

ALS förändras hela tiden och därför är det viktigt med god framförhållning, planering och att 

insatserna anpassas till individen (a.a.). 

Samarbete med fysioterapeut och arbetsterapeut är nödvändigt i ett tidigt skede för att 

optimera rörelseförmågan (Ozanne, 2015). Eftersom talet kan påverkas finns det också ett 

behov av samarbete med logoped. För att underlätta talet för patienten kan man skapa en lugn 

och tyst miljö med så få människor som möjligt samt förutsättningar för bättre 

kommunikation så som en bra sittställning och slutna frågor (a.a.). Personen får så 

småningom sväljningssvårigheter och svårt att äta. En dietist kan hjälpa till att maximera 

nutritionsintaget. Det kan behövas sätta in en perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) när 

nutritionsintaget blir så pass försvårat (a.a.). Då sväljningsproblematik kan leda till 

lunginflammationer är det viktigt att försöka förebygga felsväljningar. En logoped kan hjälpa 

till med sväljstrategier. Risken för felsväljning kan även minskas genom en bekväm 

sittställning, samt att personen får äta i en lugn miljö som inte stressar upp honom eller henne 

(a.a.). Sekretbesvär är också vanligt förekommande. Att diskutera problemet med personen 

kan vara aktuellt eftersom det kan medföra social isolering. Hostmaskin kan vara nödvändigt 

för att hjälpa personen att hosta upp slemmet. Det kan också behövas suga i munhålan det 

slem som ansamlas (a.a.). 

När andningen påverkas måste personen använda sig av non-invasiv ventilator för att förlänga 

livet och förbättra livskvaliteten (Ozanne, 2015). Det är dock inte alla som väljer 

behandlingen på grund av viljan att sjukdomen ska förlöpa naturligt eller rädslan inför ett liv 

associerat med fler och fler handikapp (a.a.). Det är nödvändigt att föra en diskussion med 



5 

personen och dess närstående så fort personen har drabbats av dyspné. Andningsbesvären kan 

också minskas genom läkemedelsbehandling med benzodiazepiner och opiater (a.a.). 

ALS är inte en sjukdom som orsakar någon smärta i sig, men en del av biverkningarna och 

konsekvenserna av sjukdomen kan orsaka smärta (Gordon, 2011). Smärta kan förekomma till 

följd av t.ex. oförmåga att röra sig och vända sig i sängen, ledkontrakturer, muskelkramper 

och/eller liggsår (a.a.). Noggrann utredning av smärtan är därför betydelsefullt (Ozanne, 

2015). 

Att vara närstående till en person med ALS 

ALS påverkar även de närstående som går igenom en känslomässig förlust genom att se hur 

sjukdomen påverkar en anhörig (Alankaya & Karadakovan, 2015). Personer med ALS är 

beroende av andra och vårdas mest av sina anhöriga hemma än på sjukhus. Detta orsakar 

fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska problem både för dem och deras närstående (a.a.). 

En studie visar att personer som vårdar en anhörig med ALS mår fysiskt och psykiskt sämre 

än personen som de vårdar (Navaie-Waliser et al., 2002). Närstående får problem vilket gör 

det svårt att kunna ge omsorg. De problem som kan inträffa kan vara t.ex. att förlora sitt 

arbete, att de ger vård i mer än 20 timmar per vecka och att de får fysiska hälsoproblem. 

Risken att få dessa problem ökar om vårdaren är gammal och/eller har bristande socialt stöd 

(a.a.). 

Teoretiskt perspektiv och centrala begrepp 

Föreliggande studie utgår från känsla av sammanhang (KASAM) som teoretiskt perspektiv 

och coping som centralt begrepp. I detta avsnitt följer en beskrivning och definition av den 

teoretiska utgångspunkten. 

Känsla av sammanhang 

Antonovsky (1987/2005) arbetade med motsatsparet hälsa-ohälsa och utgångspunkten var att 

hälsa uppstår när personen upplever känsla av sammanhang (KASAM). KASAM definierades 

som: 

Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de 

stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta 

de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investeringar och engagemang. (Antonovsky, 1987/2005, s. 46) 
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Antonovsky (1987/2005) ansåg att hälsa bör relateras till personens upplevelse eller känsla av 

sammanhang. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är de tre ingående delbegreppen 

i KASAM där meningsfullhet anses som det mest centrala. Begriplighet handlar om 

individens förmåga att bedöma och förklara händelserna. Hanterbarhet berör de inre och yttre 

resurserna. Meningsfullhet innefattar individens känsla av delaktighet, möjlighet att påverka 

sin situation och i vilken utsträckning en känslomässig innebörd i livet kan finnas (a.a.). Dessa 

tre begrepp är viktiga för upplevelsen av god livskvalitet. Om en person känner hög grad av 

alla tre komponenterna har personen också hög känsla av sammanhang. (a.a.) 

Antonovsky (1987/2005) menar att de som har hälsa, enligt KASAM, är de människor som 

upplever sammanhang i existensen och de som ser meningsfullhet i sina handlingar. 

Antonovsky beskriver att sociala sammanhang som individen befinner sig i, individens 

sociala roll och livserfarenheter är faktorer som kan påverka upplevelsen av KASAM. Om en 

person drabbas av en svårhanterad händelse som t.ex. en obotlig sjukdom så som ALS, kan 

KASAM temporärt ändras. Om personen i fråga har förmågan att bedöma och förklara, samt 

resurser att hantera och påverka situationen, så återgår KASAM till stabil nivå. För att kunna 

få en högre livskvalitet under ett sjukdomstillstånd behövs högre KASAM. Antonovsky anser 

att de som har hälsa, enligt KASAM, är de människor som upplever sammanhang i existensen 

och de som ser meningsfullhet. Sjuksköterskor kan arbeta utifrån ett salutogent perspektiv 

genom att stärka individens motståndsresurser och främja och förstärka KASAM (Conway-

Phillips & Janusek, 2014). 

Coping 

Coping handlar om hur människor hanterar besvärliga livssituationer för att undvika ångest. 

Det finns ingen bra översättning av coping till svenska. Hantera eller bemästra är den närmsta 

översättningen som kan komma betydelsen av coping (Sand & Strang, 2013). Människor 

använder copingstrategier som ett redskap för att försöka hantera känslomässigt eller fysiskt 

påfrestande situationer (a.a.). För att skydda sig från ångest har varje copingstrategi en strävan 

efter känslomässig balans. Fungerande copingstrategier underlättar begriplighet av en 

situation genom att ge strukturer och sammanhang som hjälper med att förstå och greppa 

situationen så att den bli möjlig att hantera (a.a.). För att kunna ge meningsfullt stöd eller 

omvårdnad till någon under en existentiell kris, vilket händer en person som drabbas av ALS, 

är det viktigt att ha kunskap om coping d.v.s. hur copingstrategier formas och hur 

copingprocessen fungerar (a.a.). 
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Copingprocessen inleds med en bedömning om situationen är eller inte är stressande (Lazarus 

& Folkman, 1984). Därefter följer en bedömning av vad som skulle kunna göras och vad som 

kan göras för att hantera den stressande situationen (a.a.). Det finns två typer av 

copingstrategier, problemfokuserad coping och känslofokuserad coping. Problemfokuserad 

coping bygger på förmågan att konfrontera problemet som orsakar lidandet, vilket lämpar sig 

bäst för situationer som går att påverka eller kontrollera (a.a.). Exempel på problemfokuserad 

coping kan vara att samla information om sjukdomen och olika behandlingsalternativ, att 

förändra miljön så att den passar den fysiska funktionsnedsättningen genom att t.ex. 

rullstolsanpassa ens bostad samt vara flexibel genom att hitta nya lösningar för att ersätta 

förlorade funktioner (Groomes & Leahy, 2002). Känslofokuserad coping handlar om att 

reglera den känslomässiga reaktionen till följd av en stressande situation, vilket passar bäst 

vid situationer som inte går att påverka eller kontrollera (Lazarus & Folkman, 1984). Exempel 

på känslofokuserad coping kan vara att kontrollera känslorna i samband med en specifik 

händelse som frigör t.ex. frustration, ilska eller förtvivlan, samt att acceptera situationen 

och/eller funktionshindret (Groomes & Leahy, 2002).  

PROBLEMFORMULERING 

Att lida av en obotlig sjukdom som ALS innebär en förändrad livssituation och anpassning till 

nya livsförhållanden både för personen och dess anhöriga. Sjukdomen försämrar 

livskvaliteten hos personen då det medför påtagliga funktionsnedsättningar vilka kan skapa 

ångest. Från att vara självständig till att bli totalt beroende av andra är svårt att acceptera. 

Personen behöver då skaffa copingstrategier för att göra situationen mer hanterbar. 

Föreliggande studie strävar efter att öka kunskapen och förståelsen om personers upplevelse 

och hantering i samband med sjukdomen ALS. Denna kunskap kan användas för att ge bättre 

vård med syfte att stödja patienten och ge ett bättre bemötande. 

SYFTE 

Att belysa personers upplevelser av att leva med amyotrofisk lateralskleros och hur de 

hanterar sjukdomen.  
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METOD 

I detta avsnitt följer detaljerade beskrivningar av studiedesign, urvalsprocessen, 

datainsamlingsmetod, dataanalys samt etiska aspekter. 

Design 

Studien omfattar en allmän litteraturöversikt av kvalitativ forskning. Enligt Forsberg och 

Wengström (2015c) är syftet med en allmän litteraturstudie att beskriva kunskapsläget inom 

ett visst område. Eftersom syftet var att undersöka personers upplevelser och hantering av sin 

sjukdom, har endast kvalitativa artiklar inkluderats. Detta beror på att fokus i kvalitativa 

studier ligger på att förstå och tolka människans subjektiva upplevelser av ett specifikt 

fenomen, ett inifrån perspektiv. Intresset ligger därmed inte i att generalisera och kvantifiera 

resultatet till en större population, så som i kvantitativa studier (a.a.). 

Urval 

Inklusionskriterierna var originalartiklar med kvalitativ ansats publicerade 2001-2016, på 

engelska, och peer-reviewed. Exklusionskriterierna var artiklar som fokuserade på 

upplevelserna relaterat till ett specifikt område, t.ex. sväljning/andning, vissa interventioner, 

studier med flera ingående sjukdomar och med fokus på anhöriga. ALS är en sällsynt 

sjukdom, vilket medför att tillgängligheten av artiklar är begränsad. Därför har inga 

inklusions- eller exklusionskriterier formulerats med avseende på kön, ålder, geografiskt läge 

eller duration av sjukdomen. Detta gav en större spridning av olika typer av upplevelser. 

Datainsamlingsmetod 

PubMed och CINAHL var databaserna som genomsöktes för att hitta vetenskapliga artiklar. 

PubMed är en version av databasen Medline och finns fritt tillgängligt på nätet 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). I PubMed publiceras också artiklar innan de är 

indexerade i Medline. Databasen är bred med fokus på medicin, omvårdnad och odontologi 

(Forsberg & Wengström, 2015a). CINAHL är en databas som specialiserar sig på 

omvårdnadsforskning, den innehåller också material inom sjukgymnastik och arbetsterapi. 

Förutom vetenskapliga artiklar kan man här även hitta annan typ av material så som 

doktorsavhandlingar och monografier (a.a.). CINAHL förses av EBSCO, en databasleverantör 

som samlar flera databaser. 
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Sökningen inleddes med att formulera relevanta sökord utifrån syftet och 

problemformuleringen. Följande sökord formulerades som grund för sökningen: amyotrophic 

lateral sclerosis, coping och experience. Sökorden kombinerades med varandra eller med 

synonymer med hjälp av booleska operatorer för att ge en mer bred eller begränsad sökning. 

De booleska operatorerna som användes i föreliggande studie var AND och OR. Operatoren 

AND begränsar sökningen genom att hitta artiklar med kravet att de innehåller båda sökorden. 

Operatoren OR breddar sökningen genom att artiklar som innehåller antingen det ena eller det 

andra sökordet kommer med i resultatlistan (Forsberg & Wengström, 2015a). Med syftet att 

bredda sökningen tillsattes liknande begrepp eller förkortningar till sökorden med hjälp av 

operatoren OR: amyotrophic lateral sclerosis OR als och coping OR acceptance. För 

ytterligare breddning trunkerades accept och experience till accept* och experienc* för att få 

med olika böjningsformer av sökorden (a.a.). Andra sökord som testades var living with, 

patient perspective, narrative, management, adapt* och qualitative, men dessa sökord gav 

antingen för mycket eller för få träffar och/eller för många irrelevanta resultat och 

exkluderades därför. 

En grundsökning gjordes av alla sökord för att få en bild av hur mycket material som finns att 

tillgå inom ämnet. I ett försök att sålla bort irrelevanta artiklar och få med ett rimligt antal 

sökträffar för genomsökning, har sökorden kombinerats med varandra med operatoren AND. 

Filter som användes i PubMed var english och 2001-2016. I CINAHL användes english, 

2001-2016 och peer-reviewed som filter. Under den allmänna litteraturgenomgången hittades 

en litteraturöversikt av Sakellariou, Boniface och Brown (2013) som behandlar ett liknande 

problem som den aktuella studien. Genom att studera referenslistan hittades en intressant och 

relevant artikel till det studerade området som valdes ut till denna litteraturöversikt. Denna typ 

av sökning benämns manuell sökning enligt Forsberg och Wengström (2015b). Resultatet av 

sökningen redovisas i sökmatrisen i Tabell 1. 

Urvalsprocessen gick ut på att först gå igenom hela träfflistan för varje kombination av 

sökord. Titlarna lästes igenom och om titeln verkade intressant och relevant, lästes även 

sammanfattningarna av artiklarna. Totalt lästes 206 abstrakt. Utifrån sammanfattningarnas 

relevans i förhållande till syftet och problemformuleringen, så valdes 22 artiklar för 

genomläsning i sin helhet. När artiklarna var genomlästa valdes tio artiklar som passade 

föreliggande studies syfte. De tolv artiklarna som exkluderades motsvarade inte 

inklusionskriterierna eller hade annat fokus än föreliggande studie. En översikt av 
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urvalsprocessen framgår av Tabell 1. Dessa tio artiklar var de som gick vidare till analys och 

kvalitetsgranskades med hjälp av ett granskningsprotokoll för kvalitativa studier (se Bilaga I). 

För att kunna göra jämförelser mellan artiklarna poängsattes frågorna i granskningsprotokollet 

enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Vid positivt svar tilldelades artikeln en poäng 

och vid negativt svar noll poäng. Den totala poängsumman räknades ut vilket motsvarade en 

viss procentdel av den totala poängsumman som var 14 poäng i det använda 

granskningsprotokollet (a.a.). Resultatet av kvalitetsgranskningen blev två 

medelhögkvalitativa och åtta högkvalitativa artiklar (se Bilaga II, artikelöversikt). 

Tabell 1 Sökmatris med databassökning i PubMed och CINAHL med urval 1-3 samt manuell sökning. Av 

tabellen framgår endast sökningarna som gav resultat till föreliggande studie. 

 Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 (amyotrophic lateral 

sclerosis OR als) 

AND experienc* 

432 (PubMed) 

+192 (CINAHL) 

66 + 36 11 #1, #2, #3*, #4*,#5*,  

#8*, #9*, #10 

S2 (amyotrophic lateral 

sclerosis OR als) 

AND (coping OR 

accept*) 

321 (PubMed) 

+78 (CINAHL)  

84 + 20 11 #3*, #4*, #5*, #8*, 

#9*, #7 

 Manuell sökning Ur referenslistan 

från Sakellariou, 

Boniface & Brown 

(2013). 

  #6 

 Totalt antal 

artiklar 

 206 22 10 

 

Tabellförklaring: S: Resultat av kombinationen av sökorden. Urval 1: lästa abstrakt. Urval 2: lästa artiklar i sin 

helhet. Urval 3: Kvalitetsgranskade artiklar och artiklar valda för vidare analys. #: Artikelnummer som framgår 

av artikelöversikten, se Bilaga II. (*) artikel återkommande i båda sökningarna. 

Dataanalys 

Data analyserades med inspiration av kvalitativ innehållsanalys men anpassades till 

litteraturstudie. Analysprocessen inleddes med att båda författarna läste alla artiklarna 

individuellt minst två gånger för ökad förståelse av artiklarnas helhet (Friberg, 2012; Forsberg 

& Wengström, 2015a). Därefter sammanställdes innehållet i artiklarna i en artikelöversikt, 

som framgår av Bilaga II. Meningar eller stycken som ansågs meningsfulla och relevanta för 

den aktuella studiens syfte markerades och sparades för vidare analys (a.a.). De meningsfulla 

enheterna från resultaten av artiklarna sammanställdes i ett dokument och översattes till 

svenska för säkerställning av att informationen var korrekt uppfattad. Därefter kodades de 
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meningsfulla enheterna i syfte att kunna sortera in de i subkategorier med liknande innehåll 

enligt Forsberg och Wengström (2015a). Slutligen sammanfattades subkategorierna i två 

huvudkategorier (a.a.). Författarna analyserade, kodade och kategoriserade materialet 

individuellt oberoende av varandra. Vid avslutat analysarbete diskuterade författarna sina 

slutsatser och vid oenighet fick författarna redovisa sin motivering av valt subkategori eller 

huvudkategori och diskutera tills konsensus uppnåddes. Ett exempel av analysprocessen 

framgår av Tabell 2. 

Tabell 2 Exempel av analysprocessen. 

*Markerad enhet Kod Subkategori Huvudkategori 

Att leva med ALS innebar inte 

att överge varken idén eller 

verkligheten av det dagliga 

livet som ett slags normalitet. 

Man upplevde fortfarande det 

enformiga i vardagen, och 

berättelserna bjöd in läsare att 

uppleva närvaron och de 

möjliga betydelserna av denna 

trivialitet genom 

beskrivningar av 

framträdanden och vanligt liv 

i omärkbara situationer. 

(Artikel #2). 

Behålla normalitet i 

vardagen 

Att leva ett vanligt 

liv trots 

sjukdomen. 

Att leva med 

ALS 

 

Tabellförklaring: (*) översatt av författarna med hjälp av översättningshjälpmedel för att öka förståelsen. 

Etiska aspekter 

Alla artiklar som inkluderades i resultatet är godkända av etisk kommitté. Oredlighet i form 

av stöld eller plagiat av data har inte förekommit i studien och litteraturen som finns i 

resultatet är refererad. Feltolkning av artiklarna kan förekomma till följd av språkbrist i 

engelska. För att minska risken av feltolkning vid översättning har ordlexikon och 

elektroniska lexikon använts (Kjellström, 2012). Det är oetiskt att bara inkludera i studien 

artiklar som bygger på författarnas egen uppfattning. Därför exkluderas inte artiklar som inte 

stödjer författarnas antaganden (Forsberg & Wengström, 2013a).  
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RESULTAT 

Data kategoriserades i två huvudkategorier med tio tillhörande subkategorier. En översikt av 

de identifierade huvudkategorierna och subkategorierna framgår av Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser av att leva med ALS 

Denna huvudkategori behandlar följande subkategorier: den fysiska förlusten, att känna sig 

som en börda för sina närstående, upplevelser av hälso- och sjukvården, att bevara 

normalitet i vardagen trots sjukdomen samt existentiella frågor. 

Den fysiska förlusten 

Den fysiska funktionsnedsättningen beskrivs i flera studier som att vara fångad i sin egen 

kropp, låst i sitt eget huvud eller som att vara mänsklig grönsak (Bolmsjö, 2001; Brown & 

Addington-Hall, 2008; King, Duke & O'Connor, 2009; Ozanne, Graneheim & Strang, 2013). 

Funktionsnedsättningen orsakade ofrivillig passivitet, vilket gjorde att dagarna kändes långa 

(Ozanne et al., 2013) och gav upphov till frustration, negativa tankar, isolering och 

kontrollfrågor (Olsson Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 2012). Det upplevdes också 

Syfte: 
Att belysa personers upplevelser av att leva med amyotrofisk 

lateralskleros samt hur de hanterar sjukdomen 

Huvudkategori: 

Upplevelser av att leva med ALS 

Huvudkategori: 

Strategier för hantering av ALS 

Subkategorier: 

- Den fysiska förlusten 

- Att känna sig som en börda 

för sina närstående 

- Upplevelser av hälso-och 

sjukvården 

- Att bevara normalitet i 

vardagen trots sjukdomen 

- Existentiella frågor 

Subkategorier: 

- Acceptans och att leva i nuet 

- Känslan av kontroll 

- Förnekelse 

- Altruism och att känna sig 

värdefull 

- Betydelsen av närstående och 

hälso- och sjukvården 

Figur 1. Översikt över de identifierade huvudkategorierna med tillhörande subkategorier. 
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skrämmande att tappa fysisk kontroll och inte kunna gå, kommunicera, göra sig förstådd och 

att ha tankar instängda i huvudet (King et al., 2009; Ozanne et al., 2013). 

Personerna erkände att de skämdes över den fysiska funktionsnedsättningen vilket ledde till 

social isolering och påverkade självkänslan samt självbilden (King et al., 2009; Ozanne et al., 

2013). Det kändes också svårt att acceptera att man skulle bli sämre och sämre (King et al., 

2009; Vitale & Genge, 2007). Att inte längre kunna vara självständig och göra saker som 

tidigare var enkla framkallade känslor av meningslöshet, frustration, besvikelse samt 

förnedring (King et al., 2009; Olsson Ozanne et al., 2012; Ozanne et al., 2013). 

I’m getting weaker. That discourages me. When I get down about that it’s pretty hard. 

Then I feel hopeless. Like when I’m unable to walk well, or when I’m weak. It’s going 

fast now. It was going slowly for a while and now it’s going fast, so I’m less hopeful. I 

know I’m going to die… (Vitale & Genge, 2007, s 32) 

Att känna sig som en börda för sina närstående 

Beroendet av andra gjorde att personerna kände sig som en börda för sina närstående vilket 

skapade skuldkänslor (Bolmsjö, 20011; Brown & Addington- Hall, 2008; Fanos et al., 2008; 

Foley et al., 2016; Ozanne et al., 2013). De upplevde också att deras anhörigas bördor var 

större än den egna sjukdomsbördan vilket påverkade dem fysiskt och emotionellt (Foley et al., 

2016) och därför dolde de sitt eget lidande i ett försök att underlätta närståendes börda 

(Olsson Ozanne et al., 2012; Ozanne et al., 2013). Det framkom att de som hade barn hade 

mer skuldkänslor (Bolmsjö, 2001; Fanos et al., 2008; Olsson Ozanne et al., 2012). Skräck 

uppstod även kring tanken av att ens barn skulle drabbas av samma öde (Bolmsjö, 2001). 

Upplevelser av hälso- och sjukvården 

Bemötandet av vårdpersonalen samt förmedling av information ansågs viktigt och det 

påverkade personerna (Bolmsjö, 2001; Fanos et al., 2008; Jeppesen, Rahbek, Gredal & 

Hansen, 2015). Det framkom att vården fokuserade alltför mycket på just döden vilket 

främjade hopplöshet (Jeppesen et al., 2015). En patient uttryckte sig: ”As a professional, you 

can quickly deprive someone of all hope and happiness by being much too negative and 

oblivious to various problems.” (Jeppesen et al., 2015, s. 46). Även positiva upplevelser av 

vården framkom i form av bra stöd (Fanos et al., 2008). 

Att bevara normalitet i vardagen trots sjukdomen 

Trots att man hade drabbats av ALS kunde personerna uppleva ett normalt och aktivt liv som 

inte fokuserade på sjukdomen (Jeppesen et al., 2015) vilket skapade känslor av frihet, glädje 
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och hopp (Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007; Olsson Ozanne et al., 2012; Ozanne et al., 

2013). Att ha möjlighet att öka friheten och göra saker tillsammans med familjen upplevdes 

även som en motivation till att använda hjälpmedel, så som en rullstol (Brown & Addington-

Hall, 2008). 

Going on holiday was quite hard but we did have the wheelchair, so when I think of it 

we still went to see [all the attractions] and all of that, so that’s what I try and focus 

on: the good things and not the bad things. (Brown & Addington-Hall, 2008, s. 204) 

Att kunna fortsätta arbeta kändes meningsfullt, men samtidigt var det inte lika viktigt längre 

(Ozanne et al., 2013). I en annan studie fann man dock att jobbet var betydelsefullt för att 

kunna bibehålla sin roll i livet (Foley et al., 2007). Önskan om att behålla sin identitet och roll 

nämndes i flera studier (Foley et al., 2007; Vitale & Genge, 2007). Att känna sig respekterad 

och sedd oberoende av sin fysiska funktionsnedsättning var någonting som personerna 

värdesatte högt (Bolmsjö, 2001; Foley et al., 2007; Vitale & Genge, 2007). Värdigheten är 

kopplad till den inre människan och inte till kroppen och att få behålla den ansågs viktigt 

(Bolmsjö, 2001; Vitale & Genge, 2007). 

Existentiella frågor 

Att inte veta vad man skulle förlora härnäst i livet förde med sig känslor av osäkerhet (Foley 

et al., 2007; King et al., 2009; Vitale & Genge, 2007). Osäkerheten av att inte veta hur döden 

och lidandet skulle se ut, upplevdes mer skrämmande än vetskapen om att man kommer att dö 

(Ozanne et al., 2013). Trots osäkerheten och rädslan ville personerna leva så länge som 

möjligt och hoppades på ett botemedel under deras livstid (Brown & Addington-Hall, 2008; 

Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007; Ozanne et al., 2013). Samtidigt yttrade vissa att de inte 

ville bli för funktionshindrade i framtiden (Ozanne et al., 2013; Vitale & Genge, 2007) och 

andra hade en önskan om att leva tillräckligt länge för att se sina barn och barnbarn växa upp 

till vuxenlivet (Fanos et al., 2008). 

Det var svårt att acceptera förlusten av sin framtid, sina planer och drömmar samt sin 

självständighet och möjligheter att göra saker (Bolmsjö, 2001; Brown & Addington-Hall, 

2008; Foley et al., 2007; Vitale & Genge, 2007). Att inte kunna påverka sin situation gav 

upphov till ångest, meningslöshet och maktlöshet (Brown & Addington-Hall, 2008; Ozanne et 

al., 2013). Det upplevdes skrämmande att se andra människor som hade kommit längre fram i 

sjukdomsförloppet (Fanos et al., 2008). En kvinna menade dock att varje individs upplevelse 
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av ALS är unik och därför är det meningslöst att oroa sig för framtiden (Jeppesen et al., 

2015). 

Den andliga tron påverkades när personerna drabbades av den obotliga sjukdomen (Fanos et 

al., 2008; Foley et al., 2007; Ozanne et al., 2013; Vitale & Genge, 2007). Vissa förlorade sin 

religiösa tro för att de kände sig orättvist behandlade, speciellt om de upplevde att de hade 

gjort bra i livet (Ozanne et al. 2013) och andra uttryckte att uppfattningen om vem de var i 

livet påverkades (King et al., 2009). En person uttryckte: “Why does this happen? Will I be 

afflicted forever? What kind of bad thing have I done, damn? ...//...I sort of, I think I am 

worthy... to have it good (sad).” (Ozanne et al. 2013, s. 2144). 

Andra blev mer troende och hoppades på att Gud skulle bota dem (Fanos et al., 2008). Att ha 

en tro i en högre makt gjorde att de kände sig mindre ensamma och mindre rädda (a.a.). Trots 

acceptans av sjukdomen upplevdes det svårt att släppa tankarna kring döden vilket också 

orsakade ångest (Foley et al., 2016; Olsson Ozanne et al., 2012; Ozanne et al., 2013). Att 

behålla sin värdighet, vara smärtfri, att döden skulle ske snabbt i en lugn miljö och 

tillsammans med sina nära och kära nämnde vissa personer som viktiga i samband med döden 

(Bolmsjö, 2001). Att veta att man skulle lämna sin familj efter sin död, uttrycktes som 

smärtsamt (Ozanne et al., 2013), särskilt om man hade barn (Olsson Ozanne et al., 2012). 

Några trodde på ett liv efter döden (Vitale & Genge, 2007). Det upplevdes tröstande att tänka 

på att man skulle få träffa sina förlorade nära och kära efter att man dött (a.a.). 

En positiv aspekt av upplevelserna, var att personerna fick förändrade värderingar i livet efter 

insjuknande (Ozanne et al., 2013). Glädje kunde finnas lättare i små saker som förut verkade 

obetydliga (a.a.). 

Strategier för hantering av ALS 

Denna huvudkategori behandlar följande subkategorier: acceptans och att leva i nuet, känsla 

av kontroll, förnekelse, altruism och att känna sig värdefull samt stöd från närstående och 

hälso- och sjukvården. 

Acceptans och att leva i nuet 

Acceptans av sin situation och att leva i nuet hjälpte personerna att finna mening och gav 

styrka för att kämpa (Brown & Addington-Hall, 2008; Fanos et al., 2008; Foley et al., 2016; 

Foley et al., 2007; Jeppesen et al., 2015; King et al., 2009; Ozanne et al., 2013; Ozanne et al., 



16 

2012; Vitale & Genge, 2007). Att hitta viktiga saker i livet skapade en känsla av att leva i nuet 

var värt trots försämringen (Ozanne et al., 2012). Personerna berättade även att förmågan av 

att leva i nuet minskade smärtan av att tänka på sjukdomen och framtiden (Olsson Ozanne et 

al., 2012).   

Trots det progressiva förloppet och vägen mot döden, försökte personerna leva positivt en dag 

i taget och ett behov av att uppskatta nuet uttrycktes (Brown & Addington-Hall, 2008; Fanos 

et al., 2008; Foley et al., 2007; King et al., 2009; Vitale & Genge, 2007). Att leva i nuet 

främjade hoppet och underlättade tacksamhet för att fortfarande vara vid liv och för de 

kvarvarande funktionerna (Brown & Addington-Hall, 2008; Foley et al., 2007; Vitale & 

Genge, 2007). De ville inte fokusera på ohälsan utan snarare på det som fortfarande förblev 

friskt i dem (Brown & Addington-Hall, 2008; Foley et al., 2007; Jeppesen et al., 2015; Olsson 

Ozanne et al., 2012; Vitale & Genge, 2007). 

If you look at the past, you’re always comparing what you had, what you lost, and if 

you look at the future, it’s where am I going to be in a year from now? But that’s 

negative thinking. What really counts is the moment, right now. (Vitale & Genge, 

2007, s. 32). 

Hopp ansågs som essentiellt för att kunna integrera sjukdomen i sitt liv (Jeppesen et al., 

2015). Genom att hoppas kan man föreställa sig hur det kommer att vara att leva med 

sjukdomen (a.a.). Vikt placerades också vid sin tro på att hjälpa personerna att se värdet i sin 

återstående tid och hantera samt acceptera situationen (Foley et al., 2007). De mer religiösa 

personerna kopplade acceptans till tron på Gud medan de mindre religiösa talade om en 

psykisk inställning och vikten av att leva i nuet (Vitale & Genge, 2007). 

Känsla av kontroll 

Kontrollbehovet gjorde att många personer sökte efter information eller ett sätt att anpassa sig 

och utveckla nya förmågor för att kunna öka livskvaliteten (Brown & Addington-Hall, 2008; 

Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007; Kings et al., 2009). Det var viktigt för personerna att ha 

kontroll över sjukdomen för att kunna hantera den (Bolmsjö, 2001; Brown & Addington-Hall, 

2008; Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007; King et al., 2009). Aktiva strategier för att 

påverka känslan av kontroll och främja hoppet kunde vara t.ex. att prova andra alternativa 

behandlingar, användning av hjälpmedel och att äta hälsosam mat eller träna (Brown & 

Addington-Hall, 2008; Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007; King et al., 2009). Nödvändigt 

var det att reflektera över den fysiska förlusten och göra den begriplig genom att bedöma 
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vilken effekt den kommer att ha på det dagliga livet (King et al., 2009). Personerna reagerade 

på sjukdomens oundvikliga konsekvenser genom att sätta upp mål i livet, vilket främjande en 

optimistisk syn och en känsla av kontroll (King et al., 2009; Vitale & Genge, 2007). Stolthet 

och skam medförde att hjälp ibland avböjdes (Olsson Ozanne et al., 2012). Vissa var dock 

tacksamma för den hjälp de fick av utrustning och såg det som en möjlighet att öka kontrollen 

och autonomin (Fanos et al., 2008; King et al., 2009; Bolmsjö, 2001). 

Förnekelse 

Vikten av förnekelse som copingstrategi av obotlig sjukdom lyftes fram i sex studier 

(Bolmsjö, 2001; Brown & Addington-Hall, 2008; Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007; King 

et al., 2009; Vitale & Genge, 2007). Vissa mådde bra genom att förneka sjukdomen eftersom 

de ville behålla ett normalt liv så länge som möjligt samt fortsätta med de positiva sakerna i 

livet (Brown & Addington- Hall, 2008; Foley et al., 2007) vilket också var anledningen till att 

behovet av hjälputrustning inte accepterades (Brown & Addington- Hall, 2008). Förnekelse 

förekom också genom att personerna hoppades på att de hade fått fel diagnos (Fanos et al., 

2008; Vitale & Genge, 2007). 

Altruism och att känna sig värdefull 

Att känna sig övervägd och accepterad som en individ bidrog till meningsfullhet och ansågs 

viktigt för självkänslan (Foley et al., 2007; King et al., 2009; Ozanne et al., 2013). Att känna 

sig behövd och kunna hjälpa andra var viktigt och glädjande samt bidrog till att personerna 

kunde känna sig värdefulla, skapa mening och bevara hoppet (Fanos et al., 2008; Foley et al., 

2007; Ozanne et al., 2013; Vitale & Genge, 2007). Att bry sig om andra tog tankarna bort från 

deras egna problem och situation (Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007). Det var viktigare för 

personerna att känna sig värdefulla och behövda av deras nära och kära, än att erhålla mycket 

stöd från dem (Vitale & Genge, 2007). 

Betydelsen av närstående och hälso- och sjukvården 

Familj, vänner och särskilt barn sågs som en betydelsefull källa för att finna styrka, glädje, 

hopp och meningsfullhet (Bolmsjö, 2001; Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007; Foley et al., 

2016; Olsson Ozanne et al., 2012; Ozanne et al., 2013; Vitale & Genge, 2007). Det framkom 

att man inte tog varandra för givet längre (Ozanne et al., 2013) och många personer uttryckte 

tacksamhet för stödet som de fick av sin familj (Foley et al., 2007; Foley et al., 2016). 
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“B has to do what I can’t do. I’m blessed and I know I’m blessed with such a great 

husband. Not only because I love him so much, not only because of that but for all the 

help he has given me.” (Foley et al., 2007, s. 166) 

Vetskapen om att man kunde få stöd även från utomstående instanser uppskattades och bidrog 

till trygghet och meningsfullhet (Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007; Olsson Ozanne et al., 

2012; Ozanne et al., 2013). Tack vare vårdpersonalen kunde personerna känna sig värdefulla 

och få ut mycket av livet (Jeppesen et al., 2015). Men samtidigt kunde vårdpersonalens 

pessimistiska inställning leda till att personerna tappade hoppet och glädjen (a.a.). Behovet av 

tydlig information om sjukdomen och dess förlopp samt hjälpen som de var berättigade till 

var stort (Fanos et al, 2007; Foley et al., 2007; Ozanne et al., 2013).   
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DISKUSSION 

Studiens syfte var att belysa personers upplevelser av att leva med ALS, samt hur de hanterar 

sjukdomen. I följande avsnitt kommer en kritisk diskussion föras kring studiens metod och 

resultat. Metodens styrkor och svagheter kommer att diskuteras och likaså hur resultatet 

förhåller sig till tidigare forskning inom området och det valda teoretiska perspektivet samt 

centrala begrepp. I slutet av avsnittet följer en kort slutsats, studiens kliniska betydelse, 

förslag på vidare forskning samt hur författarnas samarbete har varit under arbetsprocessen. 

Metoddiskussion 

Under metoddiskussion diskuteras hur trovärdighet och pålitlighet har påverkats genom de 

beslut som fattats under arbetsprocessen. Det tas också upp hur studien kunde ha gjorts 

annorlunda samt hur författarna kan ha påverkat resultatet. I slutet av avsnittet följer även en 

kritisk reflektion kring studiens överförbarhet. 

Författarna har deltagit genomgående i grupphandledningstillfällen under arbetsprocessen. 

Under dessa tillfällen har handledare och kurskamrater läst arbetet och gett konstruktiv kritik 

och feedback. Detta har ökat såväl trovärdigheten som pålitligheten genom att få synpunkter 

om resultatbeskrivningarna verkar rimliga (Henricson, 2012). 

Trovärdighet 

Begreppet trovärdighet handlar om studiens validitet, det vill säga att resultatet är rimligt och 

giltigt (Henricson, 2012). Föreliggande studie är en allmän litteraturstudie med systematisk 

datainsamling. Fördelen med en allmän litteraturstudie är att man sammanställer det aktuella 

forskningsläget som finns för tillfället inom ett visst område. Systematiken och kraven som 

ställs avseende litteratursökning, kritisk värdering och analys av resultat ger möjligheten för 

läsaren att bedöma relevansen och trovärdigheten (Axelsson, 2008; Forsberg & Wengström, 

2015b). Metodvalet ansågs lämpligt för syftet med tanke på tidsramar och färdigheter. 

Intervjuer hade kunnat genomföras för att erhålla mer ingående detaljer och förståelse kring 

upplevelserna och hantering. Det hade dock varit svårare med en sådan metod med tanke på 

att ALS är en sällsynt sjukdom vilket hade fört med sig svårigheter att hitta ett tillräckligt 

antal deltagare till studien. Många personer som lider av ALS har kommunikationssvårigheter 

vilket hade försvårat ytterligare genomförandet av intervjuer. 

meSH termer användes och de som testades var amyotrophic lateral sclerosis och adaptation. 

Adaptation gav inte tillfredsställande resultat, varför sökord så som coping och acceptance 
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formulerades istället. meSH term till upplevelse kunde inte finnas och därför översattes denna 

direkt till experience. Två databaser har använts för datainsamling, CINAHL och PubMed. 

Att använda mer än en databas stärker trovärdigheten eftersom sökningen blir bredare och 

ökar chansen att finna relevanta artiklar enligt Henricson (2012). 

Ytterligare en styrka med studien var att artiklarna kvalitetsgranskades vilket ökar 

trovärdigheten vidare eftersom artiklar av tillräckligt god kvalitet inkluderas. Artiklarna 

delades inte upp utan kvalitetsgranskades individuellt och diskuterades sedan. Detta stärker 

trovärdigheten enligt Henricson (2012). I föreliggande studie var alla artiklar förutom två av 

hög kvalitet. Anledningen till att artikel #1 inte bedömdes som hög kvalitativt utan 

medelhögkvalitativt var för att metoden inte var beskriven tillräckligt tydlig och hänvisade till 

författarnas tidigare forskning för en mer detaljerad beskrivning. Artikel #7 bedömdes också 

som medelhögkvalitativ p.g.a. avsaknad av metoddiskussion samt urvalskriterier. Författarna 

ansåg dock att innehållet i övrigt var god och vetenskapligt förankrad i båda artiklarna och 

valdes därför att inkluderas i föreliggande litteraturstudie ändå. 

Analysprocessen genomfördes med induktiv ansats vilket innebär att materialet analyserades 

utifrån innehållet och inte förutbestämda kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Val av ansats motiveras med att det underlättade i att inte missa relevant data genom att 

begränsas till specifika kategorier. 

Pålitlighet 

Begreppet pålitlighet handlar om studiens reliabilitet, det vill säga studiens möjlighet till 

reproducerbarhet (Henricson, 2012). Pålitlighet i studien är förstärkt genom tydlig 

beskrivning av arbetsprocessen i datainsamling och dataanalysen. Endast primärkällor har 

inkluderats i studiens resultat vilket minskar risken för förvrängda tolkningar av resultat. I 

urvalsprocessen finns det en risk att man väljer artiklar som stödjer den egna ståndpunkten. 

Urvalet har därför gått till på ett systematiskt sätt för att minska denna risk (Forsberg & 

Wengström, 2015b; Friberg, 2012). Urvalet kan dock även medföra att viss data går förlorat. 

Hur sökord och inklusions- och exklusionskriterier formulerades kan ha påverkat de träffar 

som erhölls. 

Förförståelse kring sjukdomen kan ha påverkat studiens resultat. Enligt Henricson (2012) kan 

pålitlighet ökas genom att skriva ner tidigare erfarenheter och förväntningar samt att det 

diskuteras och reflekteras kring det. En av författarna har tidigare erfarenheter av att ha jobbat 



21 

med en person med ALS. Detta kan ha påverkat pålitligheten genom att den egna erfarenheten 

färgar artikelsökningen. Detta är något som har försökts att undvikas genom att båda 

författarna har medverkat tillsamman genom hela arbetsprocessen. 

Dataanalysen genomfördes både gemensamt och individuellt. Eftersom engelska inte är 

modersmålet kan brister i översättning och feltolkningar ha förekommit. För att minimera 

risken för detta har olika hjälpmedel så som elektronisk översättning och lexikon använts för 

att åstadkomma en så nära översättning och tolkning som möjligt. Data analyserades med 

inspiration av innehållsanalys vilket egentligen är tänkt för kvalitativa empiriska studier och 

kan ha påverkat studiens pålitlighet. Dock följdes även Forsbergs och Wengströms (2015a) 

steg för analysmetod vilka är utformade för litteraturstudier. 

Överförbarhet 

Begreppet överförbarhet handlar om att resultatet kan överföras till andra grupper eller 

situationer och kontext (Wallengren och Henricsson, 2012). Det är författarnas ansvar att 

studien ska vara beskriven på ett sätt som är lätt för läsaren att utvärdera om resultaten går att 

använda i andra kontext (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Studien innehåller tio 

artiklar som beskriver hur kvinnor och män i olika åldrar och länder upplever och hanterar 

ALS. En studie är från Australien, en från England, en från Frankrike, två från Irland, en från 

Schweiz, tre från Sverige och en från USA. Det var inte förväntat eller avsiktligt att ta med 

endast forskning bedriven i industriländer. Det fanns ingen möjlighet att fördjupa sig i 

personers upplevelser av att leva med ALS och hur de hanterar den i utvecklingsländer 

eftersom passande artiklar inte kunde hittas. Föreliggande studie har därmed minskad 

överförbarhet till utvecklingsländer eftersom upplevelserna och hanteringen kan skilja sig i 

utvecklingsländer där sjukvård och resurser till förbättrad livskvalitet är begränsade. 

Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån följande aspekter: acceptans av sin situation, 

bemötandet av patienter med ALS inom vården, betydelsen av närstående och att behålla ett 

aktivt liv samt copingstrategier i samband med ALS. 

Acceptans av sin situation 

Att inte veta hur framtiden skulle se ut kan ha inverkan på KASAM. Osäkerhet kring 

framtiden kan medföra att personer med ALS får låg känsla av begriplighet då framtiden inte 

är förutsägbar. Det kan även påverka hanterbarheten och meningsfullheten negativt eftersom 
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personer med ALS känner att de saknar resurser för att påverka sin situation samt det känns 

meningslöst att kämpa med vetskapen att man ändå kommer att dö och bli sämre 

(Antonovsky, 1987/2005). Resultatet i denna studie visade dock att acceptera situationen och 

att leva i nuet var viktigt eftersom det underlättade för att skapa meningen i livet vilket skulle 

tyda på högre grad av meningsfullhet. Har man hög grad av hanterbarhet kommer man enligt 

Antonovsky (1987/2005) inte att sörja för alltid om något olyckligt händer. Det skulle betyda 

att personer med ALS kan ha hög grad av KASAM när de accepterat sin situation och förstår 

omständigheterna samt ser meningsfullhet i tillvaron. 

Hughes, Sinha, Higginson, Down och Leigh (2005) samt Young och McNicoll (1998) kom 

fram till att personer med ALS känner sig oroliga för den osäkra framtiden och vad 

sjukdomen kommer att leda till, men anser också vikten av att acceptera sin situation och leva 

med positivitet. Dessa aspekter framkom även i föreliggande studies resultat. I studien av 

Hughes et al., (2005) menade personerna att det inte är värt att oroa sig för framtiden. Om 

man vet att man kommer att dö, kan man istället njuta av det man har kvar med positivet 

istället för att spendera resten av tiden med att oroa sig vilket överensstämmer med 

föreliggande studies resultat. 

Bemötandet av patienter med ALS inom vården 

En studie av O'Brien, Whitehead, Jack och Mitchell (2011) fann att det finns kunskapsbrist 

om ALS inom vården vilket leder till brist på förståelse och empati för både personer som 

drabbas av sjukdomen och även deras närstående. Hughes et al. (2005) kopplar detta till den 

låga incidensen av ALS och MND. Dock menar O'Brien et al. (2011) att det krävs mer 

utbildning och kunskap kring sjukdomen även hos vårdpersonal som arbetar inom 

primärvården för att förbättra insikten i tillståndet och bemöta denna patientgrupp bättre. 

Resultatet i föreliggande studie visade att patienters brist på kunskap om sjukdomen gav 

upphov till rädsla och att bemötandet från vårdpersonalen ibland var bristfällig och 

förhindrade hopp på grund av en negativ inställning till sjukdomen. I den utsträckning man 

kan förstå händelserna och även om framtiden inte är förutsägbar, kan känslan av begriplighet 

ökas genom att åtminstone få tydlig information om sjukdomens konsekvenser förklarade för 

en (Antonovsky, 1987/2005). Resultatet i föreliggande studie pekade på behovet av att göra 

en förändring begriplig som en förutsättning för att kunna integrera den i vardagslivet. 

Upplevelser av att få tillräcklig information skulle kunna räknas som en resurs för att främja 

även hanterbarheten (Antonovsky, 1987/2005). 
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Betydelsen av närstående och att behålla ett aktivt liv 

En tysk studie kom fram till att majoriteten av deltagarna lade stor vikt vid betydelsen av 

familjen som en viktig del av meningen med livet (Fegg et al., 2010). Resultatet i studien 

visade också att personer som led av ALS skattade betydelsen av familjen högre än frisk tysk 

population (a.a.). Föreliggande studies resultat pekade också på att familj och vänner var en 

starkt bidragande faktor och resurs för hanteringen av sjukdomen. 

En studie av Young och McNicoll (1998) fann att deltagarna lade stor vikt vid 

fritidsaktiviteter och ett aktivt liv. De var även flexibla i att anpassa sina aktiviteter till den 

fysiska funktionsnedsättningen (a.a.). Detta fynd framträdde även i föreliggande studie 

eftersom personerna menade att när något inte längre var möjligt hittade de nya sätt att göra 

saker på. I studien av Young och McNicoll menade deltagarna vidare att ALS hade fört med 

sig nya reflektioner över livet och vad som egentligen var viktigt vilket överensstämde med 

föreliggande studies resultat. I föreliggande studie kunde resultat finnas som stödjer att 

personer som lever med ALS kan finna meningsfullhet och livet värt att leva trots sin obotliga 

sjukdom. Detta kunde ske genom stöd från nära och kära och genom att behålla ett aktivt liv. 

Hanterbarheten kan vara hög när personer med ALS känner att de har yttre resurser 

exempelvis i form av familj och vänner och inre resurser i form av en känsla av kontroll att 

kunna anpassa sig till omständigheterna (Antonovsky, 1987/2005). 

Copingstrategier i samband med ALS 

Sand och Strang (2013) beskriver olika strategier som används av personer med cancer för att 

hantera de situationer som dödlig sjukdom medför. Personer använde acceptans, förnekelse, 

humor, informationssökning och att göra något distraherande för att hantera situationen, några 

av dessa copingstrategier framkom även i föreliggande studie. En studie av Montel, Albertini, 

Desnuelle & Spitz (2012) kom fram till att problemfokuserade copingstrategier hade en 

positiv inverkan på överlevnaden vid ALS. Att konfrontera sjukdomen förstärkte en känsla av 

kontroll vilket ledde till en vilja att kämpa vidare med sjukdomen. Känslofokuserade 

copingstrategier, så som att ha en positiv inställning till tillvaron, bevara hoppet och acceptera 

sin situation, framkom också i föreliggande studie. En studie av Chen och Crewe (2009) fann 

att personer med progressiva funktionsnedsättningar som accepterade funktionsnedsättningen 

och hade hög grad av hopp hade även hög grad av livstillfredsställelse. 
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Slutsats 

Resultatet visade att personer med ALS påverkas psykiskt och fysiskt av sjukdomens 

konsekvenser och att upplevelsen för varje person med ALS är individuell. Rädsla kring den 

fysiska förlusten och den osäkra framtiden samt att känna sig som en börda var tydligt 

framträdande i resultatet. Trots sjukdomens karaktär bevarade personer ett vanligt och aktivt 

vardagsliv. För att hantera de förändrade livsförhållandena nämndes strategier som att 

acceptera situationen, leva i nuet, bevara en optimistisk syn, stödet från närstående och 

känslan av att vara värdefull. 

Klinisk betydelse 

Att drabbas av en obotlig sjukdom som ALS innebär ett nytt perspektiv på livet. Det är därför 

viktigt för vårdpersonal att ha kunskap om hur personer med ALS upplever och hanterar sin 

sjukdom för att kunna förstå, bemöta och vårda personer på ett rätt sätt. Studien syftar till att 

öka kunskapen kring personers upplevelse och hantering av ALS. Ökad kunskap kan ge 

sjuksköterskor förutsättningar för att förbättra omvårdnadsarbetet genom att stödja och stärka 

personers hantering av sjukdomen. Detta leder till ökning av livskvalitet, välbefinnande och 

meningsfullhet hos personer med ALS. Eftersom upplevelsen av varje person är individuell är 

därmed personcentrerad vård nödvändigt. 

Förslag på vidare forskning 

Fokus i föreliggande studie låg på hur själva personen som insjuknar i ALS upplever och 

hanterar sin sjukdom. Det är känt att familjen och närstående också påverkas av sjukdomen. 

Det finns dock lite forskning i hur barn upplever att ha en förälder med ALS. Detta skulle 

vara intressant att forska vidare på samt vilka potentiella konsekvenser det skulle kunna ha för 

barnet i framtiden. 

Författarnas insatser 

Båda författarna har deltagit likvärdigt under hela arbetsprocessen. Innehållet i arbetet har 

diskuterats genomgående under skrivprocessen och sedan fördelats jämnt avseende vem som 

ska skriva vilket stycke. Författarna har korrekturläst igenom varandras texter och bidragit 

med förslag på förbättringar. Artikelsökning, artikelgranskning, kodning och framtagning av 

resultat har genomförts i ett nära samarbete. Inga stora förändringar har gjorts i arbetet utan 

den andres samtycke.  
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BILAGOR 

Bilaga I: Granskningsprotokoll 

 

Baserad på källa: Friberg (2012), s. 138-139 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

4. Är syftet klart formulerat? 

5. Är metoden tydligt beskriven och lämplig för problemet? 

6. Är undersökningspersonerna och urvalskriterier tydligt beskrivna? 

7. Är data analysen tydligt beskriven? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Är resultatet tydligt beskriven och svarar det på syftet? 

10. Har författarna tolkat och förklarat studiens resultat? 

11. Förs argument fram? 

12. Förs det några etiska resonemang? 

13. Finns det en metoddiskussion? 

14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 

Låg kvalitet: < 50 % (< 7 p) 

Medel kvalitet: 50 – 70 % (7 – 10 p) 

Hög kvalitet: > 70 % (> 10 p) 

  



ii 

Bilaga II: Artikelöversikt 

 

Artikelnr. Titel, författare, 

tidskrift, år och land 

Syfte Metod, urval och analys Resultat Kvalitet 

#1 “I hate being a burden”: 

The patient perspective 

on 

carer burden in 

amyotrophic lateral 

sclerosis 

 

Foley, G., Timonen, V. 

& Hardiman, O. 

 

Amyotrophic Lateral 

Sclerosis and 

Frontotemporal 

Degeneration, 2016 

 

Irland 

 

Att beskriva hur 

personer med ALS 

upplever att bli 

vårdade av 

familjemedlemmar 

och om hur 

vårdprocessen ofta 

är dubbelriktad 

vilket leder till att 

patienten känner 

sig som en börda 

för vårdaren. 

Kvalitativ grounded theory 

 

Intervjuer genomfördes 

som var i genomsnitt 1 h 20 

m. 

 

Deltagare hämtades från 

irländska ALS 

populationsbaserade 

registret. Deltagarna var 34, 

varav 17 män och 17 

kvinnor mellan 20 till över 

80 år. Genomsnittliga 

sjukdomsförloppet var 31 

månader från diagnos. 

Personer med ALS 

känner sig trygga från 

vården och stödet av 

sin familj trots att de 

känner sig om en 

börda. Oavsett om de 

vill eller inte har de 

ibland inget val än att 

förlita sig på 

familjevården. De 

motstår så långt det 

är möjligt att vara 

eller bli en börda. De 

känner sig mer 

oroliga för problemen 

som deras familj 

stöter på än deras 

egna. Vissa beslut 

fattas för familjens 

skull. Personerna får 

inte bara stöd utan de 

ger tillbaka stöd till 

familjen också. 

 

Medelhög 

#2 How Narrative 

Journalistic Stories Can 

Communicate the 

Individual's Challenges 

of Daily Living with 

Amyotrophic Lateral 

Sclerosis. 

 

Jeppesen, J., Rahbek, J., 

Gredal, O. & Hansen, H. 

 

Patient, 2015 

 

Schweiz 

Att undersöka hur 

berättande 

journalistiska 

historier kan 

kommunicera 

erfarenheter i det 

dagliga livet med 

ALS och 

kompensera för 

den gradvisa 

förlusten av 

förmågan att 

kunna tala. 

Longitudinell kvalitativ 

studiedesign med skrivande 

berättelser 

 

Varje deltagare besöktes 

fyra gånger under året för 

intervju. 

 

Deltagarna hämtades från 

det nationella expert 

centrumet för 

neuromuskulär 

rehabilitering. Deltagarna 

var sex, varav tre män och 

tre kvinnor mellan 37 till 63 

år. 

Att bevara ett vanligt 

liv är en viktig 

erfarenhet av att leva 

med ALS. Deltagarna 

menar att deras 

existens inte enbart 

handlar om att vänta 

på döden. Resultaten 

visade på skillnader i 

hur personerna och 

vårdpersonalen såg 

på sjukdomen. 

Hög 

#3 Finding meaning despite 

anxiety over life and 

death in amyotrophic 

lateral sclerosis patients. 

 

Ozanne, A., Graneheim, 

U.H. & Strang, S. 

 

Journal of Clinical 

Nursing, 2013 

 

Sverige 

Att belysa 

upplevelser av vad 

som hjälper och 

hindrar människor 

med ALS i att 

finna mening med 

livet. 

Deskriptiv kvalitativ 

studiedesign. 

 

Individuella 

semistrukturerade intervjuer 

genomfördes som 

analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Deltagarna hämtades från 

en tidigare studie om 

välbefinnande. Alla 

Deltagarna avslöjade 

att de hade ångest 

både över 

sjukdomsförloppet 

och själva döden. 

Trots detta kunde de 

finna mening i livet 

och ett djupare 

perspektiv av vad 

som verkligen är 

viktigt. Deltagarna 

kände sig mer rädda 

Hög 



iii 

deltagare behandlades av 

ALS-team i sydvärstra 

Sverige. 

 

Deltagarna var 14, varav sju 

män och sju kvinnor mellan 

åldrarna 42-80 år. 

Sjukdomsförloppet var 

mellan 2-13 år. 

 

över hur de skulle dö 

än själva döden. De 

uttryckte rädsla för 

att förlora fysiskt 

kontroll. De hade 

även skuldkänslor 

eftersom deras 

närstående också 

påverkades av 

sjukdomen. Samtidigt 

kunde de finna 

meningen i livet tack 

vare familjen bland 

annat. 

 

Artikelnr Titel, författare, 

tidskrift, år och land 

Syfte Metod, urval och analys Resultat Kvalitet 

#4 Factors that facilitate and 

hinder the manageability 

of living with 

amyotrophic lateral 

sclerosis in both patients 

and next of kin. 

 

Olsson Ozanne, A., 

Graneheim, U.H., 

Persson, L. & Strang, S. 

 

Journal of Clinical 

Nursing, 2012 

 

Sverige 

 

Att belysa faktorer 

som underlättar 

och hindrar 

hanterbarhet av att 

leva med ALS för 

både patienter och 

anhöriga. 

 

*I den aktuella 

studien kommer 

anhöriga att 

exkluderas då de 

inte utgör fokus 

för studien. 

Deskriptiv kvalitativ 

studiedesign. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes som 

sedan analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Patienter som behandlades 

av ALS-team i ett sjukhus i 

sydvästra Sverige 

rekryterades för deltagande 

i studien. 

 

Deltagarna var 14, sju män 

och sju kvinnor i åldrarna 

42-80 år. 

Deltagarna uttryckte 

variationer i hur de 

hanterade 

vardagslivet. 

Deltagarna använder 

både aktiva och 

passiva strategier för 

att hantera 

sjukdomen. Att känna 

att man inte har 

kontroll inverkar på 

självkänslan. Att 

acceptera situationen 

och leva i nuet samt 

stödet från familj och 

vänner underlättade 

hantering. 

Hög 

#5 Living with amyotrophic 

lateral sclerosis/motor 

neurone disease 

(ALS/MND): decision-

making about 'ongoing 

change and adaptation'. 

 

King, S.J., Duke, M.M. 

& O'Connor, B.A. 

 

 

Journal of Clinical 

Nursing, 2009 

 

Australien 

 

 

Att ta fram en 

modell som 

förklarar de 

dimensioner av 

förändringar och 

anpassningar hos 

personer med 

ALS. 

Kvalitativ grounded theory. 

 

Fördjupade intervjuer 

genomfördes och data 

analyserades med konstant 

jämförelseanalys med hjälp 

av QSR Nvivo. 

 

Deltagarna valdes ut genom 

teoretiskt urval. Deltagarna 

var 25, varav 17 män och 

åtta kvinnor. 

Att leva med ALS 

var en utmaning varje 

dag då deltagarna 

behövde möta och 

anpassa sig vid varje 

förändring. 

Deltagarna nämnde 

olika strategier för att 

kunna anpassa sig till 

sjukdomen. 

Hög 

#6 How people with motor 

neurone disease talk 

about living with their 

illness: a narrative study. 

 

Brown, J. & Addington-

Hall, J. 

Att undersöka 

personers 

upplevelser och 

hur de berättar om 

att leva med 

MND. 

Longitudinell kvalitativ 

studiedesign med skrivande 

berättelser. 

 

Narrativa intervjuer 

genomfördes sex gånger 

under loppet av 18 

Vissa berättade om 

de positiva 

aspekterna av livet 

och vad som 

fortfarande kan 

åstadkommas. Andra 

berättade om hur de 

Hög 



iv 

 

Journal of Advanced 

Nursing, 2008 

 

England 

 

månader. Data analyserades 

med kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Deltagare rekryterades från 

MND Associationens 

vårdutvecklings rådgivare. 

 

13 deltagare var med i 

studien, varav nio män och 

fyra kvinnor i åldrarna 39-

85. Av dessa 13 hade åtta 

diagnosen ALS. 

 

var tvungna att 

uthärda sjukdomen 

där varken livet eller 

döden var enkla 

lösningar. Några 

pratade om att kämpa 

mot döden och ta alla 

möjligheter som finns 

för att öka chanserna 

för överlevnad. 

Andra pratade om 

förnekelse, oro för 

framtiden och förlust 

bland annat. 

Artikelnr Titel, författare, 

tidskrift, år och land 

Syfte Metod, urval och analys Resultat Kvalitet 

#7 Hope in palliative care: 

from narcissism to self-

transcendence in 

amyotrophic lateral 

sclerosis. 

 

Fanos, J.H., Gelinas, 

D.F., Foster, R.S., 

Postone, N. & Miller, 

R.G. 

 

Journal of Palliative 

Medicine, 2008 

 

USA 

Att undersöka 

hopp hos personer 

med ALS. 

Kvalitativ och kvantitativ 

studiedesign. 

 

*I den aktuella studien 

ligger fokus på kvalitativt 

data. 

 

Intervjuer genomfördes 

med deltagarna som sedan 

analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Urvalet bestod av 16 

deltagare, varav 13 män och 

tre kvinnor i åldrarna 36-72. 

Genomsnittligt 

sjukdomsförlopp från 

diagnos var 38 månader. 

 

Deltagarna rekryterades 

genom strategiskt urval. 

Deltagare hämtades från 

familjer vid Forbes Norris 

MDA/ALS Centrum för 

forskning vid California 

Pacific Medical Center. 

Trots utmaningarna 

som ALS förde med 

sig kunde deltagarna 

bevara hoppet. 

Vikten av acceptans, 

att leva i nuet och att 

ha kontroll framkom 

som faktorer som 

främjade hoppet. 

Även att känna sig 

värdefull och stödet 

från familj, vänner 

och vården ansågs 

betydelsefullt. 

Medelhög 

#8 Perceptions of quality of 

life in people with ALS: 

effects of coping and 

health care. 

 

Foley, G., O'Mahony, P. 

& Hardiman, O. 

 

Amyotrophic Lateral 

Sclerosis, 2007 

 

Irland 

 

Att utforska själv-

upplevd “mening” 

med livskvalitet 

hos personer med 

ALS och deras 

erfarenheter av hur 

vården påverkar 

deras subjektiva 

välbefinnande. 

Fenomenologiskt kvalitativ 

studiedesign. 

 

Två intervjuer genomfördes 

med deltagarna och data 

analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Urvalet var strategiskt. Fem 

deltagare valdes ut av ett 

team av sjukvårdpersonal 

som arbetar med vårdandet 

av personer med ALS. 

Vikten av tro, 

värdighet, önskan att 

upprätthålla identitet, 

betydelsen av familj, 

känslan av förlust, 

betydelsen av 

altruism och stöd, att 

bekämpa ALS, 

uppskattning av livet, 

upplevd förändring 

av livskvalitet, 

upplevelser av vården 

och deras effekt på 

välbefinnande och 

fysisk nedgång var de 

teman som resultatet 

presenterade. 

Hög 



v 

Artikelnr Titel, författare, 

tidskrift, år och land 

Syfte Metod, urval och analys Resultat Kvalitet 

#9 Codman Award 2006: 

the experience of hope in 

ALS patients. 

 

Vitale, A. & Genge, A. 

 

AXON/ L'AXONE, 2007 

 

Frankrike 

Att undersöka 

upplevelser av 

hopp hos personer 

med ALS. 

Kvalitativ med deskriptiv 

och utforskande 

studiedesign. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer som sedan 

analyserades med 

kvalitativt innehållsanalys. 

 

Deltagare hämtades från en 

ALS klinik i ett 

universitetssjukhus. 

 

Urvalet bestod av 13 

deltagare, varav nio män 

och fyra kvinnor i åldrarna 

35-73. Genomsnittlig 

sjukdomslängd var elva 

månader för nio deltagare 

och 107 för de fyra 

resterande. 

 

Hoppfrämjande 

faktorer var att ha 

människor, att välja 

ens attityd, att 

fortfarande vara vid 

liv, att kunna stanna 

så som man är nu och 

tröst vid religiös tro. 

Hopphindrande 

faktorer var att bli 

svagare vilket 

avhåller deltagarna. 

 

 

Hög 

#10 Existential issues in 

palliative care: 

interviews of patients 

with amyotrophic lateral 

sclerosis. 

 

Bolmsjö, I. 

 

Journal of Palliative 

Medicine, 2001 

 

Sverige 

 

Att undersöka 

personers 

upplevelser av 

ALS angående 

deras existentiella 

livssituation. 

Kvalitativ hermeneutik 

studiedesign. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes som 

sedan analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Deltagarna valdes ut 

tillsammans med en 

rådgivare som var medlem i 

ALS teamet i neurologiska 

kliniken vid ett 

universitetssjukhus. 

 

Deltagarna var åtta, varav 

sex kvinnor och två män i 

åldrarna 53-84. 

 

Deltagarna pratade 

om upplevelser 

rörande mening och 

skuld, relationer, 

information och 

diagnos, fysisk 

oförmåga och att dö 

med värdighet och 

med respekt för 

personen. 

 

Hög 
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