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Sammanfattning  
Amyotrofisk lateralskleros är en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet och 
orsakar muskelförlamningar. Sjukdomen är obotlig vilket gör att vården endast 
handlar om att lindra symptom och minska lidande. Syftet med studien var att 
beskriva patienters upplevelser av att leva med amyotrofisk lateralskleros. Metoden 
som användes var en allmän litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar valdes ut 
efter granskning. Med hjälp av en innehållsanalys framkom tio olika subteman och ur 
dessa abstraherades fyra huvudteman. Dessa fyra huvudteman var; upplevelse av 
förlust, upplevelse av förändring, upplevelse av beroende och upplevelse av meningen 
med livet. Resultatet visade att leva med amyotrofisk lateralskleros upplevdes som att 
leva ett liv med ständig förlust och förändring vilket påverkade de drabbades identitet 
och autonomi samt gav en upplevelse av att vara beroende av andra. För att finna 
styrka att hantera vardagen var upplevelsen av att känna meningsfullhet av betydelse. 
Det behövs mer omvårdnadsstudier som belyser patienter med amyotrofisk 
lateralskleros så att sjuksköterskan kan få en bättre förståelse för hur patienterna 
upplever omvårdnaden och sin sjukdom för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. 
Sjuksköterskeutbildningen bör inkludera hur sjuksköterskan ska stödja och möta 
denna grupp av patienter och deras anhöriga. Även vidareutbildning för 
sjuksköterskor bör erbjudas av arbetsgivare.  
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Abstract  
Amyotrophic lateral sclerosis is a disease which affects the central nervous system and 
causes muscle paralysis. The disease is incurable, meaning that the care is mainly about 
relieving symptoms and reducing suffering. The purpose of this study was to describe 
the patients’ experiences of living with amyotrophic lateral sclerosis. The method used 
was a general litterature study, where ten scientific articles were chosen from a review. 
Using a content analysis ten sub themes emerged and from these subthemes four main 
themes were abstracted. These four main themes were: experience of loss, experience of 
change, experience of dependency and experience of the meaning of life. The result 
showed that living with amyotrophic lateral sclerosis was perceived as living a life with 
constant loss and change. In order to find strength to handle everyday life, a sense of 
meaningfulness was of importance. More research within this area are needed in order 
for nurses to recieve a better understanding of the patient’s perception of the given care 
and how to improve it. The nursing education should include how nurses can support 
this group of patients and their relatives, as well as further education for nurses provided 
by their employers.  
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Inledning  
I Sverige får mellan 220 till 250 personer per år diagnosen amyotrofisk lateralskleros 
(ALS) och cirka 800 patienter lever med sjukdomen (Socialstyrelsen, 2018). Antalet 
personer som blev diagnostiserade med ALS mellan 2003 till 2005 var 2,98 personer 
per 100.000 invånare i världen (Fang et al., 2009). Socialstyrelsen (2018) beskriver att 
det idag är mellan sex till nio patienter per 100.000 invånare i världen som har 
diagnosen ALS. ALS är ett gemensamt namn för en grupp motorneuronsjukdomar som 
vanligtvis drabbar människor i åldrarna 45 till 75 år (Socialstyrelsen, 2018). Sjukdomen 
är en progressiv och obotlig sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet och orsakar 
förlamning av musklerna, där den förväntade livslängden i genomsnitt är tre till fem år 
efter symptomens uppkomst (Hardiman, van der Berg & Kiernan. 2011). Män drabbas i 
större utsträckning av sjukdomen än kvinnor (Socialstyrelsen, 2018). Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska hälso- och sjukvården ska medicinskt förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador. Eftersom att ALS är en obotlig sjukdom blir 
hälso- och sjukvårdens uppgift istället att lindra symptomen (Hardiman, van der Berg & 
Kiernan, 2011) och att bistå med medicinsk, psykologisk, social och teknisk hjälp där 
omvårdnadsinsatserna anpassas efter individen och planeras utifrån att behoven hos 
patienten förändras (Socialstyrelsen, 2018). Sjuksköterskor och övrig hälso- och 
sjukvårdspersonal, på alla institutioner, bör vara medvetna om att patienternas liv med 
en dödlig sjukdom ständigt förändras (Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 2012). 
Patienterna behöver stödjas där de befinner sig i sin sjukdom just för tillfället. 
Sjuksköterskan bör också vara lyhörd, där vissa patienter kan visa olika sidor i olika 
situationer och med olika personer (Ozanne et al., 2012). Omvårdnadsforskningen 
gällande ALS fokuserar idag främst på upplevelser från patienternas anhöriga om hur 
det är att leva med och vårda en närstående som har ALS (O’Brien, Whitehead, Jack & 
Michell, 2011; Ozanne et al., 2012; Cipolletta & Amicucci, 2014). 
 

Bakgrund    
Amyotrofisk  lateralskleros  
Jean-Martin Charcot anses vara den person som först beskrev ALS som sjukdom under 
1860-talet (Katz, Dimachike & Barohn, 2015). Charcot (1874) i Katz et al. (2015) 
skapade en första förståelse för ALS genom att beskriva sambanden mellan sjukdomens 
patologi och symptom. Vidare identifierade Charcot (1874) i Katz et al. (2015) tre 
stadier, där sjukdomen i det första stadiet startade med spasmer i armar och ben. Efter 
sex till nio månader, i det andra stadiet försvagades benen ytterligare och till slut kunde 
patienten inte längre gå. I det sista tredje stadiet försämrades bulbar symptomen till den 
grad att patienten efter två till tre år från de första symptomens uppkomst, hade avlidit 
(beskrivet i Katz et al., 2015). Katz et al. (2015) beskriver även att forskaren Pierre 
Marie under 1870-talet noterade ett samband mellan den psykiska funktionen och ALS. 
Marie var även den första som såg tendenser till patologiska skratt- och gråtsekvenser 
(beskrivet i Katz et al., 2015). De medicinska iakttagelser som gjordes av ALS under 
slutet av 1800-talet är nästan desamma som forskarna känner till idag om sjukdomen 
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(Katz et al., 2015). När det elektronmikroskopet uppfanns under 1950-talet kunde 
nervcellernas struktur observeras och även att när en degenerering påbörjats var den 
irreversibel. Läkemedlet riluzol är den hittills enda behandlingen som framställts som 
anses kunna bromsa sjukdomen till en viss del (Katz et al., 2015). 
  
ALS benämns vanligen som Motor Neuron Disease (MND) i Australien och 
Storbritannien, medan den i USA kan benämnas som Lou Gehrig’s disease (Robinson 
& Hunter, 1998). Det finns fyra olika former av ALS, där klassisk ALS är den 
vanligaste. De andra formerna är progressiv bulbär pares, progressiv spinal muskelatrofi 
samt primär lateralskleros. Vid progressiv bulbär pares påverkas i första hand 
hjärnstammen, talet och sväljfunktionen i ett tidigt sjukdomsstadium. Progressiv spinal 
muskelatrofi påverkar motorneuronerna i den nedre delen av nervsystemet, men i vissa 
fall när sjukdomen progredierar påverkas även motorneuroner i den övre delen av 
nervsystemet. Den mest sällsynta formen av ALS är primär lateralskleros som endast 
påverkar motorneuronerna i den övre delen av nervsystemet (Robinson & Hunter, 
1998). 
 
För att förstå sjukdomens etiologi så görs systematiska magnetkamera-undersökningar 
av olika delar av hjärnan (Foerster, Welsh & Feldman, 2013). Detta har förbättrat 
förståelsen för sjukdomsprocessen och har medfört en inblick i sjukdomens 
patofysiologi, redan på ett tidigt stadium. Tekniken förväntas bidra i utvecklingen av 
diagnostisering och behandling av ALS (Foerster et al., 2013). 
 
ALS påverkar muskelstyrkan genom att musklerna förtvinar eller blir försvagade, vilket 
skapar fysiska funktionsförändringar. Förändringarna kan börja med att finmotoriken i 
fingrarna försämras eller att svaghet uppkommer i en hand eller i ett ben (Ozanne, 
2015). Muskelfunktionen blir allt sämre ju mer sjukdomen framskrider. Patienten kan 
drabbas av spasticitet, svaghet eller ryckningar i musklerna samt muskelkramper. När 
muskulaturen försvagas föreligger en risk för subluxation på grund av hypermobilitet i 
lederna. Smärta vid ALS kan uppkomma både före och efter diagnostiseringen och kan 
bero på muskelkramper (Stephens, Lehman, Raheja, Yang, Walsh & Simmons, 2016a; 
Ozanne, 2015). Smärtan är ofta frekvent, men har en låg intensitet, och sitter ofta 
lokaliserad i nacke och axlar (Moisset, Chauvinc, Clavelou, Pereira, Dallel & Guy., 
2016). Under sjukdomens progression försämras talförmågan hos de flesta patienter 
med ALS (Ash et al., 2014). När muskulaturen i mun, tunga samt läppar försvagas så 
börjar talet förändras, genom att artikulationen och talhastighet försämras (Ash et al., 
2014; Ozanne, 2015). Talet hör till en del i kommunikationen och när det försämras kan 
det bidra till en försämring i livskvalitet och säkerhet (Ash et al., 2014). ALS orsakar 
även förlamning i andningsmuskulaturen vilket försvårar andningen (Sanjuan, Valino, 
Ricoy & Verea, 2014). Om respirationsinsufficiens uppkommer inom 17 månader från 
första symptomen brukar sjukdomen progrediera snabbt (Leonardis, Groselj & Vidmar, 
2012). Respirationsinsufficiens är den vanligaste dödsorsaken hos patienter med ALS 
(Winhammar, Rowe, Henderson & Kiernan, 2005). Vid användning av en non-invasiv 
ventilatorbehandling (NIV) kan livslängden förlängas (Leonardis et al., 2012). Dock vill 
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inte alla patienter ha NIV-behandling, detta kan bero på rädsla för ett förlängt 
handikapp (Ozanne, 2015). Andra har däremot en önskan om ett naturligt 
sjukdomsförlopp (Ozanne, 2015). Det är även vanligt att psykologiskt lidande kan 
uppkomma under sjukdomen, där depression, hopplöshet och ångest är de vanligaste 
(Felgoise et al., 2010). Det finns ett samband mellan depression, ångest och fysisk 
smärta, där förhållandet är komplext och en högre smärta kan påverka graden av 
depression och ångest (Stephens et al., 2016b). Vissa patienter kan även drabbas av 
patologiska skratt- eller gråtsekvenser (Ozanne, 2015). Sekvenserna är okontrollerbara 
och har en hög intensitet, dessa kan utlösas av specifika orsaker såsom tanken på att 
utföra olika vardagliga aktiviteter eller att se bilder på barn och barnbarn (Olney et al., 
2011). 
 
Omvårdnadsmålet är att försöka behålla muskelfunktionen så intakt som möjligt samt 
att skapa ett oberoende vid den inledande delen av sjukdomstillståndet (Ozanne, 2015). 
När sjukdomen progredierar ändras fokus för omvårdnad till att försöka upprätthålla 
rörlighet och muskellängd hos patienten. Det är betydelsefullt att vara observant på de 
förändringar som sker hos patienten för att kunna sätta in eller byta ut behandlingar i 
rätt tid för att underlätta för patienten (Ozanne, 2015). När smärta hos patienter med 
ALS uppkommer finns det olika sätt att försöka lindra den (Stephens et al., 2016a). 
Förutom medicinering kan även avslappning, varma eller kalla omslag samt distraktion 
hjälpa till vid lindrandet (Stephens et al., 2016a). Smärtan som uppkommer kan vara 
icke-specifik, vilket gör att omvårdnadsåtgärderna måste vara personcentrerade för att 
kunna lindra smärtan (Pagnini et al., 2011). I vissa fall kan patienter med ALS ha svårt 
att acceptera behandlingar, vilket ställer ytterligare krav på sjuksköterskan och den 
personcentrerade vården, genom att vara lyhörd för vad patienten uttrycker och önskar 
(Ozanne et al., 2012). Sjuksköterskan bör ha kunskaper kring patientens talförmåga för 
att kunna göra bedömningar om vilka lämpliga kommunikationsstöd som bör sättas in 
samt hur de ska individualiseras utifrån patientens önskemål och behov (Tomik & 
Guiloff, 2010).  
 
Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att teamsamverkan är en av 
sjuksköterskans kärnkompetenser. I vården kring ALS är det viktigt att ha en 
teamsamverkan mellan neurolog, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, 
dietist samt kurator (Ozanne, 2015). För att kunna arbeta med teambaserad vård måste 
de olika yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården kommunicera med varandra 
(Kossaify, Hleihel & Lahoud, 2017). För att kunna ge bästa möjliga vård så är det 
viktigt att hela teamet förstår hur de andras arbete hjälper patienten. När arbetet utförs 
enhetligt förbättras vårdkvaliteten. Om yrkesgrupperna samarbetar och inte försvårar för 
varandra skapas en bra och främjande miljö inom teamet, som sedan avspeglar sig i 
patientens vård (Kossaify et al., 2017). Att ha en bred kompetens kring patienterna och 
deras anhöriga är viktigt eftersom de drabbas på många olika plan (Ozanne, 2015). 
Ozanne (2015) beskriver även att de patienter med ALS som tillhör ett vårdteam har en 
längre överlevnad än de som inte gör det. Sjuksköterskan arbetar nära patienten och 
anhöriga och kan därför upptäcka vilka behov som uppstår. Att ha tillgång till olika 
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professioner kan ge en känsla av trygghet samt att det finns olika personer som 
patienten kan ty sig till och känna förtroende för. Att involvera både patienten och 
familjen i vården skapar ett bättre omhändertagande och vårdtillfälle (Ozanne, 2015).  
  

Omvårdnadsteoretisk  referensram  
En omvårdnadsteoretiker som belyst vårdrelationen är Kasén. Enligt henne är en 
vårdrelation en relation där patientens lidande minskas (Kasén, 2012). Kasén (2012) 
förklarar att en utgångspunkt för vårdandet är, genom en överenskommelse, att 
sjuksköterskan ska ta hand om vårdandet av patienten. Omvårdnadsteoretikern Jean 
Watson (1994) menar att från en etisk synpunkt kan sjuksköterskan anses vara en god 
sjuksköterska genom att behandla patienten med moraliskt stöd och pliktkänsla, men det 
behöver inte betyda att sjuksköterskan har visat patienten någon omsorg. För att kunna 
ge omsorg krävs en moralisk förpliktelse och ett grundläggande värde av att vilja ge 
omsorg och att ge omsorg. En god sjuksköterska kännetecknas genom att patienten ses 
som en unik individ och att sjuksköterskan uppmärksammar dennes känslor (Watson, 
1994). En vårdande relation möjliggörs genom att patientens värdighet bevaras samt 
genom att sjuksköterskan har patienten under sitt beskydd (Kasén, 2012). För att kunna 
skapa ett tillitsfullt förhållande behöver sjuksköterskan ha social kompetens och 
erfarenhet av vården (Kieft, de Brouwer, Francke & Delnoij, 2014). Grundläggande 
omvårdnadskompetenser är enligt patienter att sjuksköterskan lyssnar, har empati samt 
skapar tid för patienten. Dessa egenskaper visar också att sjuksköterskan engagerar sig, 
i patienten, vilket har en stor betydelse för att skapa en bra relation (Kieft et al., 2014). 
Hemberg och Vilander (2017) beskriver att det är viktigt att ta hand om patienter på ett 
holistiskt sätt och uppmuntra dem att uttrycka sina åsikter. När sjuksköterskan 
uppmuntrar och skapar en känsla av hopp hos patienter och visar dem respekt, 
förtroende och motivation väcker det känslor av att sjuksköterskan bryr sig om dem som 
människor. Detta kan i sin tur lindra lidande (Hemberg & Vilander, 2017). Begreppet 
känsla av sammanhang (KASAM) togs fram av Aaron Antonovsky och innefattar tre 
centrala komponenter; begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet (Antonovsky, 
2005). Genom att ha höga nivåer av de tre komponenterna desto högre bli känslan av 
sammanhang. Antonovsky (2005) menar att känslan av sammanhang även är kopplat till 
hälsa och välbefinnande, där känslan av ett starkt själv och en fast identitet är förknippat 
med en stark känsla av sammanhang.  
 
International Council of Nurses (ICN) tog 1956 för första gången fram en internationell 
etisk kod för sjuksköterskor (International Council of Nurses, 2012). Koden har fyra 
områden som beskriver det etiska handlandet. De fyra områdena är: Sjuksköterskan och 
allmänheten, Sjuksköterskan och yrkesutövningen, Sjuksköterskan och professionen 
samt Sjuksköterskan och medarbetarna. I den etiska koden beskriver ICN (2012) att 
sjuksköterskan handhar personlig information där användandet av informationen är 
konfidentiell. Sjuksköterskan skall även sträva efter en kultur där etisk beteende och en 
öppen dialog främjas, och bidra till att skapa en etisk organisationsmiljö där oetiska 
metoder och inställningar skall utmanas. Vidare beskriver ICN (2012) att 
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sjuksköterskan skall vidta åtgärder för att skydda individer, familjer och samhällen när 
hälsan hos dessa hotas av en medarbetare eller någon annan person. 
 

Problemformulering  
Att leva med en obotlig progressiv sjukdom, såsom ALS, kan ge upphov till olika 
reaktioner och känslor hos patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap och 
förståelse för patientens upplevelser för att kunna ge en god omvårdnad och stötta 
patienten i sjukdomen. Genom att undersöka patienters upplevelser av att leva med ALS 
kan en ökad förståelse och kunskap skapas. 
 

Syfte  
Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med Amyotrofisk lateralskleros. 
 

Metod  
En allmän litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2016) gjordes för att få en förståelse 
för det valda ämnet och kunna besvara syftet. I studien ingick forskningsresultat från 
vetenskapliga artiklar som insamlats med hjälp av olika databaser. 
  

Inklusion-  och  exklusionskriterier  
Inklusionskriterierna var vetenskapliga originalartiklar som berörde patientens 
upplevelse att leva med ALS. Artiklarna skulle vara publicerade från 2008 och framåt, 
tidigare vetenskapliga artiklar exkluderades. Artiklar där vårdares eller anhörigas 
upplevelser presenteras, artiklar där andra neurologiska sjukdomar ingick samt de 
artiklar som inte handlade om omvårdnad exkluderades också. 
 

Datainsamling  
Datainsamlingen delades upp i två olika faser; en inledande artikelsökning och en 
egentlig artikelsökning (Östlundh, 2017). Den inledande artikelsökning gjordes som en 
fritextsökning i olika databaser för att få en uppfattning om forskningsfältet och få idéer 
till syfte och problemformulering. När problemformulering och syfte var formulerat 
utfördes den egentliga artikelsökningen med sökord som matchade syftet. Detta 
beskrivs i Friberg (2017). Sökorden var amyotrophic lateral sclerosis, experience 
(experienc*) och patient. Databaserna som användes var; PubMed (Public Medline), 
Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) och PsycINFO 
(Psychological Abstracts). Detta är databaser som innehåller artiklar inom omvårdnad 
(Karlsson, 2012). “Amyotrophic lateral sclerosis” söktes som en MeSH-term i PubMed, 
subheadings (MH) i Cinahl och thesaurus i PsycINFO i övrigt användes fritextsökning. 
De hierarkisk ämnessorterade ämnesordlistorna användes för att göra sökningar som var 
omfattande men likväl avgränsande för att medverka till reliabilitet och valida 
sökresultat, detta beskrivs av Östlundh (2017). För att undgå att missa böjningsformer 
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på olika ord vid sökning används trunkering. Det trunkeringstecknet som är vanligast i 
de olika databaserna är en asterisk (*) (Östlundh, 2017). I denna studie användes en 
asterisk för ordet experience (experienc*) genomgående i de använda databaserna, då 
det var viktigt att få med de olika böjningsformerna som experience, experiences, 
experienced och experiencing i sökresultatet för att inte missa viktiga vetenskapliga 
artiklar. Efter genomgång av de vetenskapliga artiklarna framkom att Motor neuron 
disease och Amyotrophic lateral sclerosis är samma sjukdom, vilket gjorde att samma 
sökningar gjordes ytterligare en gång för att inkludera fler artiklar. Sökoperatorerna 
AND, OR och NOT är en boolesk sökteknik och används för att kunna inkludera eller 
exkludera sökord i sökningen (Östlundh, 2017). I studien användes bara AND för att 
kombinera de olika sökorden som valts för att finna artiklar till resultatet. Kvalitén på 
resultatartiklarna bedömdes sedan genom Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 
för kvalitativ metod, där graderingen går mellan I–III, där den högsta graden är I och 
innebär högst kvalité, lägsta graden är III, där artiklar med lägst kvalité hamnar 
(Carlsson & Eiman, 2003). 
  

Artikelsökning  i  PubMed  

PubMed är en databas med över 20 miljoner olika referenser. I databasen finns främst 
biomedicinskt material som omvårdnad, tandvård och medicin (Karlsson, 2012). 
Sökningen i PubMed innehöll sökorden: amyotrophic lateral sclerosis (MeSH) AND 
experienc* AND patient (fritext) med begränsningen tidsspann mellan 2008–2018 och 
språkbegränsning till engelska. Sökningen genererade 136 stycken träffar. Samtliga 
titlar och 63 abstrakt lästes. Fyra av de 63 artiklarna bedömdes svara mot syftet och 
kvalitetsgranskades, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. De fyra 
artiklar som granskats fick kvalitétsgrad I och inkluderades i resultatet. 
  

Artikelsökning  i  Cinahl  

Cinahl är en databas som har störst fokus på omvårdnad, arbetsterapi och 
sjukgymnastik. Databasen innehåller referenser från över 3.000 olika tidskrifter, samt 
allt från konferensmaterial till vetenskapliga artiklar (Karlsson, 2012). Sökningen som 
gjordes i Cinahl innehöll sökorden: amyotrophic lateral sclerosis (MH) AND 
experienc* AND patient (fritext), med begränsningarna, publiceringstidpunkt mellan 
2008–2018 och Peer Reviewed. Sökningen genererade 60 stycken träffar. Samtliga titlar 
och 13 abstrakt lästes. Fyra av de 13 artiklarna bedömdes svara mot syftet och 
kvalitetsgranskades, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. De fyra 
artiklar som granskats fick kvalitétsgrad I och inkluderades i resultatet.  
 
Artikelsökning  i  PsycINFO  

PsycINFO är en databas som har störst fokus på beteendevetenskap och psykologi. 
Databasen innehåller referenser till olika tidskrifter, rapporter, avhandlingar och böcker 
(Karlsson, 2012). Sökningen som gjordes i PsycINFO innehöll sökorden: amyotrophic 
lateral sclerosis (thesaurus) AND experienc* AND patient (fritext), med 
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begränsningarna, publiceringstidpunkt mellan 2008–2018 och Peer Reviewed. 
Sökningen genererade 83 stycken träffar. Samtliga titlar och 19 abstrakt lästes. Två av 
de 19 artiklarna bedömdes svara mot syftet och kvalitetsgranskades, enligt Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall. De två artiklar som granskats fick kvalitétsgrad I och 
inkluderades i resultatet. 
 

Databearbetning    
Artikelöversikter skapades för att sammanfatta resultatartiklarna, där referens, land, 
databas, syfte, metod, slutsats och den vetenskapliga kvalitén presenterades, se tabell 3, 
bilaga C. De artiklar som inkluderades i studien, valdes utifrån att de motsvarade syftet. 
Analysmetoden som användes var inspirerad av innehållsanalys, där data klassificeras 
för att identifiera teman och mönster genom ett stegvis och systematiskt 
tillvägagångssätt (Forsberg & Wengström, 2016). Inledningsvis lästes artiklarna 
individuellt upprepade gånger för att få en förståelse för innehållet utifrån syftet. 
Därefter lästes och diskuterades artiklarna även gemensamt tills konsensus nåddes 
gällande innehåll. Resultatet i artiklarna analyserades därefter och likheter och 
skillnader i texten identifierades, färgmarkerades och formades till koder. Koderna 
sammanfogades till olika kategorier. Resultatet tolkades och analyserades igen vilket 
efter omformning och sammanfogning resulterade i tio olika subteman och fyra 
huvudteman.  
 

Forskningsetiska  övervägande  
För att skydda människors grundläggande värde och rättigheter har forskningsetiken 
uppkommit. Med hjälp utav etiska principer ökar sannolikheten att deltagarnas säkerhet, 
välbefinnande och rättigheter följs (Kjellström, 2012). Även lag om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460) finns till för att skydda människan, dess 
värdighet och rättighet. Lagen innehåller även bestämmelser om samtycke till 
forskning, där syftet är att skydda människan och människovärdet vid forskningen (SFS 
2003:460).  
 
Helsingforsdeklaration som antogs 1964 kartlägger de etiska principer som avser 
medicinsk forskning på människor (The World Medical Association, 2017). Däribland 
ska deltagarna ha fått tillräcklig och adekvat information angående studien för att de ska 
kunna ge sitt godkännande. Godkännandet måste vara skriftligt, eftersom medicinsk 
forskning är frivilligt och inte får vara tvingande. För att skydda deltagarnas privatliv 
och personuppgifter måste sekretess vidtas. Om en deltagare inte längre vill vara med i 
studien trots ett godkännande, har deltagaren rätt till avhopp. The World Medical 
Association, (2017) beskriver att den forskningsetiska kommittén måste godkänna 
forskningsprotokollet innan studien påbörjas. Protokollet bör innehålla en rapport över 
etiska överväganden och hur principerna i Helsingforsdeklarationen tagits upp. 
Kommittén måste vara oberoende gällande forskaren och sponsorer (The World 
Medical Association, 2017). Belmonterapporten (The Belmont Report, 1979) innehåller 
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tre grundläggande principer, vilka framförallt är relevanta för den etiska forskningen 
som involverar människor. Principerna är: ”Respekt för person-principen”, personers 
rätt till självbestämmande, ”Att göra gott-principen”, personers rätt att behandlas på ett 
etiskt sätt och skyddas från skador, samt ”Rättviseprincipen”, lika bör behandlas lika 
(The Belmont Report, 1979).  
 
Alla resultatartiklar utom en som användes i studien var godkända av en etisk kommité 
och tagit hänsyn till forskningsetiska principer. I den artikel som inte hade något 
godkännande, var materialet redan publicerat av deltagarna på olika bloggar och därför 
behövde studien inte få ett etiskt godkännande. Dock följdes de etiska riktlinjer som 
finns för forskning kring människor. Alla deltagare har enligt de etiska riktlinjerna gett 
samtycke och skriftliga medgivanden och fått skriftlig eller muntlig information om 
studien (The World Medical Association, 2017). Risker med denna studie kan vara att 
deltagarnas privatliv kränks. I studien framhävs patienter med ALS upplevelser av att 
leva med sjukdomen, vilket kan bidra med fördjupad kunskap för olika professioner 
inom hälso- och sjukvården likväl som till samhället. Studiens nytta anses överväga 
eventuella risker då de inkluderade resultatartiklarna följer de etiska riktlinjer som avser 
forskning på människor.  
 

Resultat  
Resultatet baseras på tio vetenskapliga artiklar med studier utförda i Sverige, Danmark, 
Storbritannien, Irland, Kanada, Australien samt Sydkorea och belyser patienters 
upplevelser av att leva med ALS. Ur dessa artiklar uppstod tio subteman och fyra 
huvudteman, se figur 1. 

 
Figur 1, Resultatets subteman och dess huvudteman  
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Upplevelse  av  förlust  
Att leva med ALS upplevdes som att leva ett liv med ständig förlust och förändring, där 
den största delen handlade om att förlora kontrollen över sjukdomen och sitt liv (Foley, 
Timonen & Hardiman, 2014b; Jeppesen, Rahbek, Gredal & Hansen, 2015; Rosengren, 
Gustafsson & Jarnevi, 2015). Patienternas upplevelse av förlust kretsade kring 
medvetenheten angående den fysiska förändringen och hur förmågan att delta i olika 
livshändelser försämrades (Foley et al., 2014b). Den snabba sjukdomsprogressionen 
skapade en rädsla för att förlora alla kroppsfunktioner (Foley et al., 2014b; Rosengren et 
al., 2015). De kroppsliga försvagningarna gjorde det mer krävande att delta i vissa 
aktiviteter (King, Duke & O’Connor, 2009).  
 
En del patienter ansåg att få diagnosen ALS kunde liknas med att få en dödsdom och de 
upplevde en förlust av framtiden (Foley et al. 2014b). Patienterna upplevde en förlust av 
det förväntade liv som de hade innan diagnosen, vilket gjorde att de undvek att tänka på 
framtiden eftersom de inte visste hur svårt lidandet skulle bli (Ozanne, Graneheim & 
Strang, 2013; Oh, Schepp & McGrath, 2014). Lidande, känslor av hopplöshet och 
förtvivlan uppkom när förlusten av kroppsfunktionerna blev mer uppenbar, då 
patienterna trodde att livet som väntade var att ligga i sängen med ögonrörelser, 
oförmögna att tala samt att vara beroende av andningshjälp, vilket gjorde upplevelsen 
av att komma närmare döden uppkom (Lemoignan & Elles, 2010; Oh, Schepp & 
McGrath, 2014; Rosengren et al., 2015). Förluster av den respiratoriska förmågan 
skapade en rädsla för lidande, eftersom de var förknippade med döden (Ozanne et al., 
2013). Även när en situation upplevdes eller utfördes för sista gången, upplevde vissa 
att döden blev mer uppenbar (Rosengren et al., 2015). Förlusterna gjorde att patienterna 
generellt blev mer rädda för själva dödsresan och hur döden skulle uppenbara sig, än 
själva döden (Ozanne et al., 2013). 
 

Upplevelse  av  förändring  
Att drabbas av ALS beskrevs även som en förändring till att leva ett begränsat liv, som i 
vissa fall, beskrevs som en sorg över att inte längre kunna leva i gemenskap med 
familjen (Rosengren et al., 2015). Där de fysiska förändringarna skapade en kamp 
mellan den nya och den gamla identiteten för att bibehålla en upplevelse av normalitet, 
genom att behålla kontrollen över den egna vården och genom att fatta egna beslut 
(Foley et al. 2014b; Jeppesen et al., 2015; Ando et al., 2015). Upplevelsen av att 
sjukdomen omformade patienten till en helt ny person uppkom genom känslan av att 
den förändrade autonomin förminskade den mänskliga varelsen. Detta skapade en 
förtvivlan över att sjukdomstillståndet kunde avpersonifiera människan till ett hjälplöst 
ting (Ando et al., 2015). Den personliga bilden av att vara stark och oberoende 
utmanades ständigt genom att patienten inte längre kunna utföra aktiviteter, på grund av 
den försvagade kroppen, vilket skapade en upplevelse av värdelöshet (King et al., 2009; 
Rosengren et al., 2015). Behovet av assistans, där främlingar måste ta hand om den 
personliga hygienen eller att använda rullstol på offentliga platser, upplevdes som att 
integriteten förändrades och gav upphov till en upplevelse av skam, som var svår att 
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övervinna (King et al., 2009; Rosengren et al., 2015). Förändringarna påverkade även 
patienternas självkänsla, där en försämrad självkänsla gav upphov till osäkerhet (Ando 
et al., 2015; Rosengren et al., 2015).  
   

Upplevelse  av  beroende  
Genom att ha fysiskt och känslomässigt stöd från familjen och ha en anhörig som 
vårdare kände sig patienterna lugnare och det minskade upplevelsen av beroende 
(Foley, Timonen & Hardiman 2016). För att minska upplevelsen av beroende försökte 
patienterna även stötta familjen som skulle leva vidare, genom att själva ordna med sin 
begravning och andra praktiska göromål (Ozanne et al., 2013). En del kunde uppleva 
ångest över hur slutstadierna av sjukdomen och den palliativa vården skulle göra dem 
beroende av familjen, samtidigt upplevde de sig tvingade att gå med på 
livsuppehållande åtgärder för att kunna stötta familjen i deras rädsla för 
sjukdomsprognosen (Foley et al., 2016). Patienterna kände även att de var tvungna att 
stödja resten av familjen när de hade svårt att prata med varandra eller om sjukdomen 
(Ozanne et al., 2013). Det var även viktigt att familjemedlemmarna var stödjande i de 
vårdbeslut som patienten tagit, om stödet inte fanns kunde konflikter uppstå och det 
skapade en upplevelse av att vara en börda (Foley et al., 2014a; Foley et al., 2016).  
 
Upplevelsen av att bli beroende av familjen skapade en osäkerhet hos patienterna då de 
kämpade för att inte bli en börda (Foley et al., 2016). Foley et al. (2016) beskriver 
vidare att den vårdbörda som lades på familjen upplevdes ha olika psykiska och fysiska 
dimensioner, där patienterna var försiktiga med att lägga den emotionella påfrestningen, 
som sjukdomen gav, på familjen. Trots det upplevde en del att de inte hade något annat 
val än att förlita sig på familjens stöd med vård, även om detta gav upphov till känslan 
av att vara en börda. Andra var däremot mer angelägna att involvera familjen och 
förlitade sig på att de skulle ta hand om beslutstagandet angående vården (Foley et al., 
2016). Samtidigt som patienterna ville leva så länge som möjligt, var upplevelsen att 
leva som oförmögen och vara en börda något som gjorde det svårt att känna glädje och 
mening med livet (Ozanne et al., 2013). En del oroade sig för sina närståendes hälsa och 
att de skulle dö före dem, eftersom de själva kände sig sårbara och var beroende av dem 
som vårdare. Upplevelsen av att vara orsak till familjens lidande var en tung börda att 
bära och orsakade skuldkänslor hos patienterna. Det visade sig också att en del inte ville 
träffa sina anhöriga och isolerade sig för att inte belasta dem med sin dödsångest eller 
för att få sympati (Ozanne et al., 2013). Att förlora kroppsfunktioner samt bli beroende 
av familj och samhälle var något som kunde ge upphov till självmordstankar 
(Rosengren et al., 2015), där vissa ansåg sig ha rätt till assisterat självmord (Foley et al., 
2014a; Lemoignan & Elles, 2010), men samtidigt var de rädda för att göra det då det 
skulle vara förödande mot familjen (Foley et al., 2014a).  
 
Ett dåligt bemötande från hälso- och sjukvården eller när sjukvårdspersonalen tog beslut 
i samband med behandlingar gjorde att patienterna upplevde en minskad autonomi och 
de ville därför undvika all kontakt med sjukvården (Ando et al., 2015). En del ville 
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därför själva ta kontakt med sjukvården när de ansåg att det behövdes, för att behålla 
känslan av autonomi (Foley et al., 2014b; Ando et al., 2015). Upplevelsen om 
förminskad autonomi kunde även uppkomma då det tog lång tid att få diagnosen 
fastställd och patienterna upplevde att hälso- och sjukvården förminskade deras 
symptom (Ando et al., 2015; Rosengren et al., 2015).  
 

Upplevelse  av  meningen  med  livet  
Patienterna upplevde att det var viktigt att känna njutning och glädje i de dagliga 
aktiviteterna och de upplevde vikten av familjen på ett annat sätt än tidigare (Oh et al., 
2014; Rosengren et al., 2015). Där familjen, framförallt små barn och barnbarn, samt 
vännernas närvaro och stöd hjälpte till att hitta mening, lycka och styrka i livet (Ozanne 
et al., 2013). Patienterna upplevde även mening ur känslan av att de hade ett eget liv och 
kunde utöva sina egna intressen (Ozanne et al., 2013). Genom att ha ett aktivt liv och att 
kunna leva i nuet skapades en frihetskänsla och kontroll över livet vilket gjorde att 
meningsfullhet, styrka och glädje kunde upplevas (Ozanne et al., 2013; Rosengren et al, 
2015). Där styrka innebar att ha en identitet, ett socialt nätverk samt att vara närvarande 
och delaktig i livet, allt detta behövdes för upplevelsen av meningen med livet 
(Rosengren et al., 2015). Även att kunna acceptera nuet och sig själv som individ 
upplevdes som att finna mening (Ozanne et al., 2013). Dessa upplevelser gjorde att det 
inte längre fanns några distraktioner och därför kunde ett större fokus läggas på varje 
situation (Rosengren et al., 2015). Några patienter ansåg att det inte fanns något hopp i 
sjukdomen, medan andra levde i nuet och sökte efter hopp (Foley et al., 2014b; Ozanne 
et al., 2013). Hoppet kunde vara att ett botemedel skulle hittas, att sjukdomen skulle gå 
över eller åtminstone inte bli värre än den just nu var samt att kunna överleva ett visst 
datum (Ozanne et al., 2013). 
 
Vid diagnostisering med ALS upplevde patienterna en känsla av tvång att acceptera 
sjukdomen (Foley et al., 2014b). Vissa uttryckte upplevelser av orättvisa, bitterhet, ilska 
och förtvivlan och tankarna kunde kretsa kring varför just de hade fått sjukdomen och 
om de gjort något ont (Ozanne et al., 2013; Rosengren et al., 2015). En del upplevde 
förändringar i sin religiösa tro, där de upplevde att Gud inte längre existerade, detta 
tillsammans med känslan av att ha haft ett friskt och bra liv innan, gjorde det ännu 
svårare att acceptera sjukdomen (Ozanne et al., 2013). Även om patienterna kände till 
mycket om ALS, dess funktionsförändringar och handikapp, var upplevelsen av 
integration med andra patienter med ALS, i en mer framskriden sjukdomsfas, viktig för 
att kunna uppleva acceptans i sjukdomen (Oh et al., 2014). Accepterandet var inte 
endast sammankopplat med den fysiska förändringen utan även perspektivet kring olika 
livsstadier (Foley, Timonen & Hardiman 2014a). Patienter som var över 70 år hade 
lättare att acceptera förändringarna och sjukdomen än de som var yngre. Att få 
diagnosen som 45-åring eller yngre var mycket smärtsamt för vissa, framför allt om det 
var små barn inblandade då upplevelsen av att gå miste om föräldraskapet uppstod 
(Foley et al., 2014a; Ozanne et al., 2013). 
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Diskussion  
Metoddiskussion  
I studier med kvalitativ design påvisar termerna trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet samt överförbarhet en god vetenskaplig kvalitet (Wallengren & 
Henricson, 2012). Studiens trovärdighet stärks genom att artiklarna granskats var för sig 
för att sedan diskuterats gemensamt för att komma fram till konsensus. Vidare har 
studien granskats kontinuerligt av en handledare samt andra studenter. De databaser 
som användes för både allmän sökning och för sökning av resultatartiklarna var 
PsycINFO, Cinahl och PubMed, som alla innehåller omvårdnadsartiklar (Karlsson, 
2012), som svarar till litteraturstudiens syfte. Dock kan det ses som en svaghet att 
endast tre databaser användes eftersom vissa artiklar på så vis kan ha uteslutits.  
 
I sökningarna skrevs Amyotrophic lateral sclerosis ut i sin helhet eftersom 
förkortningen ALS innefattar många andra begrepp som till exempel individuals, trials, 
also och goals, vilket resulterade i väldigt många träffar som var orelevanta för syftet. 
Vid första egentliga artikelsökningen exkluderades artiklar som handlade om både 
Motor neuron disease och Amyotrophic lateral sclerosis eftersom studien enbart handlar 
om ALS och artiklar med andra sjukdomar skulle exkluderas. Dock framkom det att 
motor neuron disease är detsamma som ALS, men att sjukdomen har olika namn i olika 
länder, vilket gjorde att samma sökningar gjordes ytterligare en gång för att inkludera 
de tidigare artiklarna. En förförståelse om det hur det är att leva med ALS hade erhållits 
genom att tidigare ha läst biografier samt sett dokumentärer om hur det är att leva med 
sjukdomen. Även genom att tidigare ha arbetat med andra neurologiska sjukdomar, 
såsom Multipel Skleros och Huntingtons sjukdom, fanns en kunskap om hur det är att 
leva med en neurologisk sjukdom. Eftersom förförståelsen kring ALS var relativt liten 
så torde den inte ha påverkat resultatet i någon större utsträckning, detta kan anses öka 
pålitligheten i studien. Även genom att den kunskap som erhållits under studiens gång, 
om att MND och ALS är samma sjukdom, har beskrivits kan anses öka pålitligheten.  
 
Eftersom studien är en omvårdnadsstudie användes sökordet Nurs* vid en sökning i de 
tre använda databaserna, för att utesluta att några resultatartiklar hade missats. 
Sökningen i PsycINFO resulterade i elva träffar varav nio av de elva artiklarna var 
dubbletter sedan tidigare och två av de elva artiklarna var inte var relevanta för syftet. I 
Cinahl blev sökresultatet sju träffar varav två av de sju artiklarna var dubbletter samt 
fem av de sju artiklarna inte var relevanta till syftet. Sökningen i PubMed resulterade i 
20 träffar varav 13 av de 20 artiklarna var dubbletter sedan tidigare och sju av de 20 
artiklarna var inte relevanta till syftet. Det innebar att sökordet nurs* med trunkering 
inte tillförde några extra resultatartiklar. Genom att använda sökordet nurs* kopplades 
ALS till omvårdnad vilket kan anses stärka bekräftelsebarheten eftersom uppsatsen 
skrivs inom detta område. Resultatartiklarna kvalitetsgranskades genom Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ metod och alla tio resultatartiklar 
hamnade inom grad I. Således användes ingen artikel av grad II och III, vilket kan 
stärka resultatet tack vare den höga kvalitén. En svaghet i studien kan vara att alla 



 13 

artiklar som användes har översatts från engelska till svenska, där översättningen kan ha 
påverkat tolkningen. 
 
Inga kvantitativa artiklar som svarade mot syftet hittades i sökningarna. Detta kan ses 
som en svaghet då de ofta innehåller större antal patienter och därför skulle kunna leda 
till större generaliseringar. Eftersom syftet handlar om att beskriva upplevelser var dock 
kvalitativa artiklar som ofta beskriver upplevelser mer lämpliga att användas i denna 
litteraturstudie och att resultatet baseras enbart på sådana innebär således en styrka. Det 
kan också ses som en styrka att resultatartiklarna hade en stor bredd och täckte in flera 
länder och världsdelarna; Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Artiklarna visar 
att, trots kulturskillnader är upplevelsen av att leva med ALS likartad, och på så sätt kan 
det skapa en god överförbarhet till den svenska vården. Även genom att studierna i 
resultatartiklarna är gjorda i I-länder kan påverka överförbarheten till Sverige. Eftersom 
Sverige också anses vara ett I-land bör överförbarheten till den svenska vården vara 
god, dock kan det inte styrkas att det är en god överförbarheten till länder som anses 
vara U-länder. Resultatet kan dock inte appliceras på alla som lever med ALS, då de 
kvalitativa artiklarna som användes i studien beskriver subjektiva upplevelser. Det kan 
ses som en svaghet i studien att tre av resultatartiklarna var skrivna av samma författare, 
då det kan ge ett vinklat resultat. Samtidigt kan det även stärka resultatet genom att 
författarna gjort många olika studier i området och kan anses vara pionjärer inom denna 
del av forskningen.  
 

Resultatdiskussion  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med ALS. 
I resultatet framkom det att leva ett liv med ständig förlust och förändring påverkade 
patienternas identitet och autonomi samt upplevelsen av att vara beroende av andra var 
framträdande i upplevelsen av att leva med ALS. För att finna styrka att hantera 
vardagen var även upplevelsen av att känna meningsfullhet av betydelse.    
 
Livet med ALS bestod av en ständig förlust som skapade en rädsla för att förlora 
kroppsfunktioner samt hur döden skulle uppenbara sig (Ozanne et al., 2013; Foley et al., 
2014b; Jeppesen et al., 2015). Detta kan jämföras med studier på äldre patienter där 
förlorade kroppsfunktioner skapar begränsningar i livet och påverkar patientens 
upplevelse av värdighet samt minskad livskvalitet (Franklin, Ternestedt och Nordenfelt, 
2006; Johnston, Milligan, Foster & Kearney, 2012). Även i studier med på patienter 
med Guillain-Barré syndrom beskrivs rädslan av att helt plötsligt förlora 
kroppsfunktionerna och inte längre kunna göra vardagliga aktiviteter samt begränsade 
möjligheter att delta i samhället (Forsberg, Ahlström & Widén, 2008; Forsberg, 
Ahlström & Widén, 2015). En annan studie med forskning på patienter med ALS visar 
att vissa väljer att förneka sjukdomen och den kroppsliga försvagningen genom att 
undvika att se och hantera sjukdomstillståndet (Cipolletta et al., 2017). För att en bra 
vårdrelation mellan patient och sjuksköterska ska uppstå behöver vården vara 
personcentrerad, vilket gör att ett förtroende uppstår, som kan hjälpa patienten att 
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uttrycka sina känslor (Kasén, 2012; Kieft et al., 2014; Hemberg & Vilander, 
2017).  Även genom att patienten är aktiv i sitt vårdande kan relationerna utvecklas till 
en bra förtroendefull vårdande relation (Kasén, 2012). Om sjuksköterskan är lugn och 
empatisk i mötet med patienten kan en tillitsfull vård utföras (Kieft et al., 2014; 
Hemberg & Vilander, 2017). Det är möjligt att sjuksköterskans agerande vid 
upplevelsen av förlust kan påverka patientens känslor och rädslor samt göra att 
patienten upplever sig som starkare, trots förlusten av kroppsfunktioner. Om 
sjuksköterskan däremot inte möter patientens upplevelser kan patienten uppleva en 
dålig vård, men även en känsla av att bli avvisad.   
 
I resultatet framkom det att i samband med upplevelsen av förändring var det viktigt att 
kämpa för att bibehålla känslan av identitet och normalitet i livet. (King et al., 2009; 
Foley et al., 2014b; Ando et al., 2015; Jeppesen et al., 2015; Rosengren et al., 2015). 
Andra studier på äldre och på patienter med ALS visar att förändringarna skapar en stor 
omställning i livet när patienterna upplever beroende av andra människor, vilket 
påverkar identiteten. (Franklin et al., 2006; Cipolletta, Gammino & Palmieri, 2017). 
Studier visar också att genom att ha stöd från familj och sjukvård upplever patienterna 
att de bibehåller sin normalitet i livet och på så vis får en bättre livskvalitet (Franklin et 
al., 2006; Johnston et al., 2012). Även studier på patienter som haft en psykos visar att 
strävan efter att bibehålla normalitet i livet uppnås genom att kunna utföra vardagliga 
aktiviteter och kunna vara en del i sociala livet (Syrén & Hultsjö, 2014). Sjuksköterskor 
kan verka för att minska risken för upplevelsen av förlorad identitet genom att se alla 
som unika och värdefulla individer samt vara lyhörda för patientens känslor (Watson, 
1994). Sjuksköterskan har även ett stort ansvar i en teambaserad omvårdnad, där en bra 
kommunikation och medvetenhet mellan de olika yrkesprofessionerna skapar en ökad 
integritet hos patienten (Kossiaify et al., 2017). Patienternas upplevelse av förändring 
måste bemötas av sjuksköterskan, där patienten ses som en unik person för att kunna 
hjälpa patienten att behålla känslan av identitet och normalitet. Även en teambaserad 
vård kan ge en ökad upplevelse av identitet och normalitet när de teambaserade 
insatserna fungerar på ett bra sätt och är personcentrerade.  
 
I upplevelsen av beroende var en minskad autonomi och känslan av att vara en börda 
framträdande, där dessa påverkades av bemötandet från sjukvården och upplevelsen av 
lidande i familjen (Foley et al., 2014a; Foley et al., 2014b; Ozanne et al., 2013; Ando et 
al., 2015; Rosengren et al., 2015; Foley et al., 2016). Även studier på patienter som haft 
respiratorbehandling visar att upplevelsen av en minskad autonomin har ett samband 
med ett dåligt bemötande från hälso- och sjukvårdspersonalen (Wang, Zhang, Li och 
Wang, 2008). Andra studier som handlar om vad sjuksköterskor behöver veta i 
omvårdnaden vid ALS visar att de viktigaste omvårdnadsåtgärderna som sjuksköterskan 
har är att ge patienten emotionellt stöd och uppmuntran (Bellomo & Cichminski, 2015). 
I sjuksköterskans möte med patienten ökar det emotionella stödet patienternas 
upplevelse av integritet och autonomi (Schuster, 2013). Även frågor kring liv, död och 
lidande kan uppstå i mötet och där beroendet av andra kan leda till upplevelsen av att 
vara en börda (Schuster, 2013). För att minska upplevelsen av att vara en börda och 
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underlätta livet för patienten, men även familjen, är det viktigt att sjuksköterskan sätter 
in eller byter ut behandlingar innan symptomen blir för omfattande (Ozanne, 2015). 
Omvårdnadsteoretikern Watson beskriver att sjuksköterskan kan hjälpa patienten att öka 
sin självkontroll och självkännedom och på så sätt få patienten att gå från tillstånd som 
att känna ohälsa till att känna hälsa (Watson, 1994). I Kaséns (2012) omvårdnadsteori 
om vårdande relationer så beskrivs även patientens delaktighet i vården. Genom att 
patienten är delaktig så möjliggörs en bra relation mellan sjuksköterskan och patienten 
och en bra vård kan utvecklas (Kasén, 2012). Det verkar som att patientens upplevelse 
av mötet och relationen med sjuksköterskan påverkar det fortsatta vårdandet och det är 
därför viktigt att sjuksköterskan informerar patienten på ett tydligt sätt så att patienten 
får veta vad det finns för alternativ för att kunna utnyttja sin autonomi. Det kan även 
vara så att sjuksköterskan har ett stort ansvar och ska finnas tillgänglig för både patient 
och familj. Där sjuksköterskans kunskaper och stöd är av stor vikt för att minska 
patientens upplevelse av att vara en börda.  
 
Upplevelser av ett meningsfullt liv påverkades av att hitta lycka och styrka i livet 
genom att ha familjen närvarande (Ozanne, et al., 2013; Ando et al., 2015; Rosengren et 
al., 2015). Andra studier visar på likheter mellan att leva med ALS och ha genomgått en 
respiratorbehandling i förhållande till familjebanden, där familjen stöd minskade 
känslan av ensamhet och gav en meningsfull existens (Wang et al., 2008; Cipolletta et 
al., 2017). Patientens känsla av sammanhang påverkas även genom att sjuksköterskan 
stöttar patienten genom att observera, tolka och förstå patientens behov, vilket hjälper 
patienten att bevara sin värdighet och skapa meningsfullhet (Franklin et al., 2006; Rehn, 
2013). Att känna delaktighet i vården ger också en känsla av meningsfullhet, som även 
detta påverkar patientens känsla av sammanhang, där en stark känsla av sammanhang 
visar på en bra livskvalitet (Antonovsky, 2005). Livskvaliteten kan, förutom av känslan 
av sammanhang, även påverkas av upplevelser av ångest, depression och smärta, där 
låga nivåer ger en högre livskvalitet och därmed är det lättare att hitta styrka i livet 
(Stephens et al., 2016a). I Kaséns teori om vårdande relationer beskrivs att 
sjuksköterskan har en känslomässig och medmänsklig roll i vårdandet av patienter 
(Kasén, 2012). Det verkar som att sjuksköterskan, men även familjen, betyder väldigt 
mycket för patienten för att få ett meningsfullt liv. Vid ALS borde alla de tre begrepp 
som finns i Antonovskys teori vara av vikt, även om det bara var känslan av 
meningsfullhet som framkom i resultatet. Utan begriplighet och hanterbarhet kan inte 
känslan av sammanhang infinna sig (Antonovsky, 2005) och då kan det antas att inte 
heller meningsfullhet kan infinna sig. Det kan även därför antas att det ställs krav på 
sjuksköterskan, tillsammans med familjen, att uppmärksamma patientens behov för att 
kunna ge ett bra stöd och hjälpa patienten att skapa meningsfullhet i livet. När 
patienterna upplever meningsfullhet och styrka kan det indikera på en inre frid samt en 
känsla av att livet ändå har en mening, trots den svåra sjukdomen. Vilket gör att det kan 
antas att patienterna har lättare att acceptera sjukdomen och dess progression.  
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Konklusion  och  implikation    
I resultaten framkom det att leva med ALS upplevdes som att leva ett liv med ständig 
förlust och förändring vilket påverkade identitet och autonomi. Sjuksköterskans stöd, 
både för patient och familj, var betydelsefullt samt att patienterna upplevde familjens 
stöd som en viktig del och stärkte upplevelsen av att hitta lycka och meningsfullhet i 
livet. Utan familjens stöd upplevde patienten osäkerhet och kände sig som en börda 
vilket gjorde att de blev försiktiga med att lägga den emotionella påfrestningen, som 
sjukdomen gav på familjen. De upplevde även en rädsla kring hur döden skulle inträffa 
och det fanns en önskan om att få dö med integritet.  
 
Omvårdnaden vid ALS är teambaserad och används i syftet att minska lidande och 
lindra symptom, då det inte finns något botemedel för sjukdomen. Tidigare forskning 
visar hur sjuksköterskor och anhörigvårdare upplever omvårdnaden vid ALS, men det 
saknas forskning kring patienternas upplevelser av omvårdnaden och familjens 
upplevelser av stöd. Fler studier kring patienters upplevelser av omvårdnad vid 
sjukdomen samt hur familjen ska stödjas under sjukdomsförloppet behövs för att 
sjuksköterskan ska få en ökad förståelse och kunskap för att kunna vara ett bättre stöd i 
deras vardag. Att möta patienter som har en obotlig sjukdom och deras familjer kan var 
svårt och skapa en osäkerhet hos sjuksköterskan. Därför föreslås att utbildningen till 
sjuksköterska inkluderar hur sjuksköterskan ska stödja och möta patient och familj. 
Vidare bör även arbetsgivaren bör erbjuda vidareutbildning i ämnet för att bidra till att 
sjuksköterskan i det fortsatta yrkeslivet kan ge både patient och familj bästa möjliga 
vård och stöd. 
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BILAGA  A  

 

Tabell  1:  Sökordsöversikt    

Sökord PubMed Cinahl PsycINFO  

Amyotrofisk 
lateralskleros 

Amyotrophic Lateral 
Sclerosis (MeSH 
Terms) 

Amyotrophic Lateral 
Sclerosis (MH) 

Amyotrophic Lateral 
Sclerosis (TH) 

Patient Patient (Fritext) Patient (Fritext) Patient (Fritext) 

Upplevelse Experienc* (Fritext) Experienc* (Fritext) Experienc* (Fritext) 
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Tabell  2:  Sökordhistorik    

Datum   Databas   Sökord/Limits/  
Boolska  operatorer  

Antal  
träffar  

Lästa  
abstrakt  

Granskade  
artiklar  

Resultat    
artiklar  

280218 PsycINFO 

MAINSUBJECT.EXACT
("amyotrophic Lateral 
Sclerosis") AND 
experienc* AND patient 
 
Limits: Publication date: 
2008-2018 och peer 
reviewed 83 19(5)* 4 2 

010318 Cinahl 

amyotrophic lateral 
sclerosis AND experienc* 
AND patient 
 
Limits: Publication date: 
2008-2018 och peer 
reviewed 70 13(4)* 4 4 

050318 PubMed 

"amyotrophic lateral 
sclerosis"[MeSH Terms] 
AND experienc* AND 
patient  
 
Limits: Publication date: 
2008–2018 136 63(4)* 6 4 

  Totalt: 274 95 14 10 
   

 * Siffror inom parantes visar antal dubbletter som förekommit i tidigare sökningar.   
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Tabell  3:  Artikelöversikt  
Artikel  1  

Referens   Ando, H., Williams, C., Angus, M. R., Thornton, W. E., Chakrabarti, B., Cousins, R., 
Piggin, H. L., & Young, A. C. (2015). Why don’t they accept non-invasive ventilation?: 
Insight into the interpersonal perspectives of patients with motor neurone disease.  British 
journal of health psychology, 20, 341-359. doi: 10.1111/bjhp.12104  

Land  
Databas  

Storbritannien  
PsycINFO 

Syfte   Syftet med denna studien var att förstå varför vissa patienter med ALS avböjer eller avslutar 
NIV-behandling.  

Metod:  
Design  

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design  

Urval   Nio deltagare valdes ut till att delta i studien. Inklusionskriterier var att man ska ha fått en 
bekräftad ALS-diagnos. Exklusionskriterier var om man hade en kognitiv- eller beteende 
nedsättning.   

Datainsamling   Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer. Deltagarna fick själva välja 
om intervjuerna skulle ske hemma hos dem eller på sjukhuset.  

Dataanalys   Dataanalysen började med att man läste igenom data för att få en första inblick i materialet, 
transkriberingar av insamlade data gjordes och ur detta växte teman fram. Teman delades in 
enligt deras relevans för syftet med forskningen och till dess betydelse i förhållande till 
deltagarnas levda erfarenhet av ALS och NIV. En tema-tabell skapades, innehållande både 
huvudteman och deras underteman. Individuella analyser utfördes först, följt av bredare 
generaliseringar av orsaker till minskande NIV-behandling i samband med ALS. 

Bortfall   Internt bortfall: 4 deltagare.  

Slutsats   I studien beskrevs det att patienterna upplevde att sjukdomen förminskade dem som 
människor och omformade deras person till ett hjälplöst ting. Vidare beskrivs det att 
patienterna upplevde att ett dåligt bemötande från sjukvården minskade deras autonomi. 
Denna upplevelse uppkom även när patienterna kände det som att sjukvårdspersonalen 
förminskade deras symptom. När sjukvårdens bemötande var bristfälligt infann sig en 
önskan hos patienten att själv ta kontakt med sjukvården när det behövdes.  

Vetenskaplig  
kvalitet  

Grad I (85%) 

  
  



BILAGA  C  
 

 

Artikel  2  

Referens   Foley, G., Timonen, V., & Hardiman, O. (2014a). Acceptance and decision making in 
amyotrophic lateral sclerosis from a life-course perspective. Qualitative health research 
24(1), 67-77. doi: 10.1177/1049732313516545 

Land  
Databas  

Irland 
PubMed 

Syfte   Syftet var att belysa hur viktiga delar av livsprocessen formar hur människor med ALS 
svarar på en nära förestående dödlighet och fattar beslut om sin vård. 

Metod:  
Design  

Kvalitativ metod 
Grounded theory 

Urval   34 deltagare valdes ut från det Irländska ALS-registret, deltagarna valdes ut genom ett 
teoretiskt stickprov. Av deltagarna var 17 stycken män och 17 stycken kvinnor och alla 
hade fått medicinsk- och stödjande vård efter diagnostisering med ALS.  

Datainsamling   Datainsamling gjordes genom djupgående intervjuer hemma hos deltagarna. Inga specifika 
intervjufrågor hade förberetts utan syftet var att ha få en öppen intervju där deltagarnas 
perspektiv kom fram. 

Dataanalys   Alla intervjuer transkriberades och skickades ut till deltagarna för att få deras godkännande 
eller göra ändringar där deltagarna ansåg det behövdes, innan dataanalysen påbörjades. 
Dataanalysen gjordes genom att författarna träffades regelbundet för att diskutera 
datainsamlingen och resultatet. Den första författaren gjorde intervjuerna och 
transkriptionerna. Den andra författaren kontrollerade procedurerna och den första 
författarens analys. Den tredje författaren översåg procedurerna och underlättade 
datainsamlingsproceduren. Sedan började materialet brytas ned till koder. Genom att sedan 
jämföra koderna skapades nya koder och slutligen skapades kategorier.  

Bortfall   Ej angivet.  

Slutsats   I studien beskrivs det att den fysiska förändringen och perspektivet på livsstadiet påverkade 
accepterandet av sjukdomen. De patienter som var över 70 år hade även lättare att acceptera 
sjukdomen än de som var yngre. Det beskrivs även att patienterna upplevde det som viktigt 
att familjen stöttade dem i vårdbesluten. Patienterna i studien har även tankar kring assisteras 
självmord, men upplever att familjen skulle bli förkrossade och skulle därför inte genomföra 
det.  

Vetenskaplig  
kvalitet  

Grad I (87.5%) 
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Artikel  3  

Referens   Foley, G., Timonen, V., & Hardiman, O. (2014b). Exerting control and adapting to loss in 
amyotrophic lateral sclerosis. Social Science & Medicine 101, 113-119. doi: 
10.1016/j.socscimed.2013.11.003 

Land  
Databas  

Irland 
PubMed 

Syfte   Syftet med studien var att upptäcka viktiga processer som belyser hur och varför personer 
med ALS anpassar sig till hälso- och sjukvården.  

Metod:  
Design  

Kvalitativ metod 
Grounded theory  

Urval   Deltagarna valdes ut från det Irländska ALS-registret, varav 17 stycken var män och 17 
stycken var kvinnor med åldersspannet från 37 år till 81 år. Deltagarna valdes ut oberoende 
av geografiskt område och socioekonomisk status.  

Datainsamling   Datainsamlingen gjordes genom djupgående intervjuer som spelades in via ljudinspelning. 

Dataanalys   Ljudinspelningarna transkriberades, och den första författaren genomförde intervjuerna och 
analyserade materialet. Den andra författaren kontrollerade den första analysen som gjorts 
och övervakade alla procedurer. Den tredje författaren hjälpte till under datainsamlingen 
och hade en översyn kring procedurerna. När materialet analyserats så delades det in i olika 
koder. De olika koderna sammanställdes och delades in i olika kategorier.  

Bortfall   Externt bortfall: 10 stycken 
Internt bortfall: 3 stycken 

Slutsats   I studien beskrivs det att patienter med ALS ansåg att kontroll och förlust var viktiga delar i 
livet med ALS. I upplevelsen av förlust var den fysiska förändringen och förlust av en 
framtid framträdande. I studien beskrivs att patienterna upplevde ALS som en dödsdom. Att 
förlora kontrollen upplevdes som att tvingas acceptera sjukdomen. Det var därför viktigt för 
patienterna att kunna behålla kontrollen över sin egen vård. 

Vetenskaplig  
kvalitet  

Grad I (83%) 
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Artikel  4  

Referens   Foley, G., Timonen, V., & Hardiman, O. (2016). “I hate being a burden”: The patient 
perspective on carer burden in amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic lateral sclerosis 
and Frontotemporal degeneration 17, 351-357. doi: 10.3109/21678421.2016.1143512 

Land  
Databas  

Irland 
PubMed 

Syfte   Syftet var att utveckla en verklighetsteori för att beskriva hur ALS patienter interagerar med 
hälso- och sjukvård.  

Metod:  
Design  

Kvalitativ metod 
Grounded theory 

Urval   34 patienter från det Irländska ALS-registret blev utvalda för att delta. Hälften av deltagarna 
var kvinnor och den resterande hälften var män. 27 av deltagarna bodde med sin familj där 
en partner var huvudvårdaren. 30 av deltagarna hade assistans från familjen för att klara de 
dagliga aktiviteterna. 

Datainsamling   Datainsamling skedde genom intervjuer hemma hos deltagarna, förutom hos två som istället 
gjordes på ett sjukhus.  

Dataanalys   Vid intervjuerna så användes ljudinspelningar som sedan transkriberades. Data kodades för 
att identifiera psykosociala processer som beskriver hur deltagarna interagerar med hälso- 
och sjukvård samt med familjevårdare. Den centrala miljön som formade deltagarnas 
upplevelser och beslutsprocess kring deras vård framkom under dataanalysen. Vidare 
analyserades patientperspektivet om ”vårdbörda” i ALS och hur det påverkar 
beslutsprocessen i relation till deras vård.    

Bortfall   Ej angivet 

Slutsats   I studien beskrivs patienternas upplevelse av att vara en börda vid ALS. Patienterna vårdas 
av familjen samtidigt som de stöttar dem och fattar egna beslut om vården, där de prioriterar 
familjens välbefinnande framför sitt eget. I det flesta fall är det stöd som patienterna ger sina 
familjer är emotionellt. Patienterna upplevde sig som en börda, inte bara för de fysiska 
förändringarna, utan genom att de upplever att de är en känslomässig belastning för familjen. 
Detta gör att deras uttryckta preferenser för vård, framförallt den palliativa vården, formas av 
en skyldighet som de upplever gentemot familjen. 

Vetenskaplig  
kvalitet  

Grad I (85%) 
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Artikel  5  

Referens   Jeppesen, J., Rahlbek, J., Gredal, O., & Hansen, P. H. (2015). How narrative journalistic 
stories can communicate the individual’s challenges of daily living with amyotrophic lateral 
sclerosis. The Patient: Patient-Centered Outcomes Research 8(1), 41-49. doi: 
10.1007/s40271-014-0088-6 

Land  
Databas  

Danmark 
PubMed 

Syfte   Syftet var att beskriva hur man kan få ett perspektiv på patienter med ALS med hjälp av 
narrativa journalistiska berättelser samt att presentera resultat utifrån den individuella 
patienten med ALS erfarenheter av det dagliga livet. 

Metod:  
Design  

Kvalitativ metod 
Narrativ analys 

Urval   Sex deltagare valdes ut från det nationella expertcentret för neuromuskulär rehabilitering. 
För få att delta i studien varierade inklusionskriterierna mellan talförmåga, följsamheten i 
den kliniska rehabiliteringen, utbildning samt yrke.    

Datainsamling   Datainsamlingen gjordes hemma hos deltagarna genom att totalt 24 narrativa intervjuer 
utfördes under ett år. Delar av varje besök hade ett långsamt tempo i intervjusamtalen för att 
tillmötesgå den föränderliga situationen och sjukdomsförhållanden. För att få en komplett 
intervju behövdes tillräckligt med tid, tålamod och ibland även tolkningsstöd från en partner 
eller en professionell vårdgivare för att kompensera en försämrad talförmåga. Intervjuerna 
spelades in genom ljudinspelning. 

Dataanalys   Dataanalysen gjordes genom en narrativ journalistisk analys där patienternas berättelser 
blev nedskrivna till en journalistikberättelse. Ljudinspelningarna transkriberades i tre 
transkiberingsformer, omskrevs och sammanfattades. Deltagarnas berättelser kodades och 
delades in i 22 ämnen och sex teman.    

Bortfall   Internt bortfall: 1 deltagare.  

Slutsats   Studien visar att livet med ALS är en konstant kamp för att kunna leva ett liv så normalt som 
möjligt. Genom att kämpa för att kunna utföra de dagliga aktiviteterna upplevde patienterna 
att de hade ett mer normalt liv. Även kommunikation och information var viktigt för 
patienterna i studien.   

Vetenskaplig  
kvalitet  

Grad I (89,5%) 
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Artikel  6  

Referens   King, S. J., Duke, M. M., & O’Connor, A. B. (2009) Living with amyotrophic lateral 
sclerosis/motor neurone disease (ALS/MND): decision-making about ‘ongoing change and 
adaptation’. Journal of Clinical Nursing, 18(5), 745-754. doi: 10.1111/j.1365-
2702.2008.02671.x 

Land  
Databas  

Australia 
Cinahl 

Syfte   Att presentera en modell som förklarar dimensionerna av förändring och anpassning av hur 
patienter som diagnostiseras och lever med amyotrofisk lateralskleros/motorneuronsjukdom 
upplever det. 

Metod:  
Design  

Kvalitativ metod 
Grounded theory 

Urval   För att vara med i studien behövde deltagarna vara frivilliga och de skulle kunna 
kommunicera. Sjutton män och åtta kvinnor deltog i studien mellan 2001-2003. Fjorton 
deltagare bodde på landsbygdsområden och elva bodde i städerna. Tjugotvå deltagare bodde 
hemma och tre på sjukhem. 

Datainsamling   Studie genomfördes i storstadsregionen och landsbygden Victoria, Australien. Deltagare var 
frivilliga och delaktiga i audiovisuella, djupgående intervjuer. Deltagarnas 
kommunikationsförmåga varierade och därför valde vissa att använda 
kommunikationsenheter eller ha en annan person som är bekant med deras talmönster i 
närheten, för att hjälpa till med tolkning. Intervjuerna transkriberades så exakt som möjligt 
med tanke på de kommunikationsutmaningar som vissa deltagare upplevde.  

Dataanalys   Dataanalysen omfattar: 33 transkriberade, ljudbandade, oberoende intervjuer, elektronisk 
korrespondens, fältnoteringar samt berättelser, prosa, låtar och fotografier som är viktiga för 
deltagarna. Vissa deltagare intervjuades mer än en gång på deras egen begäran. 
QSR-programvaran NVivo användes för att lagra och hantera ostrukturerade data. Förhör av 
de första tio intervjuerna identifierade startkoder. Koderna grupperades i kategorier som 
märktes och definierades med kriterier och beskrivningar. Kategorier med beskrivningar 
granskades och förhördes för att utveckla koncept med underkategorier. 

Bortfall   Ej angivet 

Slutsats   Patienterna upplevde att de kroppsliga försvagningarna gjorde det mer krävande att delta i 
vissa aktiviteter och den personliga bilden av att vara stark och oberoende utmanades 
ständigt. Det upplevdes som en skam att börja använda rullstol vilket gjorde att patienterna 
hellre stannade hemma än att befinna sig på allmän plats. 

Vetenskaplig  
kvalitet  

Grad 1 (83,3%) 
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Artikel  7  

Referens   Lemoignan, J. E., Ells, C. (2010). Amyotrophic lateral sclerosis and assisted ventilation: 
How patients decide. Palliative & Supportive Care, 8(2), 207-213. doi: 
10.1017/S1478951510000027 

Land  
Databas  

Kanada 
Cinahl  

Syfte   Syftet var att bättre förstå erfarenheten av när patienter med ALS beslutar att använda 
andningsstöd. 

Metod:  
Design  

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk 

Urval   Nio patienterna kontaktades för deltagande i studien för att säkerställa mångfald av ålder, 
kön, ALS-typ, progressionshastighet, eller val av strategi för att hantera 
andningssymptomen. Endast patienter som diskuterade valet av behandling avseende 
andningssvikt dokumenterades, och som hade andningskapacitet (FVC) under 60% av 
patientens förutspådda värde rekryterades för studien.  

Datainsamling   Ett fenomenologiskt tillvägagångssätt valdes med hjälp av individuella, semistrukturerade, 
djupgående intervjuer. Varje en-timmes intervju genomfördes i deltagarens hem. En 
intervjuguide användes med öppna frågor som är tillåtna för forskning av patientens 
värderingar, känslor, förståelse och erfarenhet som rör hantering av andningsproblematik. I 
vissa fall deltog anhöriga i intervjun för att underlätta kommunikation och uttryck av 
tankarna hos patienten med ALS. 

Dataanalys   Intervjuerna var bandinspelade och transkriberade av intervjuaren ord för ord. Varje 
transskript granskades för att hitta betydelsefulla meningar relaterade till beslutsprocessen 
för hantering av andningssvikten. Allt eftersom datainsamlingen och analysen fortsatte, 
grupperades betydelsefulla kategorier och tillsammans bildades teman.  

Bortfall   Ej angivet 

Slutsats   Patienterna i studien upplevde att livet som väntade var att ligga i sängen och vara beroende 
av andningshjälp. Vissa funderade på assisterat självmord för att slippa lidandet. De 
framhävande upplevelserna i studien var hur andningen skulle påverka patienternas vardag, 
och senare deras död. För flera patienter var frågor om andningshjälp eller inte frågan. 

Vetenskaplig  
kvalitet  

Grad 1 (87,5%) 
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Artikel  8  

Referens   Oh, H., Schepp, K. G., & McGrath, B. B. (2014). A journey of suffering: living with 
amyotrophic lateral sclerosis in South Korea. Journal of Neuroscience Nursing, 46(3), E3-
E11. doi: 10.1097/JNN.0000000000000054 

Land  
Databas  

Sydkorea 
Cinahl 

Syfte   Syftet var att utforska sjukdomsupplevelserna hos patienter med ALS med perspektiv 
genom ett sociokulturellt sammanhang i Sydkorea. 

Metod:  
Design  

Kvalitativ metod 
Etnografisk design 

Urval   Det var fem inkluderingskriterier som användes vid urvalet av deltagare.  
1. Patienten skulle ha en bekräftad ALS-diagnos.  
2. Patient skulle vara registrerad hos koreanska amyotrofisk lateralsklerosförbundet.  
3. Patienten skulle kunna kommunicera antingen verbalt eller icke-verbalt.  
4. Patienterna var över 18 år och förstod syftet med studien.  
5. Patienterna bodde inom ett förutbestämt pendlingsavstånd från Seoul för att underlätta 
observationen av deltagarna.  
Patienter som haft andra neurologiska sjukdomar eller psykiska sjukdomar exkluderades. 

Datainsamling   Datainsamling skedde genom 15 stycken semistrukturerade intervjuer hemma hos 
deltagarna och i vissa fall även på en klinik. 

Dataanalys   Data transkriberades för att bryta ned texten till meningsfulla segment. Dessa segment 
tilldelats ett objekt eller en kod. Efteråt grupperades koderna i underkategorier och 
kategorier. Efter kodning på koreanska var slutfört, översatte förste författaren koderna till 
engelska för dataverifieringsprocessen. Dataanalys utfördes genom att tillämpa följande fyra 
steg baserat på induktiv analysstrategi. Objekt-, mönster- och strukturell nivå av analys samt 
tolkning. Dataverifieringen utfördes i tre steg av en assistent som inte var involverad i 
studien men kände till processen. Först valdes åtta transkriptioner slumpmässigt som var 
separat kodade av assistenten. I nästa steg granskades och kontrollerades sju intervju 
transkriptioner baserat på sammanfattningen av kategorier från dataanalysen. För det tredje 
matchades kategorierna till avsnitt. Genom dessa tre dataverifieringssteg förbättrades 
trovärdigheten och tillförlitligheten hos data. De valda citaten översattes till engelska av en 
tvåspråkig översättare och granskade sedan av huvudförfattaren. 

Bortfall   Ej angivet. 

Slutsats   Patienterna upplevde en förlust av det förväntade liv som de hade innan diagnosen vilket 
gjorde att de undvek att tänka på framtiden då patienterna trodde att livet som väntade var att 
ligga i sängen med ögonrörelser, oförmögna att tala samt att vara beroende av andningshjälp, 
vilket gjorde upplevelsen av att komma närmare döden uppkom. Även om patienterna kände 
till en del om ALS, dess funktionsförändringar och handikapp, var upplevelsen av integration 
med andra patienter med ALS, i en mer framskriden sjukdomsfas, viktig för att kunna 
uppleva acceptans i sjukdomen. 

Vetenskaplig  
kvalitet  

Grad I (85,4%) 
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Artikel  9  

Referens   Ozanne, A. O., Graneheim, U. H., & Strang, S. (2013) Finding meaning despite anxiety 
over life and death in amyotrophic lateral sclerosis patients. Journal of Clinical Nursing, 
22(15-16), 2141–2149. doi: 10.1111/jocn.12071 

Land  
Databas  

Sverige 
Cinahl  

Syfte   Syftet med studien var att belysa erfarenheter av vad som hjälper eller hindrar patienter med 
ALS i att finna meningen med livet. 

Metod:  
Design  

Kvalitativ metod 
Innehållsanalys 

Urval   Deltagarna var alla patienter med diagnostiserad ALS och behandlades av ett ALS-team på 
ett sjukhus i sydvästra Sverige. De rekryterades från en databas från en tidigare studie av 
välbefinnande. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha fått diagnosen ALS minst 
sex månader före starten för studien samt frånvaro från andra sjukdomar, förmågan att 
kunna tala begripligt eller kunna göra sig förstådd genom skrift. Patienter i ett senare skede i 
sjukdomen, med svår andningsinsufficiens eller förlust av förståelig kommunikation 
exkluderades. 

Datainsamling   Intervjuerna ägde rum våren 2007. De 14 enskilda intervjuerna var semistrukturerade och 
genomfördes personligen av den första författaren. Intervjuerna tog mellan 20-83 minuter 
och genomfördes, beroende på deltagarens situation, antingen i ett ostörd rum i hemmet 
eller på sjukhuset. Intervjuer spelades in och anteckningar togs för att stödja den verbala 
informationen. 

Dataanalys   Intervjuerna transkriberades noga av den första författaren. Den transkriberade texten 
dubbelkontrollerades sedan slumpmässigt mot bandinspelningarna av den tredje författaren. 
Analysen utfördes i flera steg där texten först delades in i meningsenheter, där varje 
meningsenhet var relaterad till en viss betydelse. Betydelsenheterna kondenserades sedan 
och märktes med koder. Dessa koder sorterades och abstraherades till elva subteman, där en 
röd tråd går igenom varje subtema. Vid analysering av subtema framkom två stycken 
huvudtema.   

Bortfall   Externt bortfall: 5 deltagare 

Slutsats   Patienterna upplevde att förlusterna gjorde att patienterna generellt blev mer rädda för själva 
dödsresan och hur döden skulle uppenbara sig, än själva döden. Rädslan av att döden skulle 
ske genom kvävning var framträdande i upplevelsen kring döden. Genom att få en förståelse 
över att det var vanligast att få koldioxidretention och bara somna in, utan lidande, gjorde 
situationen lättare att hantera. En del upplevde till och med förändringar i sin religiösa tro, 
där de upplevde att Gud inte längre existerade, detta tillsammans med känslan av att ha haft 
ett friskt och bra liv innan, gjorde det ännu svårare att acceptera sjukdomen. Andra patienter 
ansåg att det inte fanns något hopp i sjukdomen, medan andra levde i nuet och sökte efter 
hopp. Hoppet kunde vara att ett botemedel skulle hittas, att sjukdomen skulle gå över eller 
åtminstone inte bli värre än den just nu var samt att kunna överleva ett visst datum. 

Vetenskaplig  
kvalitet  

Grad 1 (87,5%) 

 
 



BILAGA  C  
 

 

Artikel  10  

Referens   Rosengren, K., Gustafsson, I., & Jarnevi, E. (2015). Every second counts: Women’s 
experience of living with ALS in the end-of-life situations. Home and health care 
management & practice 27(2). 76-82. doi: 10.1177/1084822314547961 

Land  
Databas  

Sverige 
PsycINFO 

Syfte   Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med ALS i livets 
slutskede.  

Metod:  
Design  

Kvalitativ metod 
Innehållsanalys  

Urval   Fyra självbiografier skrivna av kvinnor som levde med ALS valdes ut till studien. 
Inklusionskriterier var att biografierna var skrivna på svenska om sjukdomen ALS. 
Exklusionskriterier var biografier som var skrivna utan erfarenhet av att leva med 
sjukdomen. 

Datainsamling   Biografierna valdes ut genom en sökning på Google med nyckelorden “biografi”, “leva med 
ALS” samt “Livets slutskede” användes.  

Dataanalys   Dataanalysen gjordes genom en process med flera steg. Texten lästes igenom för att få ett 
första intryck av innehållet. Vidare transkriberades texten genom att den lästes igenom flera 
gånger för att få en förståelse för texten. Sedan skapades meningsenheter som motsvarande 
innehållsområden: Känsla av rädsla och Känsla av ilska. Vidare blev varje meningsenhet 
nedkortad till 54 koder och utifrån detta identifierades tre kategorier: Lidande, 
Meningsfullhet och Erfarenheter av ett begränsat liv.  

Bortfall   Ej angivet 

Slutsats   Patienterna upplevde en rädsla för den snabba sjukdomsprogressionen. Detta skapade 
lidande, känslor av hopplöshet och förtvivlan. Att få dö på sina egna villkor var framträdande 
i studien. Även att när en situation eller aktivitet upplevdes och utfördes för sista gången så 
upplevdes döden komma närmare. Patienterna upplevde även att de levde ett begränsat liv 
utanför familjens gemenskap. Att bli beroende av familjen och den snabba förlusten av 
kroppsfunktioner gjorde att tankar kring självmord kunna infinna sig hos patienterna.  

Vetenskaplig  
kvalitet  

Grad 1 (83%) 
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