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ABSTRAKT  

 

Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros [ALS] är en sjukdom som drabbar de motoriska 

nervcellerna. Sjukdomen medför förlamning av kroppens muskler. Det finns ingen kurativ 

behandling och de drabbade avlider inom ett till tre år. Lidande kan bli en central del i livet 

och livskvaliteten kan påverkas. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva 

hur personer drabbade av ALS hanterar och upplever den förändrade livssituationen. 

Metod: Sökningarna genomfördes i CINAHL och PubMed som fokuserar på ämnet 

omvårdnad. Efter att kvalitetsbedömning utförts inkluderades fjorton vetenskapliga 

originalartiklar, både kvalitativa och kvantitativa. Artiklarna analyserades strukturerat och 

resultatet sammanställdes i denna litteraturöversikt. Resultat: Resultatet presenterar två 

kategorier med åtta underkategorier. Hinder för att hantera sjukdom och lidande är främst 

orsakat av fysiska förluster, psykisk påverkan av förlust samt omgivningens attityd. 

Däremot anses relationer, anpassning, acceptans, existentiella områden och möjlighet till ett 

aktivt liv vara Faktorer som främjar hanterbarheten. Diskussion: Resultatet visar att även om 

de fysiska förlusterna blev centralt i och med begränsningar kunde många ändå beskriva en 

god livskvalitet. Eftersom de valde att se bortom förlusterna, för att kunna fortsätta leva 

med ALS.  Slutsats: Kunskaper om hur personer med ALS hanterar sjukdom och lidande 

kan hjälpa sjuksköterskan att utforma omvårdnaden så att den ges med en helhetssyn.  

      

 

Nyckelord: amyotrofisk lateralskleros, coping, hanterbarhet, livskvalitet, motorneuronsjukdom 
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1. BAKGRUND 

I Sverige finns fler än 21 400 personer registrerade i Svenska Neuroregistret med någon form 

av neurologisk sjukdom (Hillert, 2016). Bland dessa finns personer drabbade av sjukdomen 

amyotrofisk lateralskleros [ALS] vars etiologi är okänd, ingen kurativ behandling finns och 

överlevnadstiden är mellan ett till tre år (Lechtzin, 2006).  

 

1.1 Amyotrofisk lateralskleros  

Sjukdomar i centrala nervsystemet, främst det motoriska nervsystemet benämns oftast med 

termen motorneuronsjukdom [MNS] vilket innebär att motoriska nervceller successivt dör. 

ALS är den vanligaste av dessa. Det är en ovanlig sjukdom med en incidens på cirka 200 

personer per år, i Sverige (Akademiska Sjukhuset, 2014). Betydelsen av sjukdomen finns i 

dess namn, amyotrofisk lateralskleros. Avsaknaden av (a) nervimpulser till musklerna 

(myos) medför förtvining (atrofi) av muskler och istället ersätts dessa av bindväv (skleros) 

på den yttre (lateral) delen av ryggmärgen (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Sjukdomens progressiva förlopp medför till en början att musklerna i övre- och nedre 

extremiteter påverkas med vaga symtom som exempelvis att tappa föremål eller 

begränsningar av de finmotoriska rörelserna. Den drabbade känner en successivt tilltagande 

svaghet i musklerna som till sist medför förlamning av alla extremiteter (tetraplegi). När 

muskler i mun, svalg och strupe påverkas av muskelförtvining uppstår ett tillstånd som 

benämns bulbär paralys och innebär i korthet att personen får tal- och sväljsvårigheter 

(Espeset, Mastad, Rafaelsen Johansen & Almås, 2011, s. 247-250; Eidenberger & Nowotny, 

2014; Lechtzin, 2006). 

 

När muskelförtviningen nått andningsmuskulaturen kan trakeostomi och andra 

andningsassisterande hjälpmedel bli aktuella. Det är nödvändigt med denna hjälp för att 

förlänga livet, eftersom respiratorisk insufficiens är den mest vanliga dödsorsak hos 

personer drabbade av ALS (Be’dard & McKim, 2016; Eidenberger & Nowotny, 2014; 

Lechtzin, 2006; Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering [SBU], 2011).  
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Kroppens sensoriska funktioner, tankeförmåga, syn och hörsel påverkas inte till följd av 

sjukdomen. Den drabbade blir fångad i sin egen kropp och möjligheten att förmedla tankar, 

känslor och upplevelser kommer att försvinna på grund av den successiva försämringen av 

motoriska funktioner. På sikt kommer det att medföra lidande och försämrad livskvalitet 

(Espeset et al., 2011, s. 247-250; Paganoni, Karam, Joyce, Bedlack & Carter, 2015).  

 

1.2 Centrala begrepp 

1.2.1 Livskvalitet  

Livskvalitet är ett diffust definierat begrepp, men kan beskrivas som en slags 

tillfredsställelse över livet eller någon sorts lycka. Det har även beskrivits som ett generellt 

välbefinnande. Välbefinnande är även synonymt med livskvalitet (Quality of life, 2017). 

Begreppet livskvalitet kommer genomgående att användas i uppsatsen.  

 

Enligt Barofsky (2012) samt Leventhal och Colman (1997) kan livskvalitet återspeglas i en 

persons funktionsnivå eller i kombination med psykisk stress, socialt samspel och somatiska 

symtom, upplevelser eller andra faktorer. Livskvalitet grundas på det egna jaget,  

individuella känslor, upplevelser av omvärlden, hälsotillstånd och i många fall kultur. Att 

livskvalitet är en objektivt mätbar parameter avfärdas eftersom observatörer inte kan  

bedöma upplevelser. Däremot kan en objektiv bedömning kompletteras med olika 

skattningsformulär och en subjektiv beskrivning. Livskvaliteten kan påverkas både positivt 

och negativt i samband med sjukdom. Fok, Chair och Lopez (2005) skriver att coping är en 

viktig faktor för att hantera sjukdom. Vidare beskrivs coping som positivt korrelerat med 

livskvalitet, för personer drabbade av allvarlig sjukdom.  

 

1.2.2 Coping 

Att leva med en dödlig sjukdom är emotionellt stressfullt och påfrestande för den sjuke.  

Tankar på döende och döden kan ge upphov till depression, ångest, känslor av förlust och 

isolering med mera och påverkar känslan av sammanhang (KASAM) och upplevd 

livskvalitet (Fok et al., 2005; Warmenhoven et al., 2016).  
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Begreppet coping innebär en konstant kognitiv och beteendemässig ansträngning för att 

hantera inre och yttre psykologisk stress. Coping innefattar inte reflexmässiga eller 

automatiska beteenden eller tankar, utan någon ansträngning. Copingstrategier är de sätt 

som personen väljer att hantera en stressfull situation. Det kan vara genom att acceptera, 

minimera, undvika, tolerera samt övervinna problem, söka hjälp genom sociala 

konstellationer eller på andra sätt. Däremot kan alla ansträngningar att hantera en stressfull 

situation innefatta allt en person gör eller tänker, oavsett dess resultat. Exempelvis behöver 

inte undvikande beteende innebära att personen har ett undvikande beteende hela tiden 

(Fok et al., 2005; Lazarus & Folkman, 1984, s. 141-142).  

 

Lazarus och Folkman (1984, s. 134) beskriver coping som  hantering av olika situationer 

oberoende hur resultatet blir. Personer som möter hot, exempelvis allvarlig sjukdom, 

kommer att ha högre stressnivåer, men om dessa  får möjlighet att hantera situationen 

kommer de att uppleva lägre stressnivåer. Lazarus (1999, s. 102-103) bekräftar att om en 

copingstrategi inte är effektiv ökar stressnivåerna och påverkar upplevelsen av livskvalitet. 

När strategin däremot är effektiv är det lättare att hantera en stressfull situation och 

livskvaliteten upplevs som mer positiv.  

 

Begreppet hanterbarhet är det som beskriver coping och kommer användas genomgående i 

uppsatsen.  

 

1.3 Varför just jag? 

Kirkevold (1992/2000 s. 131) tolkar Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga relationer 

som bygger bland annat på människan som individ, lidande och mening. Travelbee 

förkastar synen på att människor är generaliserbara och menar istället på att människan är 

en unik individ. Fortsättningsvis beskrivs lidandet  som unikt och ofrånkomligt i livet. 

Lidandet orsakas många gånger av sjukdom och är kopplat till förluster. Kirkevolds 

(1992/2000 s. 132-133) tolkning beskriver en viktig del i sjuksköterskans arbete som är att 

vara lyhörd  gentemot individens upplevelse av sjukdom och lidande. Det finns olika faser 

och reaktioner på lidandet. Sista faserna kräver snabba och effektiva insatser från 

sjuksköterskan då individen riskerar att hamna i ett stadie som inte går att vända.  Eftersom 
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människan är en unik individ blir reaktionen på lidandet olika men följer samma mönster. 

“Varför just jag?” är en reaktion och innebär oförmåga att acceptera sjukdom, lidande, 

känslor av orättvishet och meningslöshet. Denna reaktion kan leda till att individen 

upplever sig själv skyldig till sjukdomen,  eller beskyller andra för lidandet, förvirring, 

självömkan, vrede, depression och slutligen uppgivenhet samt likgiltighet. Reaktionens 

motsvarighet innebär att individen accepterar sjukdom och lidande och upplever det som en 

naturlig del av livet. Reaktionen säger inget om dessa lider mindre än andra men att 

lidandet hanteras bättre.  Däremot blir existentiella behov mer centrala vid sjukdom och 

lidande. Sjuksköterskan har en central funktion i att hjälpa personer att bland annat finna 

mening i sjukdom och lidande samt inge hopp. Travelbee menar att det är en 

grundläggande del i upplevelsen av lidande, särskilt för personer som reagerar negativt 

“Varför just jag?”. Om sjuksköterskan inte vidtar adekvata åtgärder finns det risk för att 

lidandet blir bestående. Det är enligt Kirkevolds (1992/2000, s. 133) tolkning, omvårdnadens 

viktigaste syfte.  

 

1.4 Problemformulering  

Livsförkortande sjukdom kan innebära mycket för den som blir drabbad. För personer med 

ALS är det speciellt de fysiska förlusterna som kan vara påtagliga eftersom 

sjukdomsförloppet är olika. Sjukdomen medför även osäkerhet på olika plan, det kan vara 

orsakat på grund av att sjukdomsprocessen är annorlunda från person till person. 

Försämrad livskvalitet kan vara orsakat av sjukdom och bli centralt och påtagligt för den 

drabbade. Vad påverkar upplevelsen av livskvalitet i samband med ALS? Hur hanterar de 

drabbade sina begränsningar som sjukdomen medför? Svaren på dessa frågor kan hjälpa 

allmänsjuksköterskan i omvårdnaden av dessa patienter. En förståelse för patienternas 

upplevelse av livskvalitet kan medföra att det psykiska välbefinnandet får en större del i 

omvårdnaden. Kunskap om hur dessa patienter hanterar livet kan hjälpa sjuksköterskan i att 

stötta patienten och anpassa omvårdnaden utefter de behov som patienten har.  

 

2. SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva hur personer drabbade av ALS hanterar 

och upplever den förändrade livssituationen.  
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3. METOD 

En litteraturöversikt innebär att presentera hur kunskapsläget ser ut inom ett visst område. 

Det kan även bidra till hur vårdarbetet kan förändras i en viss riktning. För att genomföra en 

litteraturöversikt behövs ett djupt sökande efter vetenskapliga originalartiklar. Kvalitativa 

och kvantitativa artiklar strävar efter att skapa förståelse för ett visst fenomen eller 

upplevelser samt ge en beskrivning av hur vanligt förekommande fenomenet är (Segersten, 

2012, s. 99-100). Uppsatsen kommer att utgöras av både kvalitativa och kvantitativa artiklar.  

      

3.1 Informationssökning 

Arbetet med att söka information är indelat i två olika faser (Östlundh, 2012, s. 59). Den 

första fasen innebär en inledande informationssökning som skapar den grund som sökandet 

efter information vilar på, den visar i vilken omfattning området blivit beforskat. Fas två är 

den egentliga informationssökningen och utgör grunden för det slutgiltiga valet av 

information till det vetenskapliga arbetet. Information kan innefatta nyhetsartiklar, 

tidskriftsartiklar, rapporter, samt vetenskapliga artiklar (Östlundh, 2012, s. 60). Uppsatsens 

resultat kommer att utgöras av vetenskapliga originalartiklar.  

 

I den inledande sökning användes fritextsökning vilket resulterade i varierande träffar. 

Kombinationen ‘ALS’ AND ‘quality of life’ medförde träffar där övervägande del var 

kvantitativa artiklar. Förkortningen av sjukdomens namn användes enbart vid den första 

sökningen. Istället genererades sökorden från CINAHL Headings samt Karolinska 

Institutets svenska MeSH, inför andra sökningen. De sökord som användes var 

‘amyotrophic lateral sclerosis’, ‘coping’, ‘quality of life’, och även  ‘motor neurone disease’ 

lades till eftersom ALS ofta kan benämnas med denna term. ‘Coping’ enligt svenska MeSH 

är termen ‘psychological adaptation’ men ett antal synonymer presenterades där ‘coping’ är 

en av dessa. Databaser där sökningarna genomfördes är CINAHL och PubMed, som till 

stora delar fokuserar på ämnet omvårdnad. Åtkomst till dessa sker efter inloggning till 

Mittuniversitets bibliotekstjänst.  

 

Sökord från CINAHL Headings användes vid sökning i databasen CINAHL. För att 

relevanta artiklar skulle genereras sattes sökorden ihop på följande vis: ‘amyotrophic lateral 
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sclerosis’ OR ‘motor neurone disease’ AND ‘quality of life’ AND ‘coping’. Avgränsningar 

som ansågs vara relevanta är ‘full text’, ‘research article’, samt publicering från år 2000 till 

och med 2016. Även ‘peer-review’ lades till för försäkran om dess vetenskaplighet. 

Avgränsning i tid ansågs vara lämpligt för att tidsenliga artiklar skulle genereras. I 

databasen PubMed utfördes en sökning med de genererade MeSH termerna. Relevanta 

avgränsningar i databasen PubMed var ‘full text’, samt publicering de senaste 16 åren. Se 

bilaga 1 för en presentation och översikt av sökningar, träffar samt urval.  

 

3.2 Urval och granskning   

I CINAHL resulterade sökningen i 54 träffar och 105 träffar i databasen PubMed, totalt 159 

träffar. Artiklarnas titlar lästes som en del i urvalsprocessen. Titlar relevanta för uppsatsens 

syfte fortsatte vidare i urvalet. Efter detta lästes artiklarnas abstrakt, relevanta artiklar gick 

vidare i urvalsprocessen. I samband med att artikeln lästes i sin helhet användes ett antal 

inklusions- och exklusionskriterier. För att en artikel skulle inkluderas skulle den vara en 

originalstudie. Skriven på antingen svenska eller engelska, och deltagarna i studierna skulle 

vara minst 18 år vid genomförandet av studien. Denna information går att hämta ifrån 

artiklarnas metodavsnitt. Däremot exkluderas artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext, 

var skrivna på andra språk men där översättning fanns, samt om de hade en låg kvalitet 

enligt kvalitetsgranskningen, som är nästa och sista steget i urvalsprocessen. Till hjälp vid 

kvalitetsgranskning användes granskningsmallar som tillhandahölls från SBU (2014) och 

vänder sig till artiklar med kvalitativ metodik. För de artiklar som använder sig av en 

kvantitativ ansats användes i stället granskningsmallen av Forsberg och Wengström (2003). 

Artiklar med medel till hög kvalitet inkluderades under förutsättning att de andra 

inklusionskriterierna uppnåddes. För att avgöra kvaliteten bestämdes det på förhand av 

granskarna att om en artikel vid granskning erhåller åtta eller fler nej, enligt 

granskningsmallarna, är den av låg kvalitet. Däremot om artikeln fick sju eller färre nej är 

kvaliteten medel. Om en artikel skulle få hög kvalitet behövde den vid granskning få fyra 

eller färre nej. Urvalsprocessen resulterade i totalt fjorton vetenskapliga originalartiklar, av 

dessa är tio stycken kvalitativa och fyra stycken kvantitativa artiklar.  
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3.3 Analys  

Efter inkludering och kvalitetsgranskning började artiklarna att läsas  grundligt 1en första 

gång efter att artikeln lästs i  sin helhet under urvalsprocessen. Därefter lästes resultatdelen 

flertalet gånger för att få en ökad förståelse för innehållet. En större sammanställning av 

artiklarnas resultat gjordes, i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word, var för sig av 

författarna till denna litteraturöversikt. Därefter vid en gemensam diskussion jämfördes 

sammanställningarna med resultatet för att se om översättning stämde överens med det 

ursprungliga innehållet i artikelns resultat. Kondensering av texten gjordes och resulterade i 

ytterligare en sammanställning, och kontrollerades återigen med det ursprungliga resultatet. 

Återkommande ord eller fraser drogs ur från artiklarnas resultat och skrevs ner på separat 

papper för att skapa en överblick samt för att se likheter och skillnader utifrån de olika 

resultaten. Dessa ord eller fraser skapade uppsatsens kategorier. Vid vidare enskild analys 

av artiklarnas resultat och av de separata sammanställningarna skapades uppsatsens första 

utkast till resultat. Underkategorier skapades vid en gemensam diskussion över de enskilda 

utkasten. När kategorier och underkategorier till slut bestämdes, började uppsatsens slutliga 

resultat att formas (jfr. Friberg, 2012, s. 133-142; Polit & Beck, 2012, s. 119). Bilaga 2 innehåller 

en bild över återkommande områden som låg till grund för utformning av kategorier och 

underkategorier och därmed uppsatsens resultat. För sammanställning och översikt av de 

inkluderade artiklarna se bilaga 3. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Lagen om etikprövning (SFS 2003:460) beskriver dess syfte som är att “skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet vid forskning” (1§). Enligt denna lag är det 

arbete som utförs inom ramarna för en högskoleutbildning undantagen etikprövning (2§). 

Därför behövs inget etiskt godkännande för denna litteraturöversikt.  

Inkluderade artiklar har antingen ett etiskt godkännande, resonemang eller beskriver hur 

känslig data förvaras för att deltagarnas anonymitet bibehålls. Artiklar som inkluderats och 

granskats har även blivit objektivt bedömda och analyserade för att inte några personliga 

värderingar eller åsikter ska påverka resultatet.  

 

                                                
1 Bakgrund, metod, resultat, diskussion, samt konklusion.  
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4. RESULTAT  

I resultatet presenteras totalt fjorton vetenskapliga originalartiklar. Tio av dessa är 

kvalitativa och resterande fyra är av kvantitativ design. Tre av de kvalitativa artiklarna 

använder sig av grundad teori som metod. Länder där studierna utförts är Sverige, Irland, 

USA, Storbritannien, Tyskland samt Australien. Resultatet är indelat i två kategorier Hinder 

för att hantera sjukdom och lidande och Faktorer som främjar hanterbarheten, tillsammans ger 

dessa en bild av hur personer drabbade av ALS hanterar den nya livssituationen.  

 

Figur 1. Översikt av kategorier och  underkategorier. 

 

 

4.1 Hinder för att hantera sjukdom och lidande  

Detta avsnitt behandlar tre underkategorier Förlust av fysiska funktioner, Psykisk påverkan av 

fysisk förlust samt Omgivningens attityder. Tillsammans beskriver de vad som kan hindra 

hanteringen av den nya livssituationen.  

 

4.1.1 Förlust av fysiska funktioner  

En dödsdom. Så beskrivs livet med ALS. En dom som inte går att överklaga (Foley,  

Timonen & Hardiman, 2014a). Sjukdomen medför förluster och begränsningar av viljestyrda 

funktioner. Förlusterna kommer smygande, vilket kan leda till att det blev  svårt att 
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kontrollera eller förbereda sig på vilka funktioner som försvinner. Att inte veta vad som  

kommer försvinna härnäst, att leva i ovisshet beskrevs som  bland det värsta med 

sjukdomen. Att inte längre vara en fungerande individ påverkade tilliten till sin egen 

förmåga negativt och tillslut förlorades den helt. Till följd av de kroppsliga begränsningarna 

kunde tilliten behöva sättas till olika hjälpmedel exempelvis käpp, rollator eller rullstol, men 

detta kunde bidra till isolering från sociala och offentliga miljöer (Brown & Addington-Hall, 

2008; Foley et al., 2014a; Hughes, Sinha, Higginson, Down & Leigh, 2005; King, Duke & 

O’Connor, 2009; McNaughton, Light & Groszyk, 2001; Olsson Ozanne, Graneheim, Persson 

& Strang, 2011; Ozanne, Graneheim & Strang, 2013; Vitale & Genge, 2007).  

 

När den drabbade förlorade förmågan att kunna förmedla sig uppstod en rädsla över att bli 

missförstådd  av andra i omgivningen, eller att inte bli förstådd alls. Då kunde det istället 

leda till isolering från andra. Dessa förluster medförde även att upplevelser av sjukdomen,  

negativa tankar eller andra känslor inte längre gick att förmedla, utan tankarna blev fångade 

i huvudet (Averill, Kasarskis & Segerstrom, 2013; Brown & Addington-Hall, 2008; King et 

al., 2009; Olsson Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2013; Vitale & Genge, 2007).  

 

När sjukdomsprocessen gick framåt uppstod rädslan över hur döendet skulle vara istället 

för rädslan att dö. En del vågade inte längre sova ensamma eller sova överhuvudtaget på 

grund av rädslan att eventuellt inte skulle vakna igen. Andra uttryckte rädslan över att vara 

ensam ifall något skulle hända.  Att leva i ovisshet  hämmade hanterbarheten (Hughes et al., 

2005; King et al., 2005; Ozanne et al., 2013).  

 

Möjligheterna att hantera sjukdom och lidande påverkades när den drabbade blev 

begränsad, svag och en fånge i sin egen kropp. Förlust av fysiska funktioner ledde till slut 

till ett totalt beroende av andra och av hjälpmedel för att kunna leva. Detta beroende 

förändrade individens självbild och negativa tankar med mera, fick allt större fokus i det 

dagliga livet (Brown & Addington-Hall, 2008; Foley et al., 2014a; Foley, Timonen & 

Hardiman, 2014b; King et al., 2005; Olsson Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2013; Vitale & 

Genge, 2007).  
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4.1.2 Psykisk påverkan av fysisk förlust 

Fysisk förlust och förändring påverkade den drabbades självbild och självförtroende 

negativt. Sorg, skam, ovärdighet, negativa tankar och känslor blev centrala reaktioner på 

förlust och nya begränsningar. Ovärdighet och skam var många gånger relaterat till de 

okontrollerbara och synliga förlusterna. Förödmjukelsen och besvikelsen över att behöva 

förlita sig  till någon annan som ska hjälpa till med den personliga hygienen, påverkade 

identiteten och beskrevs som att sjukdomen stjäl jaget. Passivitet till följd av 

sjukdomsprocessen kunde medföra isolering, frustration och oförmåga att kontrollera 

förluster. När tankar kring orättvishet, ‘varför just jag?’ eller ‘vad har jag gjort för ont i livet?’ 

tog större plats blev tankar på döendet och döden mer centralt och hopp för framtiden gick 

förlorat (Brown & Addington-Hall, 2008; Foley et al., 2014a; King et al., 2009; Olsson Ozanne 

et al., 2011; Ozanne et al., 2013; Vitale & Genge, 2007).  

 

Ångest och frustration var en vanlig reaktion när sjukdomen ständigt gjorde sig påmind då 

det inte längre var möjligt att utföra enkla och basala vardagsuppgifter, exempelvis plocka 

in och ur diskmaskinen. Dessa begränsningar, men även konfrontationer med nya 

begränsningar, medförde känslor av att allt var hopplöst och den drabbade upplevde 

missmod, men även andra mörka och negativa tankar. Om de drabbade uttryckte 

negativiteten påverkades självbilden ytterligare och upplevelsen av livskvalitet (Brown & 

Addington-Hall, 2008; Foley et al., 2014a; King et al., 2009; Ozanne et al., 2013; Vitale & 

Genge, 2007). Förlust beskrevs även som skrämmande och påminde samtidigt om 

sjukdomens tragiska utgång: “I’m getting weaker. That discourages me. …. It’s going fast 

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

 

Att leva med ALS och att leva tillsammans med sin familj kunde skapa ångest på grund av 

vetskapen om att den drabbade skulle lämna familjen för tidigt. Att vara förälder till mindre 

barn och samtidigt vara drabbad av ALS skapade negativa känslor och ännu mer ångest. 

Detta för att de kommer missa viktiga milstolpar i barnens uppväxt. Det upplevdes vara 

tungt och svårt att samtala om sjukdomen och framtiden tillsammans med barnen eftersom 

deras sårbarhet kunde påverkas. Istället för att göra det uppstod skuld, skam och oro över 

barnens välfärd.  Samtidigt upplevde personer med ALS sig skyldiga till att vara en börda 
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för andra, för att bli mer prioriterade än andra, att vara orsaken till andras lidande och 

andras möte med döden (Brown & Addington-Hall, 2008; Foley et al., 2014b; Olsson Ozanne 

et al., 2011; Ozanne et al., 2013).  

 

4.1.3 Omgivningens attityder 

När förlust innebar begränsning blev anpassning en viktig del för att kunna vara ute i 

samhället. Men om den offentliga miljön inte var anpassad blev det istället lättare att isolera 

sig. När omgivningen inte var anpassad och detta påpekades bemöttes det med negativa 

attityder och ovilja att förändra närmiljön, och självbilden påverkades negativt tillsammans 

med ökade känslor av skam. Samhällets attityd bidrog till isolering, eftersom de drabbade 

upplevde skam relaterat till sina begränsningar (King et al., 2009).  

 

Familj, vänner och arbetskamrater upplevdes som viktiga, men kunde samtidigt bidra till 

det negativa med sjukdomen när de uttryckte sympatier. Dessa oönskade sympatier 

beskrevs som en av sjukdomens svåraste följder. Sympatier kunde påverka viljan att prata 

om framtiden och vad den kommer att innebära. Att inte få prata om detta påverkade den 

drabbades upplevelse av livskvalitet negativt tillsammans med ökade stressnivåer (Olsson 

Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2013).  

 

Ökade stressnivåer fanns även hos de som fortfarande kunde arbeta eller hade gjort 

anpassning för att möjliggöra arbete. Arbetskamraternas bemötande präglades av 

samhällets stigmatisering av att arbeta med en dödlig sjukdom. Mycket av det negativa 

bemötandet var ett resultat av den begränsade arbetsförmågan och effektiviteten.  Negativt 

bemötande  kunde omvandlas till upplevelser av att vara otillräcklig, att inte vara behövd 

och förtroendet på den egna förmågan reducerades hos den drabbade (McNaughton et al., 

2001).  
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4.2 Faktorer som främjar hanterbarheten  

Den andra kategorin behandlar fem olika faktorer som bidrar till ökad upplevelse av 

hanterbarhet för personer med ALS. Dessa faktorer är Betydelsen av stöd i relationer, 

Anpassning i vardagen, Acceptans av det nya livet, Existentiella dimensioner samt Möjligheten till 

ett aktivt liv. Tillsammans ger de en översiktlig bild av hur dessa personer hanterar 

sjukdomen och den nya livssituationen.   

 

4.2.1 Betydelsen av stöd i relationer 

Betydelsefulla relationer, däribland familj och vänner med flera, beskrevs som viktiga 

faktorer för att uppleva hopp och stöd. Många gånger handlade det inte om att få, utan 

relationerna präglades av att ge. Om de som var drabbade av ALS fick vara osjälviska och 

ställa sig till förfogande när andra behövde hjälp, underlättade det hanterbarheten och det 

var lättare att finna mening i situationen. Det handlade mer sällan om att ge fysisk hjälp, 

snarare mental och ekonomisk hjälp. Samtidigt gav betydelsefulla relationer både mening 

och styrka genom närvaro och stöd. Istället för att fokusera på negativa småsaker, fick de 

drabbade djupare perspektiv på saker och såg istället till det viktigare i livet. Exempelvis 

slutade många att ta familjemedlemmarna för givet, banden stärktes och det var lättare att 

stå upp för varandra i olika situationer. Att skydda andra från lidande genom att dölja sitt 

lidande användes i stor utsträckning som copingstrategi bland de drabbade. Däremot var 

det viktigt att öppet få berätta om djupa tankar och känslor som uppkommer i samband 

med sjukdomen, eftersom det var positivt för upplevd livskvalitet. De som levde 

tillsammans med någon, upplevde högre livskvalitet än de som bodde ensamma (Averill et 

al., 2013; Foley, O’Mahony & Hardiman, 2007; Foley et al., 2014b; Jakobsson Larsson, 

Nordin, Askmark & Nygren, 2014; Jakobsson Larsson, Nordin & Nygren, 2016; Mautz, 

Birbaumer, Hautenger & Kübler, 2010; McNaughton et al., 2001; Olsson Ozanne et al., 2011; 

Ozanne et al., 2013; Vitale & Genge, 2007).  

 

De drabbade som hade småbarn fann styrka i att kämpa för deras bästa, för att bibehålla sin 

familjeroll så långt som möjligt. Att få vara en värdefull del av familjen gav både styrka och 

hopp att uthärda sjukdomen.  Som förälder ansågs det vara betydelsefullt att få uppleva 

viktiga milstolpar i barnens uppväxt, exempelvis få uppleva när barnen började dagis 
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alternativt skola, detta underlättade hanterbarheten och att kunna finna acceptans i 

situationen (Foley et al., 2014b; Ozanne et al., 2013). Familj och barn kunde påverka den 

drabbade att lättare välja behandling och hjälpmedel. Detta för att de upplevde sig starka 

och kunde fortsätta att kämpa för livet (Foley et al., 2014b).  

 

4.2.2 Anpassning i vardagen 

Aktiva försök att förändra vardagen  underlättade möjligheten att kunna leva ett så normalt 

liv som möjligt. Det möjliggjordes av aktiva copingstrategier. Att acceptera den hjälp och det 

stöd som erbjöds från sjukhus, socialtjänst eller en personlig assistent, för att underlätta för 

familjemedlemmar var en strategi som ofta användes. Ett liv utan  hjälp från vårdpersonal 

beskrevs som eländigt och uselt. Men det var av stor vikt att det fanns klar och tydlig 

information angående den hjälp de hade rätt till. Det stöd som kom utifrån skapade känslor 

av säkerhet och underlättade för hanterbarheten, även om det kunde vara svårt att använda 

vissa hjälpmedel på grund av sjukdomens natur. Självhjälpsstrategier användes också, 

exempelvis i form av att skriva betydelsefulla citat eller metaforer och sprida ut dessa i 

hemmet. Dessa texter kunde då fokusera på vikten av att leva livet och att leva utanför sina 

begränsningar. Andra självhjälpsstrategier kunde vara att anpassa miljön så att den var lugn 

och stressfri, eller sätta tilltro till alternativa terapier och mediciner. Huruvida anpassningen 

lyckades var direkt kopplat till ökade eller minskade stressnivåer och upplevelsen av positiv 

eller negativ livskvalitet. En lyckad anpassning medförde upplevelsen av att ha uppnått 

något bra och de drabbade kunde kontrollera situationen. Kontroll bidrog till stärkt självbild 

och tilltro till egen förmåga (Brown & Addington-Hall, 2008; Foley et al., 2007; Hughes et al., 

2005; Jakobsson Larsson et al., 2016; King et al., 2009; Olsson Ozanne et al., 2011; Ozanne et 

al., 2013; Vitale & Genge, 2007). Däremot var det viktigt att själv få bestämma vilken hjälp de 

behövde och vid rätt tidpunkt (Foley et al., 2014a; Olsson Ozanne et al., 2011).  

 

4.2.3 Acceptans av det nya livet  

Reflektion över förlust och över vad de nya begränsningarna innebar, var viktigt för att 

skapa mening, hanterbarhet och för att uppleva kontroll över situationen. Om för mycket tid 

och fokus lades på förluster och vad som förloras härnäst, fick sjukdomen större plats i livet 

och därmed kontroll över situationen. Istället, med en positiv och realistisk syn på förluster 
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så resulterade det i lättare och bättre anpassning och de drabbade kunde se förlusterna som 

en naturlig del i livet. Acceptans i situationen innebar även förändrade perspektiv på livet. 

Att låta viktiga saker i livet få större plats, än små och betydelselösa, underlättade 

upplevelsen av glädje, hanterbarhet och tillfredsställelse i livet. Detta beskrevs som passiva 

copingstrategier. Om fokus också låg på det som fortfarande var möjligt blev det lättare att 

acceptera situationen och känslan av att åter vara i kontroll uppstod (Foley et al., 2014b; 

Hughes et al., 2005; Jakobsson Larsson et al., 2014; Jakobsson Larsson et al., 2016; King et al., 

2009; Olsson Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2013; Vitale & Genge, 2007). Acceptans för 

sjukdomen var viktig, men samtidigt fanns en önskan om att få leva så länge som möjligt  

om sjukdomsprocessen kunde avstanna: “I can live with where I’m now, but I’m unsure if I 

can live with less” (Vitale & Genge, 2007, s. 31).  

 

4.2.4 Existentiella dimensioner 

För att hantera en situation av sjukdom och lidande behövdes hopp. Hopp beskrevs som ett 

resultat av acceptans. Men även som en produkt av den person individen var inombords 

eller förändrade perspektiv på livet med mera. Att tänka på vad framtiden skulle innebära 

och vad som händer efter döden, skänkte hopp och meningsfullhet. Samtidigt blev 

religiositet och spiritualitet mer centrala vid sjukdom och lidande. Frågor om Guds existens 

eller förening med Gud efter döden blev aktuella. En annan dimension av acceptans kunde 

vara att visa tacksamhet för varje extra dag i livet, eller för den tid i livet som varit. Denna 

tacksamhet var riktad gentemot Gud. Vissa hoppades på mirakel, kurativ behandling eller 

att diagnosen skulle vara fel. Däremot fann några trygghet i att säkra familjemedlemmarnas 

trygghet efter döden genom att skriva brev, spela in filmklipp, eller efterlämna trygghet i 

form av ekonomiska medel (Brown & Addington-Hall, 2008; Foley et al., 2007; King et al., 

2009; Ozanne et al., 2013; Vitale & Genge, 2007).  

 

4.2.5 Möjligheten till ett aktivt liv  

De som accepterade situationen gjorde det bland annat genom att fokusera på att leva livet 

och utanför sina begränsningar. Möjligheten att få vara oberoende av andra men att 

använda tillgängliga hjälpmedel som stöd användes i stor utsträckning som copingstrategi 

bland personer med ALS. Exempelvis förlust av gångförmåga skapade beroende i form av 
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rullstol men minskade beroendet av andras stöd. Detta var en anpassning som gick att 

kontrollera och resulterade i bibehållen eller stärkt självbild samt reducerade stressnivåer. 

Dessa tillsammans bidrog till en positivt upplevd livskvalitet. Samtidigt som beroendet 

minskade, minskade risken för depression eftersom oberoende korrelerade med lägre 

depression eller depressiva symtom. Trots förluster och nya begränsningar underlättades 

situationen om det fortfarande gick att engagera sig i aktiviteter. De som kunde arbeta eller 

hade anpassat vardagen för möjligheten att fortsätta arbeta gav mening, styrka och stärkt 

självbild eftersom många såg sitt arbete som en del av identiteten. Samtidigt  upplevde 

många ett behov att vara produktiva och behövda eftersom det då var lättare att tänka på 

annat än sjukdomen (Brown & Addington-Hall, 2008; Foley et al., 2007; Hughes et al., 2005; 

Jakobsson Larsson et al., 2014; Jakobsson Larsson et al., 2016; King et al., 2009; Mautz et al., 

2010; McNaughton et al., 2001; Olsson Ozanne et al., 2011; Ozanne et al., 2013; Vitale & 

Genge, 2007). Arbetet underlättade upplevelsen av mening och bidrog till hanterbarhet: “ …. 

Being able to write again has given my life purpose, a reason to get up and get going every 

day” (McNaughton et al., 2001, s. 183).  
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5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion  

Det formulerade syftet riktar sig till de som är drabbade av ALS. MNS är synonymt med 

ALS och kan användas för att beskriva ALS, därför inkluderades artiklar som fokuserar på 

hur det är att leva med MNS.  

 

Sökordet coping användes som både Headings i CINAHL samt som MeSH-term i PubMed. 

Men denna litteraturöversikt strävade inte efter att beskriva  coping eller enskilda 

copingstrategier. Eftersom coping är synonymt med begreppet hanterbarhet valdes detta 

sökord för att få artiklar som beskriver  hur drabbade personer med ALS hanterar 

sjukdomen.  

 

PsycInfo användes som en tredje databas, där åtkomst sker via Mittuniversitetets 

Bibliotekstjänster efter inloggning. Denna databas tillhandahåller artiklar inom ämnet 

psykologi, men även upplevelser med mera. Detta ansågs vara relevant för denna 

litteraturöversikt. Dessvärre genererades inga vetenskapliga originalartiklar och kommer 

därmed inte att presenteras i söktabellen (bilaga 1). Inga artiklar valdes eftersom dessa inte 

uppnådde de formulerade inklusionskriterierna för denna litteraturöversikt. Även manuella 

sökningar gjordes i de inkluderade artiklarnas referenslistor. Totalt resulterade sökningen i 

sjutton träffar utifrån titlarnas relevans. Dessvärre exkluderades samtliga eftersom de inte 

uppfyllde de kriterier som finns för att inkluderas. 

 

En avgränsning i tid användes för att få tidsenliga och relevanta artiklar. Dock diskuterades 

det huruvida resultatet kan påverkas med denna avgränsning. Ett perspektiv på denna 

avgränsning är att strategier för att hantera en situation eller ett problem kan förändras med 

tid och med hur samhällets sociokulturella struktur förändras, därför ansågs det relevant att 

konsekvent använda avgränsning i tid.  

 

Totalt resulterade sökningarna i fjorton vetenskapliga originalartiklar med ursprung i 

Sverige, USA, Irland, Storbritannien, Australien samt Tyskland. Många av artiklarna kom 

från samma länder med liknande författaruppsättning. Fyra artiklar kommer från Sverige 
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och vilket anses vara till fördel för uppsatsens resultat eftersom detta kan underlätta 

applicerbarheten på svensk hälso- och sjukvård. Vid sökningarna framkommer även mycket 

annan svensk forskning kring ämnet ALS, men som inte svarar an på uppsatsens syfte. Tre 

av de kvalitativa artiklarna är från samma författare och två av dessa använder grundad 

teori som metod för sin forskning. Detta är något som anses vara till både fördel och nackdel 

eftersom det ger ny information och nya dimensioner av ett fenomen men samtidigt kan det 

finnas värdefull information som utelämnas. 

 

En metodologisk svaghet är relaterad till den valda patientgruppen. Detta eftersom 

sjukdomen medför en förkortad levnadstid som på förhand inte går att uppskatta. Det 

medför till att bortfallet i studierna kan bli stora och påverka resultatet, främst i de 

kvantitativa artiklarna då det försvårar generaliserbarheten. 

 

Analysmetoden anses vara en styrka i uppsatsen. För att få ett bättre perspektiv på 

artiklarnas resultat fördes diskussioner för att analysen skulle bli korrekt. Analys skedde var 

för sig och sedan tillsammans för att upptäcka likheter och eventuella skillnader för att 

sedan få ett gemensamt resultat.  Däremot kunde analysen skett på bättre sätt genom 

exempelvis färgkodning eller andra hjälpmedel för att underlätta analys och 

sammanställning av resultatet.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

Resultatet beskriver vad som hindrar och främjar hanterbarheten för personer som är 

drabbade av ALS. Att leva med ALS medför fysiska förluster som kan påverka självbilden 

och självförtroende negativt. Det i sin tur kan leda till negativa tankar, känslor och 

upplevelser som påverkar förmågan att hantera sjukdom och lidande.  I samband med 

sjukdom och lidande kan relationer bli en central del i den drabbades liv, både på positiva 

och negativa plan. Beroendet av andras stöd kan snabbt vändas till något positivt, där den 

drabbade kan få ge hjälp och vara stöd för andra. Reducerade stressnivåer kan bli ett resultat 

av lyckad anpassning och god hantering av det negativa för att uppleva en mer positiv 

livskvalitet. Acceptans anses vara en viktig del för att kunna  uppleva positiv livskvalitet i 

samband med sjukdom, men acceptans innebär även förändrade perspektiv på livet. 
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Möjligheten att fortsätta leva med ALS kan vara ett resultat av betydelsefulla relationer  och 

acceptans för att kunna fokusera på det som fortfarande är möjligt.  

 

När kommunikationen försämras hos de drabbade uppstod många olika negativa tankar 

och känslor, bland annat rädsla. Rädslan kunde kopplas till fysisk förlust och lidande, dels 

på grund av alla de begränsningar sjukdomen innebar, men även det lidande dödsprocessen 

skulle innebära.  

 

Sakellariou, Boniface och Brown (2013) bekräftar att personer med motorneuronsjukdom2 

har en oviss framtid eftersom nya förluster hela tiden uppstår och ovissheten beskrivs även 

vara orsakad av prognosen, att inte veta när döden inträffar. Samtidigt beskrivs de fysiska 

förlusterna som orsak till att drabbade personer inte kan ta kontroll över situationen. Hecht 

et al. (2002) samt Oh, Schepp och McGrath (2014) beskriver att deltagarna i studien upplever 

rädsla över att förlora den kommunikativa förmågan. Rädslan kan även relateras till de 

fysiska förlusterna och det faktum att de drabbade kan bli beroende av livsuppehållande 

hjälpmedel. Samtidigt beskriver Oh et al. (2014) att upplevelsen av förlust är genomgående 

lika för alla drabbade, men att det ändå skiljer sig från person till person. Kirkevold 

(1992/2000, s. 131) menar utifrån tolkning av Travelbees teori att lidandet är olika för alla 

eftersom människan är en unik individ. Lidandet kan ha sin grund i bland annat fysiska 

förluster eller vad som den enskilda individen anser vara betydande.  

 

Resultatet visar att även om de fysiska förlusterna blev centralt i och med begränsningar 

kunde många ändå beskriva en god livskvalitet. Eftersom de valde att se bortom förlusterna  

genom anpassning i vardagen med olika strategier för att kunna fortsätta leva med ALS.  

 

Förlusterna är enligt Sakellariou et al. (2013) en orsak till upplevelsen av ovärdighet och 

starkt sammankopplat med identitet. Trots detta beskriver Pagnini (2013) att varken 

upplevelsen av hopp eller livskvalitet är korrelerat till fysisk förlust eller funktionsnivå. 

Detta bekräftas av Nygren och Askmark (2006) där deras studie visar på att funktionsnivån 

                                                
2 Motorneuronsjukdom är även ett namn för ALS.  
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hos alla personer med ALS sjunker över tid3 medan det självrapporterade värdet på 

livskvalitet enbart sjönk lite över tid. Siffrorna4 visar även på att en del till och med skattade 

sin livskvalitet högre efter att symtomen börjat än innan. Kurt, Nijboer, Mautz och Kübler 

(2007) samt Roach, Averill, Segerstrom och Kasarskis (2009) menar att livskvaliteten istället 

är relaterat till det psykiska välbefinnandet och belyser värdet av existentiella områden, 

spiritualitet, och stöd från relationer.  

 

Oh et al. (2014) beskriver ändå att deltagarna påmindes om sjukdom och förlust när de  

exempelvis tappade disk, inte kunde gå normalt, äta eller klä sig själva. Detta kunde komma 

till uttryck genom förtvivlan, rädsla, sorg och ensamhet, men även hopplöshet relaterat till 

ovissheten om framtida förluster.  

 

Utifrån Kirkevolds (1992/2000, s. 131-133) tolkning av Travelbees teori är lidande 

ofrånkomligt i människans liv och fortsätter med att lidandet är en subjektiv upplevelse. 

Hur denna upplevelse tar sig i uttryck går hand i hand med personens psykiska 

välbefinnande. En person som finner acceptans i sin sjukdom eller situation har lättare att gå 

utanför sig själv och sina begränsningar. Även vid acceptans är det av stor vikt att få svar på 

existentiella frågor som exempelvis ‘Varför hände detta mig?’ utan att situationen upplevs 

som orättvis. Samtidigt som en individ är drabbad av sjukdom är det viktigt att finna 

mening i lidandet eftersom det även underlättar acceptansen både för sjukdom och 

situation. Dessa erfarenheter kan användas för att kunna fortsätta leva och använda 

lidandets erfarenheter som en styrka för att orka kämpa. 

 

Resultatet visar att personer med ALS som accepterar sjukdomen som en naturlig del i livet 

upplever situationen mer positiv och de som reflekterar över förluster skapar lättare mening 

i lidandet. Även de existentiella behoven blev centrala, men dessa var riktade mot andra 

exempelvis familjemedlemmarna och hur deras framtid skulle vara. De som hade ALS 

upplevde detta som något positivt och var även en del i acceptansen.  

 

                                                
3 Mellan 5 till 28 månader.  
4 För en deltagare: QOL före symtomstart (medelvärde) 7,5 och QOL under/efter symtomstart 8,8. 

(QOL 0-10).  
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Samtidigt finns det personer drabbade av ALS som ställer sig frågan ‘Varför hände detta 

mig?, men lägger till toner av orättvishet. Kirkevold (1992/2000, s. 132) beskriver utifrån 

tolkning av Travelbees teori att det psykiska välbefinnandet riskerar att påverkas negativt 

om dessa reagerar på lidandet som meningslöst. Depression, ångest, likgiltighet med mera 

kan vara uttryck av den meningslöshet de upplever.  

 

I resultatet framkommer det att hinder för att hantera sjukdom och lidande innebär bland 

annat att tankar på orättvishet får större plats i livet, därmed får sjukdomen kontroll och 

hoppet kan förloras. Samtidigt kan orättvishet göra sig påmind i samband med att den 

drabbade konfronteras ytterligare med nya förluster och begränsningar.  

 

Reaktionerna på dessa förluster och begränsningar är bland annat ångest. Kurt et al. (2007)  

konstaterar att ångest  och depression inte adresseras i tillräckligt stor utsträckning hos 

personer med ALS. De beskriver enligt diagnosmanualen DSM-IV att kartläggningen av 

ångest och depression även grundas på fysiska symtom. Personer med ALS kan ha symtom 

som tyder på dessa besvär men dessa är snarlika eller näst intill identiska med de symtom 

som uppstår i samband med ALS. Därför är det lätt att missa ångest och depression hos 

denna grupp. Foley, Timonen och Hardiman (2016) menar att förtvivlan och ångest kan 

uppstå på grund av att de drabbade upplever sig som en börda för familjen, både på fysiska 

och psykiska plan. Samtidigt beskriver de drabbade att de inte har något annat val än att 

förlita sig på familjen, även om de upplever sig vara en börda (ibid.). Däremot kan behovet 

av att uppleva sig behövd vara en central del i hur personer upplever mening och värde i 

livet (Kirkevold, 1992/2000, s. 133).  

 

Resultatet visar att familj och vänner  blir mer centrala. Dels på grund av att uppskattningen 

av varandra stärktes samt att petitesser blev oviktiga. Familjen blev ett medel för att 

ventilera om sjukdom och upplevelser. Samtidigt  valde personer med ALS att inte prata om 

sjukdomen  för att underlätta familjens välmående. Betydelsefulla relationer kunde vara ett 

sätt att fortsätta kämpa  och underlättade val av hjälpmedel med mera.  
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Foley et al. (2016) beskriver att även om de drabbade upplevde sig som en börda för 

familjen, var de tvungna att förlita sig på familjens hjälp.  De drabbade kunde vända detta 

till något positivt och istället vara till hjälp för andra i familjen eller andra betydelsefulla 

relationer. Det kunde handla om att fortsätta kämpa mot sjukdomen  och ta emot hjälp och 

stöd från myndigheter för att underlätta familjens börda. Hecht et al. (2002) samt Lulé et al. 

(2012) visar på att sociala konstellationer och familjen var viktiga och blev ännu viktigare i 

samband med att sjukdomsprocessen gick framåt.  Young och McNicoll  (1998, s. 37) 

beskriver vad som är positivt i livet med ALS och det framkommer att familj och sociala 

kontakter är något som går att förlita sig på för att få stöd och hjälp. Relationer blev mer 

viktiga efter diagnos än innan.  

 

Allmänsjuksköterskan kan med fördel beakta relationens betydelse i mötet med och i 

omvårdnaden av personer med ALS. Travelbee menar enligt Kirkevolds (1992/2000, s. 133) 

tolkning att omvårdnaden uppnår syftet genom att mellanmänskliga relationer skapas. 

Detta för att på  ett tillfredsställande sätt kunna tillgodose de omvårdnadsbehov en person 

kan ha. Sjuksköterskan har ett ansvar i att eliminera de faktorer som kan störa en persons 

välbefinnande. Och hjälpa sjuka och lidande personer att uthärda och hantera situationen . 

 

Resultatet belyser både hämmande och främjande faktorer för att hantera sjukdom och 

lidande för personer med ALS. Med denna kunskap kan sjuksköterskan få en fördjupad 

förståelse för hur personer drabbade av ALS upplever livet, men samtidigt se patienten 

utifrån ett holistiskt perspektiv och beakta de fysiska och psykiska behoven.  

Travelbee menar, enligt Kirkevold (1992/2000, s. 139-140) att det behövs en relation mellan 

patient och sjuksköterska som präglas av förtroende, för att kunna identifiera vad som 

underlättar hanterbarheten i samband med sjukdom och lidande. 
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6. SLUTSATS 

Att leva med ALS kan hindra hanterbarheten på grund av förlusten av fysiska funktioner 

och den psykiska påverkan som förlusterna medför. Samtidigt kan omgivningens attityder 

påverka bilden av sig själv och bidra till isolering med mera. Däremot främjas 

hanterbarheten genom betydelsefulla relationer som präglas av att ge och få stöd  i olika 

former. Även anpassning i vardagen underlättar för att kunna leva ett så normalt liv som 

möjligt. De som accepterar sjukdomen och den nya situationen hanterar livet bättre och kan 

se sjukdomen som en naturlig del i livet, även om frågan ‘Varför hände detta just mig?’ kan 

förekomma i många fall. Existentiella områden blev mer centralt i den drabbades liv, men 

innebar mer än en tro på Gud. Det kan innefatta att trygga de efterlevandes behov av olika 

slag. Samtidigt kan möjligheten till ett aktivt liv bidra till en optimistisk syn på livet och ett 

hopp på framtiden.  Eftersom allmänsjuksköterskan kan stöta på denna patientgrupp är det 

av stor vikt att sjuksköterskan har kunskaper i vad som hindrar och främjar hanterbarheten i 

livet med ALS. Denna kunskap kan påverka omvårdnaden så att den ges med ett holistiskt 

perspektiv.  Förslag till fortsatt forskning kan vara att fokusera på hur sjuksköterskan på 

bästa sätt kan hjälpa personer med ALS att uppleva  bästa möjliga livskvalitet.  Intressant 

kan också vara hur sjuksköterskan upplever omvårdnaden av denna patientgrupp.  
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BILAGA 1 - Översikt av sökningar och urval 

 

Sökningar gjorda 20170119;  senast uppdaterad 20170321 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval  Inkluderade 

artiklar 

CINAHL (MM5 

"Amyotrophic 

Lateral 

Sclerosis") OR 

(MM "Motor 

Neuron 

Diseases") AND 

(MM "Quality of 

Life") AND 

(MM "Coping") 

full text, peer-

reviewed, 

published date: 

2000-2016, 

research article 

54 20 * 

10 ** 

7   *** 

6   **** 

Averill et al., 

(2013); King et al., 

(2009); 

McNaughton et al., 

(2001); Olsson 

Ozanne et al., 

(2011); Ozanne et 

al., (2013); Vitale & 

Genge (2007) 

PubMed ((amyotrophic 

lateral 

sclerosis[MeSH 

Terms]) OR 

motor neurone 

disease[MeSH 

Terms]) AND 

coping[MeSH 

Terms] 

full  text, publish 

date 2000-2016 

105 38   * 

12   ** 

10   *** 

8     **** 

Brown & 

Addington-Hall 

(2008); Foley et al., 

(2007); Foley et al., 

(2014a); Foley et al., 

(2014b); Hughes et 

al., (2005); 

Jakobsson Larsson 

et al., (2014); 

Jakobsson Larsson 

et al., (2016); Mautz 

et al., (2010) 

 

 

 

* Urval utifrån relevant titel; ** Urval efter att abstraktet är läst; *** Urval efter att hela artikeln är 

läst; **** Urval efter kvalitetsgranskning 

 

 

 

 

 

                                                
5 MM Exact Major Subject Heading 



 

                                                                                                                                          
 

BILAGA 2 - Sammanställning av återkommande områden vid analys 

 

Inkluderade artiklar erhöll en siffra för att lättare se vilka av dessa som innehöll dessa 

områden.  

 

Exempel på analys av text som ledde fram till nedanstående områden:  

 

“I suffer … I feel hurt … humiliated … because [I] can’t dress [myself], do dressing, drying 

after shower. [I] can’t explain things, not do … very simple every day thing … “ (King et al., 

2009). Detta citat ger en bild av negativa upplevelser, och härleds även till vad fysisk förlust 

och begränsning innebär. Den säger även något om att vara beroende av andras hjälp samt 

den begränsade kommunikationen, att inte kunna prata.  (9) 

 

“I can live with where I’m now, but I’m unsure if I can live with less” (Vitale & Genge, 2007). 

Citatet tyder på någon form av acceptans, både för sjukdom och situation. Samtidigt talar 

den för att fler förluster och mer begränsningar är negativt. Berättar även om någon typ av 

ovisshet/osäkerhet. (14) 

 

Artiklar med respektive nummer:  

(1)       Averill et al., (2013)  

(2)       Brown & Addington-Hall (2008) 

(3)       Foley et al., (2007) 

(4)       Foley et al., (2014a) 

(5)       Foley et al., (2014b) 

(6)       Hughes et al., (2005) 

(7)       Jakobsson Larsson et al., (2014) 

 

(8) Jakobsson Larsson et al., (2016) 

(9) King et al., (2009) 

(10) Mautz et al., (2010) 

(11) McNaughton et al., (2001) 

(12) Olsson Ozanne et al., (2011) 

(13) Ozanne et al., (2013) 

(14) Vitale & Genge (2007)  

 

 

(ID) Område:  Artikelnummer:  

(A) Fysisk förlust och begränsningar (2), (3), (4), (5), (6), (9), (11), (12), (13), (14) 

(B) Att leva i ovisshet  (4), (6), (9), (12), (13), (14) 

(C) Begränsat kommunicerande, att inte 

få el. kunna prata 

(1), (2), (9), (12), (13), (14) 

(D) Negativa förändringar, tankar, 

känslor, upplevelser m.m. 

(isolering,sorg, skam, ovärdighet, 

rädsla, död, orättvishet, hopplöshet, 

förödmjukelse, personliga 

inskränkningar m.fl.) 

(2), (4), (5), (6), (9), (11), (12), (13), (14) 

(E) Att förlora/inte ha kontroll, 

sjukdomen kontrollerar, att ha 

(2), (3), (4), (9), (13) 



 

                                                                                                                                          
 

kontroll  

(F) Relationer  (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), 

(13), (14) 

(G) Negativa attityder  (9), (11), (12), (13) 

(H) Beroende/oberoende (av andras 

hjälp, hjälpa andra, hjälpmedel m.m.) 

(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 

(13), (14) 

(I) Leva här och nu; Leva en dag i taget; 

Leva aktivt  

(2),(3), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 

(14) 

(J) Acceptans (tänka/fokusera på annat 

m.m.) 

(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (12), (13), (14) 

(K) Anpassning (pos. förändring, miljö, 

alternativ medicin m.fl.) 

(3), (4), (6), (7), (8), (9), (12), (13), (14) 

(L) Existentiellt (framtiden m.m.) (2), (3), (9), (13), (14) 

(M) Förändrade perspektiv  (3), (9),(13) 

 

Genom att kombinera  områdets ID (bokstäver) från tabellen ovan skapades resultatets 

underkategorier och kategorier:  

 

(A) + (C) + (D) + (H)= Fysisk förlust och begränsning  

 

(A) + (B) + (D) + (E) + (F) + (H) = Psykisk påverkan av fysisk förlust 

 

(D) + (F) + (G) = Omgivningens attityder  

 

(A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) + (H) = Hinder för att hantera sjukdom och lidande  

 

(F) + (H) = Betydelse av stöd i relationer  

 

(H) + (K) = Anpassning i vardagen 

 

(I) + (J) + (M) = Acceptans av det nya livet  

 

(F) + (J) + (L) = Existentiella dimensioner  

 

(H) + (I) + (J) + (K) = Möjligheten till ett aktivt liv  

 

(F) + (H) + (I) + (J) + (K) + (L) + (M) = Faktorer som främjar hanterbarheten  

 



 

                                                                                                                                          
 

BILAGA 3 - Sammanställning och översikt av inkluderade artiklar  

 

 

FÖRFATTARE, 

ÅRTAL, LAND 

SYFTE DESIGN DELTAGARE 

(BORTFALL) 

METOD, 

DATAINSAMLING, 

ANALYS 

HUVUDRESULTAT KVALITET  

Averill, Kasarskis 

& Segerstrom 

(2013). USA. 

Undersöka huruvida 

strukturerat “berättande” 

påverkar det psykiska 

välbefinnandet för personer 

med ALS.  

Kvantitativ 

interventionsstudie.  
48 (52 %).  Interventions- och 

kontrollgrupp, enkäter 

till båda grupper, 

statistisk analys. 

Personer som fick uttrycka sina 

känslor och tankar kring ALS hade 

bättre välbefinnande tre månader 

efter interventionen än 

kontrollgruppen vars 

välbefinnande sjönk. Detta utfall 

återgick till ursprungligt 

välbefinnande sex månader efter 

interventionen.  

Medel  

Brown & 

Addington-Hall 

(2008). 

Storbritannien.  

Undersöka patienters 

upplevelser av att leva med 

MNS och erfarenheter av att 

copa med sjukdomen.  

Kvalitativ 

deskriptiv.  
13 (ej angivet). Narrativa intervjuer, en 

ledande fråga. 

Innehållsanalys.  

Fyra olika berättelser 

identifierades. Den första 

behandlar vikten av att leva livet 

så aktivt som möjligt. Motsatsen 

beskriver oron och ångest över att 

kämpa för livet och gå mot döden. 

Andra beskriver vikten av att 

kämpa för att överleva. Den sista 

berättelsen beskriver livet i 

ovisshet, vad kommer att förloras 

härnäst.  

Hög 

Foley, O’Mahony 

& Hardiman 

(2007). Irland. 

Undersöka hur ALS 

patienter uppfattar QOL 

samt hur deras upplevelser 

av sjukvården påverkar 

välbefinnandet.  

Kvalitativ 

deskriptiv.  
5 (20 %).  Intervjuer med öppna 

frågor. Innehållsanalys.  
Teman som identifierades var 

vikten av religiositet, sökandet 

efter kontroll och värdighet. Att få 

behålla sin identitet och att få vara 

nära sin familj är viktiga element 

för ALS patienter. Deltagarna 

upplevde att det stöd och den 

service de fick bidrog till 

välbefinnandet.  

Hög 



 

                                                                                                                                          
 

Foley, Timonen & 

Hardiman 

(2014a). Irland.  

Utöka förståelsen för vad 

förlust betyder för personer 

med ALS och hur dessa 

kontrollerar vården som 

svar på förlust.  

Grundad teori.  34 (ej angivet).  Djupgående intervjuer 

med blandade frågor. 

Innehållsanalys, kodning 

med hjälp av datoriserat 

analysprogram och 

konstant jämförande.  

Förlust för personer med ALS 

innebär inte bara fysisk förlust, 

utan förlusten av kontroll. Det 

medför många gånger att dessa 

patienter vill kontroller den vård 

de får, även kontroll över 

vårdpersonal. 

Hög 

Foley, Timonen, 

Hardiman 

(2014b). Irland.  

Att utifrån ALS patienter 

och nyckelkomponenter 

belysa reaktionen på 

hotande dödlighet och hur 

det påverkar beslutsfattande 

över vård.  

Grundad teori.  34 (ej angivet).  Djupgående intervjuer, 

ledande fråga. 

Innehållsanalys, kodning 

med hjälp av datoriserat 

analysprogram och 

konstant jämförande.  

Ålder och milstolpar i livet 

formade olika beslut gällande 

vård. Äldre patienter uppvisade 

ett mer accepterande beteende 

över sjukdom och död än 

medelålders och yngre patienter. 

Familjen var viktig för båda i olika 

beslut, men milstolpar i 

föräldraskapet var även 

avgörande.  

Medel 

Hughes, Sinha, 

Higginson, Down 

& Leigh (2005). 

Storbritannien.  

Försöka förstå hur personer 

drabbade av MNS upplever 

sjukdomen samt vården för 

att kunna förbättra 

situationen.  

Kvalitativ 

deskriptiv och 

explorativ.  

29 (ej angivet). Individuella intervjuer, 

semistrukturerade 

frågor, innehållskodning 

med hjälp av datoriserat 

analysprogram. 

Resultatet belyser tre punkter: 1. 

Sjukdomens påverkan på 

personens liv; 2. Upplevelser av 

vård och service samt 3. Förslag till 

förbättring/förändring av 

vård/service. Dessa ger en ökad 

förståelse för upplevelser av 

vården för att kunna möta deras 

ökade behov.  

Hög 

Jakobsson 

Larsson, Nordin, 

Askmark & 

Nygren (2014). 

Sverige.  

Identifiera olika 

copingstrategier hos 

nydiagnostiserade ALS 

patienter och se huruvida de 

förändras över tid.  

Kvantitativ 

prospektiv, 

deskriptiv och 

longitudinell.  

33 (15 %). Enkätundersökning, 

deskriptiv statistisk 

analys.  

Patienternas psykosociala 

välbefinnande korrelerade med 

användningen av olika 

copingstrategier. Resultatet visar 

att copingstrategierna stöd och 

oberoende användes mest av 

deltagarna.  

Hög 

Jakobsson 

Larsson, Nordin 

& Nygren (2016). 

Undersöka om det finns en 

korrelation mellan 

användandet av olika 

Kvantitativ 

prospektiv, 

deskriptiv och 

36 (58 %).  Enkätundersökning, 

deskriptiv statistisk 

analys.  

I största utsträckning användes 

stöd, positivt handlande, 

oberoende, positivt tänkande samt 

Medel 



 

                                                                                                                                          
 

Sverige.  copingstrategier, emotionellt 

välbefinnande och 

funktionsnivå från diagnos 

och under 

sjukdomsförloppet.  

longitudinell.  objekt 15, som copingstrategier. 

Användandet av copingstrategier 

skiljer sig inte mycket över tid. 

Deltagare som använde sig av 

copingstrategier hade färre 

depressiva symtom, medan 

deltagare som inte gjorde något 

led mer ofta av ångest.  
King, Duke & 

O’Connor (2009). 

Australien.  

Att presentera en modell 

som förklarar dimensioner 

av förändring och 

anpassning för personer 

drabbade av ALS/MNS.  

Grundad teori.  25 (ej angivet).  En öppen, djupgående 

fråga, individuell 

intervju, 

innehållskodning med 

datoriserat 

analysprogram och 

kontinuerlig jämförelse 

mellan funna koder.  

För att kunna anpassa sig till 

förändring beskrivs kontroll och 

acceptans över situationen som 

viktiga element. Även att 

reflektera över vad förändringen 

innebär för konsekvenser i livet. 

Humor och en optimistisk syn på 

livet var viktiga delar för att kunna 

uppleva kontroll.  

Hög 

Mautz, 

Birbaumer, 

Hautzinger & 

Kübler (2010). 

Tyskland.  

Identifiera prediktorer för 

psykosocial anpassning till 

MNS.  

Kvantitativ 

explorativ   
27 (ej angivet).  Intervjuer, 

semistrukturerade 

frågor, enkäter, statistisk 

analys.  

Socialt stöd, egna copingpotential 

och oberoende vad faktorer 

påverkade depressiva symtom. 

Socialt stöd, att själv söka 

hjälp/stöd samt information och ett 

undvikande beteende viktiga delar 

för hur en ALS patient upplever 

QOL. Copingstrategier resulterar i 

bättre rapporterad QOL.  

Hög 

McNaughton, 

Light & Groszyk 

(2001). USA.  

Undersöka upplevelsen av 

arbetslivet för ALS patienter 

som använder 

kommunikationshjälpmedel.  

Kvalitativ 

deskriptiv med 

fokusgrupp.  

7 (29 %).  Forumdiskussioner, 

innehållsanalys.  
Det beskrivs vilken negativ 

påverkan på den fysiska och 

mentala hälsan, negativa attityder 

och andra barriärer arbete har i 

livet med ALS. Många associerar 

arbetet som en del i identiteten 

samt vilken betydelse arbetet har i 

livets mening.  

Hög 

Olsson Ozanne, 

Graneheim, 

Belysa faktorer som hindrar 

och främjar hanterbarheten i 

Kvalitativ 

deskriptiv.  
27 (ej angivet). Individuella intervjuer, 

semistrukturerade 

Att acceptera situationen, att leva 

här och nu och söka stöd i 

Hög 



 

                                                                                                                                          
 

Persson & Strang 

(2011). Sverige.  
livet med ALS, både hos 

patienter och närstående.  
frågor, innehållsanalys.  betydelsefulla situationer främjar 

hanterbarheten. Medan ovisshet, 

beroende och negativa tankar 

hämmar hanterbarheten.  
 

Ozanne, 

Graneheim & 

Strang (2013). 

Sverige.  

 

Belysa hur personer med 

ALS kan skapa mening trots 

sjukdom.  

 

Kvalitativ 

deskriptiv.  

 

14 (ej angivet). 
 

Individuella intervjuer, 

semistrukturerade 

frågor, innehållsanalys.  

 

Det beskrivs upplevelser av fysisk 

förlust, ovisshet i sjukdomsförlopp 

och existentiell ångest som 

hämmande faktorer för att 

uppleva mening.  I kontrast till 

detta beskrivs betydelsefulla 

relationer och att få leva ett eget liv 

som viktiga faktorer i att uppleva 

mening.  

 

Hög 

Vitale & Genge 

(2007). USA.  
Försöka förstå vad som 

främjar och hämmar känslan 

av hopp hos patienter med 

ALS.   

Kvalitativ 

deskriptiv och 

explorativ.  

13 (ej angivet).  Individuella intervjuer, 

semistrukturerade 

frågor, innehållsanalys.  

Ovisshet i sjukdomsförlopp och 

fysiska förlustet beskrivs som 

hämmande för upplevelsen av 

hopp. Medan betydelsefulla 

relationer, att se möjligheter i livet, 

existentiella frågor och att 

reflektera på vad förändringarna 

innebär, främjar upplevelsen av 

hopp hos patienter med ALS.  

Hög  

 
 

 

 

 

 

 


