
ALS

ALS er en forkortelse for amyotrofisk lateralsklerose.

Amyotrofi betyr muskelsvinn og er en betegnelse for den uttynning av musklene som følger med 

sykdommen.

LATERALSKLEROSE beskriver at nervebanene i ryggmargens sidestrenger er skadet.

ALS er en sjelden sykdom.

1-2 nye tilfeller pr. 100000 innbyggere. Den rammer begge kjønn, men er hyppigst hos menn. 

Sykdommen er sjelden før 40-års alderen.

Sykdommen er sjelden arvelig. 

Sykdomsårsaken er ukjent.

ALS er ikke noen primær muskelsykdom, men musklene blir rammet.

ALS klassifiseres gjerne sammen med andre muskelsykdommer og den nærmeste støtteforeningen er 

Foreningen for Muskelsyke

Alle bevegelser vi gjør skyldes at muskler trekker seg sammen. Er musklene lammet kan man ikke 

aktivt foreta bevegelser som de lamme muskler skal styre.

Det er de moteriske nervecellene som styrer musklenes aktivitet. Men det er to motoriske nerveceller 

som må til for å sende en impuls om bevegelse fra hjernen til de muskler som skal trekke seg 

sammen. Vi kaller dem de øvre og nedre motoriske nerveceller.



Ved ALS er det affeksjon av øvre og nedre motornevron til spinale nerver. Den øvre motor nevron 

affeksjonen fører til lammelser med stivhet (spastisitet) i muskulaturen og forsterkede senereflekser. 

Den nedre motor nevron affeksjon fører til lammelser kjennetegnet av muskelatrofi .  Hos enkelte 

pasienter kan spastisitet være dominerende mens hos andre kan atrofi være dominerende. Alt etter 

hvor affeksjonen sitter.

Nerveceller som har med oppfattelsen av sanseinntrykk - sensoriske nerver de blir ikke affisert.

Starten på sykdommen varierer med hvilke nerveceller som blir rammet. Hos noen begynner 

sykdommen i de nerveceller som styrer svelge og talemuskulaturen , de merker da vansker med å 

artikulere. Stemmen blir mer og mer utydelig, de får vansker med å svelge og de svelger lett vrangt. 

Dette kalles bulbærparese. Hos andre er det musklene i hender og armer som først svekkes og det 

kommer svakhet og svinn av musklene på en hånd. Man kan også se sammentrekninger av 

muskelfibre under huden. De kalles fascikulasjoner. Stivhet og nedsatt kontroll over en fot eller et 

ben kan være første symptom. Disse merker gangvansker.

ALS begynner enten i svelg/talemuskler, i en arm eller et ben. Så brer den seg langsomt til annen 

muskulatur og det varierer meget fra pasient til pasient hvor fort sykdommen utvikler seg.



Hvor lett det er å stille diagnosen avhenger av hvor mye symptomer som foreligger. Mange 

sykdommer kan minne om og forveksles med ALS.  Derfor viktig med grundige undersøkelser.

Den kliniske undersøkelse er viktig ,men det også behov for supplerende undersøkelser for å 

bekrefte eller avkrefte diagnosen.

EMG - SPINALVÆSKEANALYSE – MRI av nakken.

Behandling som kan helbrede finnes ikke, den er hovedsakelig lindrende.

Tverrfaglig behandling  - symptomatisk behandling.

Rilutek (Glutamat hemmer) er det eneste registrerte medikamentet som hemmer sykdommens 

progresjon.

PEG (PEG bør anlegges allerede når svelgingen begynner å bli et problem, og før pasienten er 

kommet i ernæringssvikt).

Hostemaskin

BIPAP

Evnt. Respirator

De fleste ALS pasienter dør pga sviktende lungefunksjon.

50% er i live etter 3 år _- 10% etter 6 år.



Problem/ behovsområder ved ALS

· Svelgebesvær, økt spyttsekresjon, hosteanfall og kvelningsfornemmelser

· Ernæring

· Smerter

· Pusteforstyrrelser

· Nedsatt fysisk aktivitet

· Søvnforstyrrelser

· Tale og kommunikasjonsvansker

· Psykososialvanskeligheter



Svelgbesvær, økt spyftsekresjon, hosteanfall og

kvelningsfomemmelser

Når nervecellene i den forlengede ryggmarg og nervebanene fra storhjemen blir påvirket 

fører dette til nedsatt kraft og stivhet i tungen, tyggemusklene og i synkemusklene. Tunge , 

leppe og gane atrofierer . Symptomene opptrer vanligvis gradvis.  De første tegnene er ofte 

økt spyttsekresjon, at en svelger vrangt og får hosteanfall.  Etterhvert som sykdommen 

utvikler seg vil ALS-pasienter ha dårligere kontroll over hodet, slik at det faller fremover.  

Dårlig sammenlukning av leppene og en stivere tunge, svelgbesvær øker spyttsekresjonen.  

Pasientene opplever også at spyttet er tykkere og mer seigtflytende enn tidligere.  Dette er 

ofte et tegn på væskemangel.

Det at en begynner å  hoste er kroppens måte å hindre at mat og drikke o.l. kan komme ned 

luftveiene.  En ALS-pasient som er plaget med hosteanfall er ofte plaget med angst og redsel 

for å kveles.  Selv om det er sjelden at noen dør p.g.a. et hosteanfall, virker det skremmende 

både for pasienten selv og hans nærmeste, evt. pleiepersonalet.

Tungeatrofi fører til nedsatt kraft til å tygge og svelge.

Botox i spyttkjertelen kan redusere slimproduksjonen.



Pasienten har svelgebesvær

• Nedsatt væskeinntak / næringsinntak

• Vektreduksjon

• Nedsatt allmenntilstand

• Mål:Pasienten får i seg tilstrekkelig næringsrik 

mat og drikke



Ernæring

• Dysfagi: Spise og svelgeproblemer pga. redusert 
kraft og bevegelse i munn og svelg

• Pasienten vil også ha problemer med å snakke 
tydelig

• Fare for aspirasjon – mat og væske trenger ned i 
luftveiene

• Det kan være vanskelig å få utløst selve 
svelgerefleksen – kanskje fordi maten ikke skyves 
godt nok fram mot fremre ganebue



Pasienter plages av spytt

Spyttet hoper seg opp i munnen pga. lammelse i svelget. Lammelse i 

hals og ansiktsmuskulatur gjør at pasienten ikke greier å holde 

underkjeven oppe og munnen lukket – spyttet renner derfor ut.

Mål: Pasienten opplever velvære 

Har ikke sår rundt munnen



Smerter

Ikke alle pasienter med ALS opplever smerter.  Omtrent 40% av dem har en 

eller annen form for smerte.  Den skyldes oftest nedsatt bevegelighet, og 

opptrer i muskler, ledd og bindevev i nakke, rygg og skulderparti.  I og med at 

sykdommen også er en enorm psykisk påkjenning, kan smerter bli et resultat av 

dette.  Smerteterskelen er individuell og må sees i sammenheng med en persons 

tidligere erfaringer.

Det er ikke bare fysiske smerter pasienten opplever, men psykiske smerter, 

angst for døden eller de fremtidige smertene er også viktig å ha kunnskap om.

Inflamasjon   -kan behandles

Inaktivitet   - viktig med velikeholdsterapi.

Mål: Pasienten opplever smertelindring



Pusteforstyrrelser
Pasienter med ALS vil p.g.a. lammelse i respirasjonsmusklene og nedsatt kraft i disse, få 

problemer med å puste tilstrekkelig. De får ikke i seg nok oksygen, og greier heller ikke å 

kvitte seg med avfallsstoffer.

Dette skjer vanligvis sent i forløpet, og kan gi symptomer som tretthet, hodepine( spesielt om 

morgenen) og tung pust.

For mange skal det ikke høye aktivitetsnivået til før de blir slitne og tungpustet. Pasienter som 

ikke får i seg tilstrekkelig oksygen, er ofte urolige og engstelige, de er redde for å dø.

Vurdere evnt. behandling med BIPAP , behandlingen startes og følges opp av lungespl. 

Pasientene blir fulgt opp av lungelege.

Faste kontroller med spirometri, nattlig pulsoksymeter og måling av kappilær astrup kl 06:00

Mål: Pasienten føler at han får i seg nok O2

Pasienten har frie luftveier.



Nedsatt fysisk aktivitet

P.g.a. muskelsvinn og spastiske lammelser i armer og/ eller 

beina, blir bevegelsene nedsatt. Musklene kan være svake 

p.g.a. utviklingen, og ha nedsatt kraft. Stramming av ledd 

og muskler er også et problem. Det fører oftest til at 

spastisiteten forverres, og dermed blir det vanskeligere å 

bevege seg. Samtidig er pusten nedsatt.

Ofte stivhet i nakke/skulderregionen.

Nedsatt aktivitet kan også føre til at pasienten får plager med 

mage/tarm funksjonen

Mål: Pasienten utfører de aktiviteter han mestrer.



Søvnforstyrrelser.

Søvnforstyrrelser er ikke sjelden hos pasienter med ALS. Dette 

kan skyldes hindring i å utføre en rekke av dagliglivets aktiviteter, 

men også angst og vonde tanker er faktorer som påvirker 

søvnmønsteret.

Smerter og ubehag ved liggeleiet forstyrrer også søvnen.

Noen pasienter kan ha hyppig vannlating ,permanent kateter må 

da vurderes.

Mål: Pasienten føler at han får nok søvn



Tale – og kommunikasjonsvansker

Omtrent 75% av alle som rammes av ALS, vil på et tidspunkt rammes av 

talevanskeligheter.

Det å miste evnen til og kommunisere med andre er i seg selv svært 

traumatisk. Etter hvert som flere muskler blir rammet innskrenkes 

muligheten til å gi uttrykk for det en måtte ønske, ansiktsmimikken blir 

også dårligere.

Pasienten må henvises til logoped.

Det finnes nå flere moderne hjelpemidler.



Pasienten har lett for å bli opstipert 

Redusert aktivitet og vansker med å tilføre nok fiber, bidrar til det

Mål: Har normal tarmfunksjon

Pasienten fryser lett

Når muskeltonus etter hvert blir borte, reduseres varmeproduksjon

Mål: Pasienten føler seg varm nok



ALS er en av de alvorligste sykdommer som rammer et 

menneske. Å få en slik sykdom gjør noe med et 

menneskets indre ”Selvet”

Det omfattes fysiske, psykiske, sosiale og åndelig 

forandring for den den rammer, og for personens familie, 

nettverk og omgivelser.

Det gir ofte utslag i psykososiale problemer. Angst, 

forandret selvbilde, apati, emosjonelle labilitet og 

depresjon av ulik karakter er ofte fremtredende. 

Depresjon kommer vanligvis i forbindelse med gradvis 

forverring

Det psykiske aspekt



Selvbildet

Alle mennesker har behov for å ha en viss kontroll over 

livet sitt. Dette er knyttet til selvfølelsen/ selvbilde, roller 

og kontroll.

For en med ALS kan følelsen over å ha kontroll over eget 

liv og funksjoner bli forandret. Han kan få følelsen av det 

er andre som bestemmer over hans livssituasjon. Eks. 

angående behandlingsopplegg, og hva han kan og bør 

gjøre.



• Hva kan jeg gjøre/ ikke gjøre?

• Når blir jeg pleietrengende?

• Hvordan vil det resterende liv arte seg?

• Hva med min familie/mine nærmeste?

• Kan jeg belaste de/tåler de belastningen?

•Hvordan vil sykdommen arte seg? Smerte? Og lidelse?



• Hvem skal jeg snakke med alt om?

• Hva når jeg ikke lenger kan snakke?

• Skal jeg ha respiratorbehandling/ Bipapp 

behandling? Hva innebærer det?

•Skal jeg snakke med noen om alt/ mine innerste tanker?



• Hvor lenge får jeg leve?

• Hvordan kommer jeg til å dø/ dødstanker og 

dødsangst?

• Det er mange ting jeg må ordne/rydde på 

plass.

• Personen går inn i en sorgprosess over seg 

selv og sine nærmeste/de han er glad i.

•Økonomiske bekymringer: Hvem skal hjelpe?



Redusert selvtillit, endret selvbilde og vanskene dette 

medfører, kan føre han inn i en krise eventuelt tilbakefall til 

krisefaser.

Selvbebreidelse, skyldfølelse og tanker om hvorfor akkurat 

han ble rammet, dukker opp.



Rolleforandringer

I det øyeblikket et menneske blir hjelpetrengende skjer det en 

forandring i livet. I begynnelsen er ikke dette så synlig og blir ofte 

undervurdert av hjelpeapparat, nettverk, kollegaer og ledelse i 

arbeidslivet.

Forandring skjer på mange ulike måter / områder. Det skjer en 

overgang fra subjekt – til objektstatus, dvs fra å være den som 

bestemmer og vurderer, til å bli en som er overlatt til andres 

avgjørelse.

Det skjer en gradvis endring av menneskets selvbilde.

(Omtalt under det psykiske aspekt)

Denne prosessen kan styrkes eller svekkes ved måten vi som 

hjelpere møter disse personene på. (Braaten 1998)



Ut fra et etisk syn er det betenkelig å bli redusert fra et 

menneske til et kasus. Vi mener at dette også er viktig å ha i 

tankene ved tilrettelegging av arbeidssituasjonen.

For et menneske med ALS, er ikke det å bli hjelpetrengende 

bare et engangsfenomen. Disse personene er i en livslang 

forandring / krise. 



Ut fra et etisk syn er det betenkelig å bli redusert fra et 

menneske til et kasus. Vi mener at dette også er viktig å ha i 

tankene ved tilrettelegging av arbeidssituasjonen.

For et menneske med ALS, er ikke det å bli hjelpetrengende 

bare et engangsfenomen. Disse personene er i en livslang 

forandring / krise. 

Etisk syn



Sykdomsinnsikt,. kunnskap og kommunikasjon

Sykdomsinnsikt og kunnskap er av betydning for hvordan 

han mestrer sykdommen, dagliglivet og eventuelt arbeid. 

Kunnskap har også betydning for hvordan hans nærmeste 

og nettverk reagerer.

Første tiden etter at personen har fått diagnosen vil han få 

mye informasjon og veiledning om sykdommens 

konsekvenser og behandling.

Informasjonsstrømmen kommer fra fagfolk og andre. 

Dette kan føre til forskjellig informasjon og 

feilinformasjon. For mye informasjon kan og virke til at 

personen gir opp, ikke orker og ta imot mer, og 

medvirker til feilinnsikt til sykdommen.



I møte med mennesker med ALS opplever en at 

mange vegrer seg for å snakke om sine følelser og 

psykiske reaksjoner. 

Mange sier at det er på grunn at temaet ikke skal 

omtales, dette er på en måte et tabuområde.

Temaet blir ikke vektlagt, men prioriteres bort og en 

må ofte slite med tankene alene.

En del mennesker har gitt uttrykk for at det ikke er 

avsatt tid til å snakke om slike problemer, derfor 

velger mange å ikke ta det opp i samtalen.

Mange føler at en del av hjelperne ikke tørr snakke om 

temaet, de snakker det bort eller unngår det.



Dette kan være på grunn av manglende kunnskap og 

kompetanse om psykiske reaksjoner enkelte er engstelig 

for å bli stemplet som ”psykiatrisk pasient” andr er redd 

for at dette skal gå utover deres hjelp og behandling for 

ALS sykdommen. 

Viktig å komme tidlig på banen angående det psykiske.



Hvordan kan vi hjelpe?

Se den andre.

For å hjelpe et menneske med ALS på psykiske plan, er 

det av stor betydning hvordan vi holdningsmessig 

møter personen.

Vårt etiske syn! 

Det er viktig at vi lar den andre fremstå for oss på egne 

premisser.

Det gjelder altså å stille seg så ”naken” og fordomsfri 

som mulig ovenfor de andre menneske.



Skjønne så lite som mulig på forhånd, slik at man får 

tak i det andre menneskets særegenhet.

Unngå forhåndstolkninger, unngå sammenligninger 

med andre, unngå å være forut inntatt og den som vet 

best.

Dette hjelper oss slik at vi som hjelpere ikke 

”Overkjører” andre mennesker.

Relasjoner mellom bruker og hjelper er svært sentral.

At hjelper tar seg tid til å lytte, har kunnskap til og 

forstå, er en forutsetning for å kunne bidra til å 

hjelpe.



Kommunikasjon og informasjon.

Som hjelper er det viktig å skaffe tillit. Det bidrar til fin 

dialog og god kommunikasjon. Intuisjon og sensing er 

sentralt.Kommunikasjon er en mellommenneskelig 

prosess, for å få til dette må en etablere et 

mellommenneskelig forhold.

Kjernen til det er samhandling mellom hjelper og bruker.

Å møte en person som har fått ALS, kan være som å møte 

en person i krise.

Det er viktig å kjenne krisetorien og hvordan bruke denne.



Det er viktig at hjelperen er oppmerksom på måten 

informasjon og veiledning blir formidlet, og at vi som 

hjelpere er oppmerksom på hvor i sykdomsfasen 

pasienten befinner seg psykisk og fysisk.

Familie / nettverk må få informasjon sammen med 

bruker.



Tid og tillit

Det er vesentlig at man bruker tid sammen med personen, prøve å 

skape trygghet og tillit.

At en er tilstede og bryr seg om mennesket, skaper grunnlag for god 

relasjon og samarbeid.

Åpenhet, tillit og god kommunikasjon er sentrale begrep som bidrar 

til god ivaretakelse. Det er av stor betydning at en som hjelper møter 

personen med forståelse, tid og tålmodighet.

At personen får leve ut sine reaksjoner, gråte og sette ord på sine 

følelser hjelper de til lettere å godta sykdommen.

Og at en bruker god til samvær og samtale, har forståelse og empati.

I lytteprosessen inngår lydhørhet og at man lytter til den andre



Brunes & Bergsli påpeker at samtale ofte er den eneste og beste 

hjelpen ved psykiske reaksjoner.

For de fleste er det lettere å snakke om psykiske reaksjoner med 

utenforstående, i stedet for med sine nærmeste.

Erfaring viser at mange er redd for å bruke sine egne, slite de ut.

Mange uttrykker at det er så mye annet de belaster sine nærmeste med

At vi samtaler med personer om krisereaksjoner, og at det er normalt 

å reagere og at en også senere kan få gjentatte reaksjoner, bidrar til å 

styrke selvtilliten og selvbilde.



Sammendrag

• God kommunikasjon / God dialog

• Den mellommenneskelige prosess

• Ta tidlig i bruk hjelpemidler som pasienten 

mestrer

• Samarbeid med pasient, tverrfaglig team og 

nettverk

– Hvem ønsker pasienten å snakke med /er trygg 

på



Sammendrag

• Tid til å lytte, empati, tillit

• Hjelpe bruker å sortere tanker vonde / gode

• Kaos

• Samle

• Mestre



Terapeutisk samtale – lytte prosessen

• Samtale om sykdom, smerte, sorg over tap av 

helse / livet (krisereaksjoner)

• Formidle håp, ikke mismot

• Vise omsorg for pårørende

• Hjelpe pasienten å ivareta identitetsfølelsen og 

følelsen av og være verdifull

– Styrke selvfølelsen og selvbildet



5 `fer

• Finne – frembringe, passe resurser

• Forstå – kunnskap, info

• Fremme – formidle

• Forme – forandre

• Formidle kunnskap – realistisk informasjon           

– bruker / pårørende, nettverk



Oppfordre pasientens pårørende, familie til å bruke 

tiden positivt, gjøre ting de ønsker

• Formidle viktigheten av å leve / bruke tiden som 

en har til disp. Til å gjøre ting man ønsker

• Gi realistisk info, men gi pasienten håp om at den 

tiden som er igjen blir så meningsfull som mulig

– Ikke ta fra pasienten håpet

• La pasienten beholde sine vaner / styrker 

selvbildet – forvare – ivareta.



Den største gaven

jeg kan tenke meg å få

fra mennesker er

at de ser meg

hører meg

forstår meg og

tar på meg.

Den største gaven

jeg kan gi er

at jeg ser, hører, forstår

og tar på

et annet menneske.

når dette har skjedd

føler jeg

vi har skapt kontakt.

(Virginia Salir 1985)


