
 
 
 

 
 

Institutionen för hälsovetenskap 
 
 
 
 
 
 
 

Att leva med Amyotrofisk lateralskleros, en ständig kamp 
– litteraturstudie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eriksson, Sofia 
Fromholdt, Jessica 

 
 
 
 
 

Examensarbete (omvårdnad, C) 15 hp 
November 2009 

Östersund 
 

 

  



Abstrakt 
 
Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig sjukdom där intellek-
tet förblir oförändrat medan de motoriska nervcellerna förtvinar och de viljemäs-
sigt styrda musklerna försvagas allt mer tills patienten blir förlamade och till slut 
avlider. Nittio procent avlider inom fem år och i Sverige beräknas 600-700 perso-
ner bära på sjukdomen. Syftet var att belysa patienters erfarenheter av att leva 
med ALS. Metod: Fjorton vetenskapliga artiklar, sex kvalitativa och åtta kvantita-
tiva analyserades utifrån en manifest innehållsanalys. Materialet lästes igenom 
och en helhetsbild skapades varefter fyra underkategorier, två kategorier och ett 
tema skapades. Resultat: Patienterna använde sig av olika strategier i form av att 
acceptera, tänka positivt och ha humor, för att hantera sjukdomen. Närstående och 
vårdpersonal spelade en viktig roll i välbefinnandet. Att få rätt information och bli 
behandlad med värdighet var kopplat till en ökad självkänsla. Diskussion: ALS 
krävde många vårdinsatser och för att ge en holistisk vård måste sjuksköterskan 
visa engagemang och respekt för både patienten och närstående. Informationen 
var betydelsefull för patienterna, vilket påvisade vikten av att sjuksköterskan alltid 
ska vara uppdaterad med de senaste inom sjukdomen. Slutsatsen var att fortsatt 
forskning om patienters upplevelser bör efterfrågas, för att skapa en mer evidens-
baserad omvårdnad. 
 
Nyckelord: Amyotrofisk lateralskleros, omvårdnad, patient, upplevelse                 
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INTRODUKTION 
 
Sjukdomen Amyotrofisk lateralskleros (ALS) har ett snabbt sjukdomsförlopp och 

inget botemedel finns. Det är av stor vikt för sjuksköterskan att få kännedom om 

hur patienter ser på sin sjukdom och situation för att få ökad förståelse, möta deras 

behov och kunna ge en god omvårdnad. Sjukdomen kräver många vårdinsatser 

främst beroende på att patienten blir förlamad, men även på grund av att de tappar 

sin förmåga att kommunicera, men behåller hörsel, syn och tankeförmåga. Enligt 

socialstyrelsen beräknas att mellan 600-700 personer i Sverige bär på sjukdomen, 

flertalet är män (URL 1). Forskning bedrivs världen över, i Sverige framför allt i 

Umeå och Uppsala (URL 2; 3). Få studier har gjorts om patienters upplevelser till 

sin sjukdom, däremot finns mycket forskning på att finna orsaken (Boille, Vande 

Velde & Cleveland, 2006). 

 

BAKGRUND 
 
Redan 1848 framställde Jean Martin Charcot sjukdomen ALS genom kliniska 

iakttagelser och neuropatologiska studier (Edström, Osterman & Solders, 2006, 

s.115). ALS är ett samlingsnamn för tilltagande sjukdomar där de motoriska nerv-

cellerna förtvinar och de viljemässigt styrda musklerna försvagas allt mer. Den 

yttre delen av ryggmärgen blir till skleros1och musklerna försämras tills patien-

terna blir förlamade och till slut avlider (URL 1). 

                                                

 

Orsaken till ALS är okänd, exempel på hypoteser som diskuteras, är om sjukdo-

men kan bero på immunologiska faktorer eller infektioner (Ekegren, 2004, s. 48).  

Sjukdomen kan framträda i alla åldrar men främst i 45-60 års ålder. Prognosen är 

dålig och 90 procent avlider inom fem år (Ericson & Ericson, 2002, s. 186). Bero-

ende på om sjukdomen börjar i kroppens övre eller nedre motorneuron2 varierar 

symtomen. I kroppens övre motorneuron kan symtom som fumlighet i rörelser, 

spasticitet3 och muskelspasmer förekomma i form av ryckningar och kramper i 

ansiktet. Medan i kroppens nedre motorneuron är svaghet och muskelförtvining 

 
1 Förhårdning i vävnader och organ. 
2 Fysiologisk nerv-muskelenhet. 
3 Onormal muskelspänning och ryckningar. 
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mer framträdande symtom. De flesta patienter som drabbas av ALS får en kombi-

nation av både övre och nedre motorneuronskada. Symtomen uppkommer plöts-

ligt eller smygande och kan börja i handen eller armen genom muskelsvaghet. 

Hos vissa börjar sjukdomen i ansiktet och då med svaghet i mun- eller halsmusku-

laturen, vilket leder till svalg- och talsvårigheter. Det är inte bara det motoriska 

nervsystemet som påverkas, patienterna kan även uppleva känsloreaktioner som 

de inte kan styra över t.ex. växlande gråt och skratt (URL 1). 

 

Patienternas egna sjukdomsberättelser är en viktig del för att kunna ställa diagnos, 

men också undersökningar som elektromyografi (EMG)4 och blodprov där 70 % 

av ALS patienter har ett förhöjt kreatinkinas5. Det finns ingen botande behandling 

för ALS men sedan några år tillbaka ges en medicinsk behandling (Rilutek)6, bara 

en del av patienterna upplever att sjukdomens snabba förlopp bromsas. Annan 

medicinsk behandling syftar till största del att lindra symtomen (NHR – Neurolo-

giskt handikappades riksförbund, 1999, s. 8,10). 

 

Två sjuksköterskor beskrev det så här: 

”I don’t know that much about motor neurone disease, it’s a difficult 
one, so many things that could go wrong, I’m just thinking, “help!” 
(Brown, 2003, p. 214). 
 
“I had to admit to him my lack of knowledge and how I’m sort of  
learning as he was’ . . . ‘he wanted my opinion on it [taking the drug 
Riluzole] and I couldn’t give him that ‘cos I hadn’t had any experi-
ence of it” (Brown, 2003, p. 214). 

 
 
Patienterna mister sin förmåga att kommunicera allt eftersom sjukdomen utveck-

las och förlamningen sprider sig. Tidigt måste kommunikationshjälpmedel erbju-

das och anpassas till deras sviktande funktionsnivå i händer och armar. Sjukskö-

terskans uppgift är att finnas där för både patienterna och anhöriga när de försöker 

acceptera den begränsande förmågan att uttrycka sig (Almås & Rafaelsen Johan-

sen, 2002, s. 830). 

                                                 
4 Vid EMG-undersökning placeras en tunn nålelektrod in i muskeln för att registrera muskelns 
aktivitet. 
5 Ett enzym som bryter ned kreatinin och frisläpps i blodet vid skada. 
6 Hämmar glutamat processer i centrala nervsystemet (CNS). 
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Svårigheter att få i sig tillräckligt med näring via föda är vanligt vid pares i svalg- 

och tuggmuskulaturen. Ett alternativ är att operera in en gastrostomisond (PEG-

sond). Detta bör göras tidigt då patienterna klarar en operation bättre i ett tidigt 

skede av sjukdomen (Almås & Rafaelsen Johansen, 2002, s. 831).  

 

När andningsmuskulaturen försvagas får patienterna svårt att andas, andnöd upp-

står och koldioxidhalten i kroppen stiger. Detta kan leda till medvetandesänkning 

och till döden. Andfåddheten kan lindras med hjälp av andningsgymnastik som 

sjukgymnasten lär ut, andra hjälpmedel är Morfin och ventilator med ansiktsmask. 

I vissa fall har patienterna inget annat alternativ än trakeostomi7 som kan förlänga 

deras liv men inte bromsa sjukdomens framfart (URL 1).  

 

God omvårdnad kräver att sjukvårdspersonalen kan visa omsorg och vara öppen. 

För att få en förståelse om patientens situation krävs att patientens sårbarhet och 

värdighet uppmärksammas (Norberg, Engström & Nilsson, 1994, s. 10-11). Vid 

omvårdnad av patienter med ALS är det viktigt att tänka på att hörsel, syn och 

tankeförmåga är intakt. För att ligga steget före behöver sjukvårdspersonalen ut-

bildning och undervisning av specialister för att kunna få tillräcklig kunskap om 

sjukdomen och förloppet (Almås & Rafaelsen Johansen, 2002, s. 829). Att vårda 

en döende patient är ett komplicerat arbete. Sjuksköterskan kommer patienterna 

nära och det kräver att sjuksköterskan är i känslomässig balans och har en teknisk 

och vetenskaplig kompetens för att kunna ge adekvat stöd och tillgodose patien-

ternas enskilda behov (De Araújo, Da Silva & Francisco, 2004; Brown, 2003). 

 

Palliativ vård bygger på att ge stöd och vård till både patienter och anhöriga under 

sjukdomstiden. Patienterna ska få en bra symtomatisk behandling oavsett vilka 

symtom de har, psykiska, fysiska, sociala eller existentiella. Målet med palliativ 

vård är varken att förlänga eller förkorta liv utan att ge livskvalitet ända till slutet. 

Flertalet ALS patienter är rädda för att kvävas till döds men i de flesta fall sker det 

stillsamt (Strang, 2005a, s. 169; Strang, 2005b, s. 213). 

                                                 
7 Öppnande av luftstrupe på halsens framsida för att hindra kvävning eller för respirator behand-
ling. 
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PROBLEMFORMULERING 
 
ALS är en sjukdom med dödlig utgång där patienterna ställs inför svåra motgång-

ar såsom muskelförtvining, tal och sväljsvårigheter medan intellektet förblir opå-

verkat. Genom att ta reda på hur patienterna upplever sin livssituation kan sjuk-

sköterskan lättare förstå deras situation och ge en god omvårdnad.  

SYFTE 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av att leva 

med ALS.  

METOD 
 
Litteraturstudier i omvårdnad syftar till att på ett strukturerat sätt presentera tidi-

gare forskningsresultat inom ett valt problemområde och att beskriva kunskapslä-

get som sjuksköterskan kan stöta på. En litteraturstudie består av primärkällor och 

bör innehålla tydliga sökstrategier, utifrån syfte, frågeställningar, inklusion- och 

exklusionskriterier (Axelsson, 2008, s. 173-174). Materialet analyseras, granskas 

och kvalitetsbedöms kritiskt (Friberg, 2006, s.115-116).  

 

I studien förekommer begreppet ”allmän sjukvård” vilket med det menas att pati-

enten inte får vård från ett sammansatt ALS-team. Begreppet ”närstående” inne-

fattar familj, vänner och arbetskamrater.  

Litteratursökning 
 
Resultatet baseras på vetenskapliga artiklar som sökts i databaserna Cinahl, Pub-

Med, PsycINFO, Academic search elite och Web of Science. Sökningar som gjor-

des baserades på fritextsökningar ”experience”, ”patient”, “information” och 

vedertagna MeSh-termer “amyotrophic lateral sclerosis”, “quality of life”, “pal-

liative care” och “ALS” i olika kombinationer. Avgränsningar som använts är 

“links to free full text”, “abstract”, “English” och “peer reviewed”. En mer ut-

förlig sökprofil visas i tabell 1. Manuella sökningar har gjorts i referenslistor från 

artiklar och andra arbeten, vilket resulterade i två nya artiklar (Tabell 2). 



Tabell 1 Översikt av litteratursökning i databaser 

Datum Databas Sökord Avgräns-
ningar 

Antal 
träffar 

Förkastade Utvalda Används i resultatet 

090401 Cinahl Amyotrophic 
lateral sclerosis 

Peer Reviewed 985  

090401 Cinahl Amyotrophic 
lateral sclerosis, 
quality of life 

Peer Reviewed 
Abstract avail-
able 

119 * 104 
** 5 
*** 4 

 
 
 
 
 
6 

King, S.J., Duke, M.M., & O´Connor, B.A. 2008. 
Young, J., & McNicoll, P. 1998. 
Bolmsjö, I. 2001. 
Nelson, N.D., Trail, M., Van, J.N., Appel, S.H., 
& Lai, E.C. 2003. 
Hirano, Y., Yamazaki, Y., Scimizu, J., Togari, T., 
& Bryce, T. J. 2006. 
Van den Berg, J.P., Kalmijn, S., Lindeman, E., 
Veldink, J.H., de Visser, M., Van der Graaff, 
M.M., Wokke, J.H.J., & Van den Berg, L.H. 
2005.  

090401 PsycINFO Amyotrophic 
lateral sclerosis, 
Experience 

Peer Reviewed 
journals 

273 * 247 
** 9 
*** 8 
**** 6 
***** 2 

1 Brown, J., & Addington-Hall, J. 2007.   

090402 PsycINFO Palliative care 
AND Amyo-
trophic lateral 
sclerosis 

Peer-Reviewed 
Journals 

171 * 163 
** 2 
**** 5 

1  Adelman, E.E., Albert, S.M., Rabkin, J.G., Del 
Bene, L.M., Tider, T., & O´Sullivan, I. 2003. 

090401 PubMed ALS, patient, 
information. 

Links to free 
full text, Ab-
stract, Englisch 

222 * 209 
** 4 
*** 2 
**** 2 
***** 3 

2 Wicks, P., & Frost, J. 2007.  
Chio`, A., Montuschi, A., Cammarosano, S., De 
Mercanti, S., Cavallo, E., Ilardi, A., Ghiglione, 
P., Mutani, R., & Calvo, A. 2007. 
 

090415 Academic search 
elite 

Experiences, 
Amyotrophic 
lateral sclerosis 

 12 * 8 
** 1 
**** 2 

1  Hughes, R.A., Sinha, A., Higgingson, I., Down, 
K., & Leigh, P.N. 2004. 
 
 

       
     

5 



       
     

6 

090415 Web of sience ALS*, quality 
of life 

 393 * 377 
** 14 
**** 1 

1 Foley, G., O´Mahony, P., & Hardiman, O. 2006. 

 
* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel. 
** Antal förkastade efter läsning av abstrakt. 
*** Antal artiklar som inte går att få upp i fulltext. 
**** Antal artiklar som hittats i flera databaser. 
***** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning  

 
 
Tabell 2 Översikt över manuella sökningar 

Datum Hittad Författare 

091013 I referenslista från artiklen: Suicide among patients with amyotrophic 
lateral sclerosis. 

Ganzini, L., Johnston, W.S., McFarland, B.H., Tolle, S.W., & 
Lee, M.A. 1998. 



Urval 
 
Inklusionskriterierna var artiklar som hade abstract, var skrivna på engelska eller 

svenska och utgick från ett patientperspektiv. Det lades stor vikt på om artiklarna 

var etiskt godkända och skrivna under de tio senaste åren. Artiklarna skulle uppnå 

grad II eller högre enligt Carlsson och Eimans granskningsmallar (bilaga 1+2) 

(URL 4). 

 

En första bedömning gjordes utifrån artiklarnas titel. I de artiklar där titeln över-

ensstämde med syftet för den här studien lästes abstract, uppfyllde artikeln syftet 

och inklusionskriterierna sparades de. En stor del av den forskning som hittades 

var anhörigas upplevelser och exkluderades. De sparade artiklarna granskades 

enligt Carlsson och Eimans (bilaga 1+2) granskningsmallar för kvantitativa och 

kvalitativa artiklar. Granskningsmallarnas maxpoäng var 47 respektive 48 och 

räknades om till procent, där grad I var >80 % och grad II >70 %. Fältet om 

”lungcancer diagnos” i granskningsmallarna byttes ut mot ”ALS”. Av 31 grans-

kade artiklar exkluderades 17 st, eftersom de inte uppnådde grad I eller II. De ar-

tiklar som ingår i resultatet presenteras som bilaga 3.    

 

Analys 
 
Innan artiklar analyseras görs ett val om det ska vara en latent eller manifest ana-

lys, i detta fall valdes manifest innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 

Lundman (Graneheim & Lundman, 2004). Tretton artiklar (sex kvalitativa och sju 

kvantitativa) utgör resultatet. De sex kvalitativa artiklarna lästes igenom ett flertal 

gånger för att skapa en helhetsbild över innehållet. Stycken som motsvarade syftet 

plockades ut och delades upp i mindre meningsenheter. Dessa kodades och orga-

niserades i fyra underkategorier som blev två kategorier som sedan mynnade ut i 

ett tema, se figur 1 (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s.162-164). De kvan-

titativa artiklarna lästes igenom och relevant fakta plockades ut och placerades in 

under aktuell underkategori för att styrka det kvalitativa resultatet. Ett exempel på 

hur analysprocessen för en av de kvalitativa artiklarna visas i tabell 3. Efter att 
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underkategorierna och kategorierna format resultatet skapades ett temat som speg-

lade arbetet.  

 

Tabell 3 Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Översättning Kodning Underkategori Kategori 

As the extent of 
work, leisure, and 
physical activity 
decreased with 
ALS, greater at-
tention appers to 
have been given to 
personal relation-
ships. 

Eftersom omfatt-
ningen av arbete, 
fritid och fysisk 
aktivitet minskade 
med ALS, lades 
större uppmärk-
samhet på personli-
ga relationer. 
 

Fysisk  
aktivitet 
minskade 
med ALS, 
viktigt med 
personliga 
relationer. 

 

 

 

 

 

Vänner 

 
 
 
 
 
 

Friends were very 
important, espe-
cially for partici-
pants who had no 
family nearby. 
 

Vänner blev vikti-
ga, särskilt för del-
tagare som inte 
hade någon familj i 
närheten. 
 

Viktigt med 
vänner när 
inte familj 
fanns. 
 

 Vikten av 
stöd 

Saw family as 
critically impor-
tant, both practi-
cally and emo-
tionally, the fam-
ily network, that 
catches you if you 
fall. 

Såg familjen som 
viktig, både prak-
tiskt och känslo-
mässigt, det är fa-
miljen som fångar 
dig om du faller. 
 

Familjen 
viktig både 
praktiskt och 
känslomäs-
sigt. 

Familj  

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Noggrannhet lades ner på det etiska vid granskningen av artiklarna då studier som 

involverar människor ska följa etiska principer. Deltagarna ska frivilligt delta och 

få möjlighet till att vara anonyma (Polit & Beck, 2004, p. 51). Av respekt för för-

fattarna till artiklarna bör uppmärksammas att alla översättningar och tolkningar 

som detta arbete bygger på är självständigt utformade och möjlighet finns att de 

avviker från vad författarna avsett. 

 

 

 

 

    8



RESULTAT 
 

Analysen utmynnade i följande tema, kategorier och underkategorier (figur1). 

                                                    

  

 

Tema 

 

Kategori 

 

Underkategori 

Att få vara 
människa till 

slutet 

Egen kamp Vikten av stöd 
 

Förmågan att 
hantera sin 
sjukdom 

 

Rätten till 
värdig död 

Informationens 
betydelse 

Vårdpersonals 
och närståen-
des betydelse 

     

Figur 1. Resultatet av analys processen. 

 

Att få vara människa till slutet 
 
Patienter beskrev att värdighet inte var kopplat till kroppen utan till personlighe-

ten och att det var viktigt att få vara människa till slutet (Bolmsjö, 2001). De som 

kände att de hade kontroll i beslut gällande sitt liv, upplevde att de blev sedda som 

den person de var och inte som en person med ALS, de upplevde personlig integ-

ritet (Foley, O´mahony & Hardiman, 2007; King, Duke & O´connor, 2009). 

Egen kamp 
 
När sjukdomen förvärrades växlade patienterna mellan upplevelsen av att ha kon-

troll över sjukdomen och att inte ha kontroll (Young & McNicoll, 1998). 

Förmågan att hantera sin sjukdom 

 
Reaktionen på kroppsliga förändringar kunde vara ”okej”, en ”överraskning” eller 

en ”utmaning”. Patienter uttryckte rädsla för att bli beroende av någon okänd per-

son som skulle hjälpa dem med deras personliga hygien. Att få ett sluddrigt tal 

och att få lov att använda rullstol i offentliga miljöer, orsakade ångest och obehag 
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som förde med sig att de stannade hemma (King et al., 2009). ”I feel as if I´m 

locked inside my head” (Brown & Addington-Hall 2008, p. 206). 

När patienterna hade hittat ett sätt att handskas med förändringen fick de åter igen 

känslan av att vara i kontroll. Att acceptera rullstolen förde då med sig en känsla 

av oberoende och ökad livskvalitet. En annan strategi var att använda humor för 

att blockera negativa känslor och aspekter på sjukdomen. En man använde sig av 

små ord så kallade metaforer som påminde honom om att fortsätta kämpa, en av 

dessa metaforer var ”Don´t live existing, live doing” (King et al., 2009, p. 750). 

Att se till de saker som gick att uppnå i stället för att se de saker som inte längre 

var möjligt var ett sätt att överleva och hantera sina symtom (Brown & Adding-

ton-Hall, 2008). 

 

”I just think, well, I can still walk, I can still move. I can still do the-
se things, so be grateful for that.”There are things I can do and I 
think part of it is that you actually feel ´I am doing something myself 
to take control of this disease” (Brown & Addington-Hall, 2008, p. 
204-205).  

 

Att leva med ALS innebar att det alltid fanns nya utmaningar. Oavsett hur patien-

terna först reagerade på förändringarna blev nästa steg att återspegla vilken inver-

kan de hade på livet och sedan göra något meningsfullt utav det. Att sätta upp mål 

var en strategi för att uppnå dessa och förmedlade ett optimistiskt perspektiv på 

livet. Att se positivt var en annan strategi som ökade patienternas självkänsla och 

prestation (King et al., 2009). 

 

Patienter pratade om osäkerheten inför framtiden och hur viktigt det var att se 

positivt och acceptera sin sjukdom (Hughes, Sinha, Higginson, Down & Leigh, 

2005). Framförallt de yngre patienterna upplevde bättre livskvalitet och mindre 

svårigheter från sjukdomen jämfört med de äldre patienterna (Nelson, Trail, Van, 

Apple & Lai 2003). Även om patienternas funktionella förmåga blev sämre upp-

levde de inte en lägre livskvalitet. De nämner sin tro på sig själv som en viktig del 

i accepterandet av sjukdomen, de beskrev det som att vara positiv, se till de funk-

tioner som fanns kvar, att leva i nuet och att uppskatta resterande tid (Foley et al., 

2007).  

”I think adapting and accepting your lot is quite an important part” 
(Hughes et al., 2005, p. 68). 
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Patienter använde alternativa metoder såsom vitaminer och mineraler för att bota 

sjukdomen, dock fortsatte sjukdomen att fortskrida. Kostnaderna för metoderna 

blev en belastning och patienterna upplevde att de tappade kontrollen över sjuk-

domen. Den plötsliga insikten att inte längre kunna göra vissa sysslor var ett teck-

en på att sjukdomen fortskred, detta påverkade deras självkänsla. De patienter 

som underskattade sin självkänsla upplevde sorg och frustration som påverkade 

deras livskvalitet och i sin tur skapade en pessimistisk uppfattning om livet (King 

et al., 2009).  

Rätten till värdig död 
 
Patienterna berättade att de inte ville bli liggande som en grönsak utan avsluta sitt 

liv i hemmet och i samvaro med närstående. Att själva få bestämma när tiden att 

dö var inne, relaterades till värdighet och respekt. Om dödshjälp var möjligt skulle 

en känsla av lugn infinna sig hos patienterna och livskvaliteten vara bättre. De såg 

istället ventilatorn som ett sätt att ha kontroll över livet och kunna avsluta det när 

de ville, som en patient beskrev det ”Now I see death as a friend. What´s threat-

ening is not being able to die when the time is right” (Bolmsjö, 2001, p. 502). En 

del patienter upplevde att de inte ville leva, och att de ville skynda på döden 

(Adelman et al., 2004). Ett hundra patienter i en studie fick frågan om det varit 

lagligt skulle de då ta emot ett recept på en dödlig injektion. Femtiosex procent 

svarade ja, men de skulle inte använda injektionen på en gång. Tjugofem procent 

av dessa 56 % skulle kunna tänka sig att ge injektionen till sig själv, medan 10 % 

ville att någon annan skulle ge den till dem (Ganzini, Johnston, McFarland, Tolle, 

Lee, 1998).  

 

”Trying to carry on living in the way which reflects the person you are 
and always have been. Even if you change, you should be allowed to 
continue with that. There can be dignity in what little you still have”  
(Bolmsjö, 2001, p. 503). 
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Vikten av stöd 
 
Allt eftersom kroppen förändrades minskade graden av aktivitet och patienterna 

lade större uppmärksamhet till relationer. En patient beskrev det så här: ”ALS 

really shows who is your friend because some people are really afraid of illness” 

(Young & McNicoll, 1998, p. 39). 

Informationens betydelse 
 
Något som påverkade patienternas välbefinnande var sättet de fick sin diagnos på.  

 
”The doctor said it was ALS. ’We haven´t got a cure.’ I thought: 
isn’t that what Maj Fant8 got? It was. I was frightened, sad”  
(Bolmsjö, 2001, p. 502).  
 

Av de 60 patienter som deltog i en studie var 56,6 % framförallt yngre missnöjda 

med den information de fått. Detta kunde delvis relateras med den oro som patien-

terna upplevde inför samtalet med läkaren. Patienterna som kände att läkaren 

uppmuntrat dem när de pratat om sjukdomen och även upplevde att läkaren för-

stod deras känslor kände att tillfredsställelsen på informationen var hög (Chiò et 

al., 2008 ).  

 

Patienterna kände att det viktigaste var att få aktuell information om sjukdomen 

och dess utgång, men även om behandling som kan bromsa sjukdomen. Patienter 

informerades om fysiska symtom, men bara ett fåtal av patienterna hade fått in-

formation om psykiska symtom. Patienterna önskade mer information från sin 

doktor om kognitiva förändringar och den känslomässiga labiliteten som kan fö-

rekomma. Patienter sökte själva mer information på Internet, i tidningar, i patient-

föreningar och på tv (Chiò et al., 2008; Wicks & Frost, 2008). 

Vårdpersonals och närståendes betydelse 
 
Patienterna beskrev att det var viktigt med vård och stöd. De ansåg att de sjuk-

vårdsinsatser som sattes in hade varit till stort stöd i hanteringen av den progressi-

va sjukdomen. Patienterna litade på vårdpersonalen och kände hela tiden att de var 

delaktiga i vårdandet och att deras val respekterades. Personalen bidrog även med 

                                                 
8 Maj Fant är en känd svensk författare och journalist. 
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trygghet och stöd till deras psykiska välbefinnande (Foley et al., 2007). Patienter-

na som fått hjälp från specialister inom ALS ett så kallat ALS-team bestående av 

sjuksköterska, läkare, logoped, sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut och dietist 

upplevde att de hade en bättre livskvalitet, i förhållande till patienterna som fått 

vård från allmän sjukvård (Van den Berg et al., 2005). 

 

En patient beskrev det så här: 

”I dont feel like a patient under care. I feel like an adult saying 
”how do you think we can solve this” and coming to a conclusion 
and solving a problem together. They have the means and I have the 
need…I always feel I have a choice” (Foley et al., 2007, p. 167). 

 

En annan patient sa så här: 

“You sens that you are not just pusched out of the way. They are 
there to listen to you and also they are there to explain to you the 
things you want to know” (Foley et al., 2007, p. 167). 

 

De patienter som upplevde att de fått hjälp och stöd från familj, vänner och sam-

hället efter det att de blivit diagnostiserade med ALS, de upplevde större hopp om 

livet (Hirano, Yamazaki, Shimizu, Togari & Bryce, 2006; Nelson et al., 2003). 

Patienter som hade svåra fysiska symtom upplevde fler emotionella och sociala 

svårigheter, som gav en lägre känsla av hopp. Att få leva i hemmet, ha ett stort 

psykosocialt stöd och uppleva glädje resulterade i färre sociala svårigheter och en 

förhöjd känsla av hopp (Hirano et al., 2006). Patienterna beskrev att familj och 

humor hade en positiv inverkan på deras liv både före och efter diagnosen. Vikt 

lades även på barn och barnbarn, att få se dem växa upp gav mening och kraft att 

fortsätta kämpa (Bolmsjö, 2001; Hughes et al., 2005; Young & McNicoll, 1998).  

 

”Until somethings goes wrong, you don´t realize how important 
family members are. You take them for granted” (Young & McNi-
coll, 1998, p. 38)  

 

För de patienter som inte hade någon familj blev vänner ett viktigt stöd. Vissa 

ansåg att de fått fler vänner sedan de diagnostiserades med ALS, medan andra 

upplevde att vänner drog sig undan. Patienterna lade stor vikt vid personliga rela-

tioner när den fysiska förmågan till aktivitet blev sämre. Största skillnaden hos en 

del var arbetet, från att ha varit arbetsnarkomaner till att inte kunna arbeta alls. 
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Vissa beskrev en saknad av sitt arbete men många kände att sjukdomen hade fått 

dem på en ny bana i livet och att det ändå förde med sig något positivt, t.ex. som 

större umgängeskrets (Foley et al., 2007; Young & McNicoll, 1998).  

 

 ”On the whole coping side of things I wouldn´t put much of the 
credit down to myself. I think it is more my family and friends and 
those who have been around me and are there to kind of keep me on 
the straight and narrow. That is more important that they would be 
the stronger” (Foley et al., 2007, p. 166). 

 

 

DISKUSSION 
 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av att 

leva med ALS. Trots den obotliga sjukdomen accepterade de sjukdomen på ett 

övervägande positivt sätt. Oron över att i framtiden inte vara kapabel till att kunna 

ta vara på sig själva fick patienterna att fundera över sin värdighet och över döden. 

Betydelsen av information om sjukdomen och närståendes stöd var kopplat till 

deras välbefinnande. Ett ALS-team bidrog till känslan av ökad livskvalitet och att 

patienterna kände sig respekterade. 

 

Resultatdiskussion 

Egen kamp 

 
Kategorin egen kamp består av underkategorierna, förmågan att hantera sin sjuk-

dom och rätten till värdig död.  

 

Resultatet visar att patienter använde olika sätt att hantera förändringarna i sin 

sjukdom. Enligt Socialstyrelsen är muskelsvaghet och fumlighet tidiga tecken på 

ALS (URL 1) och patienterna hanterade detta genom att se positivt och ta kontrol-

len över sjukdomen, vilket ökade deras självkänsla. En låg självkänsla hade ett 

samband med sorg, frustration och att inte ha kontroll över sjukdomen, som bi-

drog till en lägre livskvalitet. Liknande resultat går att finna i en studie med pati-

enter som levde med en obotlig cancer. De uttryckte att det mest centrala var att ta 

kontroll över sjukdomen (Carter, MacLeod, Brander & McPherson, 2004). Vi 
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använder oss alla av strategier för att hantera situationer i livet, sjuksköterskorna i 

Ekedahl och Wengströms studie använde olika strategier för att klara av att vårda 

patienter som ställdes inför svårigheter i sin sjukdom. De planerade arbetsdagen 

och tog hjälp av arbetskamraterna genom att samtala och få råd när situationen 

kändes osäker (Ekedahl & Wengström, 2006). Patienterna kommer att hantera och 

reagera på förändringarna på olika sätt, sjuksköterskan måste se situationen ur 

patientens synvinkel och om sjuksköterskan hittar ett bra tillvägagångssätt i arbe-

tet och lär känna sig själv, bör en trygghetskänsla förmedlas till patienten. Patien-

terna bör då lättare kunna hantera sin sjukdom och bevara sin självkänsla med 

sjuksköterskan som stöd.  

 

Resultatet visar att patienterna ville ha kontroll över sina liv och bli behandlade 

som människor enda till slutet, att själv få bestämma när de skulle dö var kopplat 

till värdighet och respekt. Önskan fanns om att det skulle vara lagligt med döds-

hjälp och att få dö i hemmet i samvaro med närstående. Albertsson och Torstens-

son Nimby skildrar sjuksköterskans svårigheter i bemötandet med döende patien-

ter. De kände att de inte hade tid att samtala med patienterna. Sjuksköterskorna 

upplevde en känslomässig påfrestning och en känsla av hjälplöshet när patienterna 

visade känslor och ville prata om döden (Albertsson & Torstensson Nimby 1999, 

s. 57). Klart är att samtal om döden aldrig kommer vara ett lätt ämne och döds-

hjälp är idag inget sjuksköterskan kan hjälpa till med. Strang beskriver att palliativ 

vård varken är till för att förlänga eller förkorta patientens liv (Strang, 2005b, s. 

213) men om patientens egen vilja ska respekteras borde då dödshjälp vara lagligt 

i Sverige? Patienter och närstående som lever med en dödlig sjukdom behöver 

mycket stöd från sjuksköterskan, men för att sjuksköterskan ska klara av detta 

känslomässigt krävs det stöd från arbetskamrater och hela organisationen. Detta 

bekräftas även av Sandgren, Thulesius, Fridlund (2006) där de föreslår att sjuk-

sköterskor med ett känslomässigt svårt jobb ska ges tid till att få samtala om hän-

delser de stöter på.  

Vikten av stöd 
 
Kategorin vikten av stöd består av underkategorierna, informationens betydelse 

och vårdpersonals och närståendes betydelse. 
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Resultatet visar att när läkaren var uppmuntrande vid samtal om sjukdomen upp-

levde patienterna bättre välbefinnande och en hög kvalitet på informationen. Trots 

det tyckte vissa patienter inte att de fick tillräcklig information om de psykiska 

symtomen som kunde uppstå. Många sökte därför mer information på egen hand. 

Liknade resultat återfinns hos patienter med cancer (Leydon et al., 2000; Stein-

hauser et al., 2000). Enligt Friberg är det patientens rätt att få veta allt om sin 

sjukdom men det får inte överstiga patienternas egna behov (Friberg, 2001, s. 

111-112). Att patienterna söker information på egen hand kan tyda på att informa-

tionen är bristfällig. Patienterna behöver mer information, framförallt ny och ak-

tuell kunskap om sjukdomen. Sjuksköterskan måste därför vara uppdaterad och 

kunna delge den senaste forskningen men även rekommendera andra informa-

tionsvägar så som Internetforum, litteratur och filmer. Patienterna kan behöva och 

bör erbjudas samtal med flera yrkesprofessioner för att få olika synvinklar på sin 

situation. Almås och Rafaelsen Johansen menar att det är viktigt att tänka på att 

patientens intellekt är intakt genom hela sjukdomen (Almås & Rafaelsen Johan-

sen, 2002, s. 829). Därför får ingen information undanhållas, men informationen 

ska ges när patienten är redo och den bör vara individuellt anpassad. Friedrichsen, 

Strang och Carlsson (2002) stärker detta i sin studie om cancerpatienters informa-

tionsbehov. 

 

I resultatet framkommer det att patienter som fick vård av allmän sjukvård inte 

hade lika hög livskvalitet som patienter som vårdats av ett ALS-team. Patienterna 

som ingick i ett ALS-team kände att de fick vara delaktiga i beslut gällande sin 

egen vård. Personalen bidrog med att skapa trygghet och medförde bättre välbe-

finnande för patienterna. Lundgren och Molander beskriver att arbetet i en tradi-

tionell medicinsk modell kan vara svårt att genomföra, där förståelse och respekt 

för varandras yrkesprofessioner saknas. I ett multidisciplinärt team samarbetar 

olika professioner och har teamsammankomster där var och en bidrar med hjälp-

medel utifrån sin kompetens (Lundgren & Molander, 2008, s. 78-80). Med tanke 

på att 90 % avlider inom fem år och att symtomen kan uppkomma plötsligt (Eric-

son & Ericson, 2002, s.186; URL 1) är det betydelsefullt att personalen ligger 

steget före och patienten kopplas till ett ALS-team i ett tidigt skede. Att patienten 

utgör en del utav teamet borde skapa en holistisk vård utifrån patientens egna 

önskemål. Det bidrar till engagemang och kvalitet som ger trygghet hos både pati-
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ent och personal. Detta kan vara positivt för både patienten, sjuksköterskan och 

andra yrkesprofessioner i teamet, genom att de har möjlighet att stötta varandra i 

arbetet. Detta styrker Ormerod (2008) genom att beskriva hur ett skickligt lagar-

bete i form av team ger hög kvalitet och god omvårdnad. 

 

I resultatet beskriver patienterna att familj och vänner hade en stor inverkan på 

deras livskvalitet, de gav dem stöd och trygghet. Familjen ansågs vara viktigast 

både före och efter att de fått diagnosen. Palm och Fredrichsen beskriver i sin stu-

die att patienter ville uppleva närhet och leva nära sin partner. Att få bo hemma så 

länge som möjligt, omgiven av sina minnen och tillhörigheter gav bättre välmåen-

de (Palm & Fredrichsen, 2008). I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står 

det att sjuksköterskan ska se till patienternas basala och specifika omvårdnadsbe-

hov. Att ta med både patienter och närstående i omvårdnaden och vara lyhörd för 

deras önskemål (URL 5). Patienternas närstående är betydelsefulla vid sjukdom 

och måste ges tid, då det oftast blir de som vårdar patienterna hela dagarna. Det 

kan vara bra att prata enskilt med både patienten och de närstående för att få deras 

enskilda syn på situationen. Detta för att få dem att förstå varandra och förbereda 

sig tillsammans på vad som kommer att hända. Milberg, Strang och Jakobsson 

(2004) påpekar att närstående måste få vara delaktiga i vården för att minska deras 

känsla av maktlöshet. 

Metoddiskussion 
 
Målsättningen var att forskningen inte skulle vara äldre än tio år, men inga av-

gränsningar på årtal har gjorts. Målet har uppnåtts till största del och ger ett aktu-

ellt resultat. Avgränsningarna som har gjorts vid sökningar kan ha påverkat resul-

tatet då relevant forskning kan ha gått förlorad. En stor del av de artiklar som på-

träffades handlade om anhörigas upplevelser av att vårda patienter med ALS, des-

sa exkluderades. Sökningarna resulterade i fler kvantitativa än kvalitativa artiklar. 

Att det inte finns så mycket kvalitativ forskning om patienters upplevelser kan 

bero på att de är så sjuka och inte själva kan berätta om sin situation. Ett problem 

var att mycket forskning om ALS skrivs på japanska och kinesiska. Dessa artiklar 

förkastades på grund av språket och översättningssvårigheterna trots relevant titel 

och abstract. Ett annat problem som stöttes på var att de flesta artiklar inte gick att 
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få upp i fulltext via Mittuniversitetets databaser. Artiklar som via titel och abstract 

var relevanta skickades vidare till en av författarnas vänner vid Uppsala universi-

tet. Via deras databaser kunde hon spara och skicka de flesta artiklar i pdf-format. 

Genom den här hjälpen sparades tid, då artiklar inte behövde beställas. De manu-

ella sökningarna resulterade i två nya artiklar, dessa kan även ha förekommit i 

tidigare databassökningar. Upptäckten av att ALS tidigare kallats ”Lou Gehrig´s 

disease” har inte påverkat resultatet, då det är en MeSH-term av ALS.  

 

Analysprocessen utfördes av två författare där meningsbärande enheter plockades 

ut ur de kvalitativa artiklarna som sedan delades upp i underkategorier, kategorier 

och slutligen ett tema inspirerat av Lundman och Hällgren Graneheims innehålls-

analys (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, s. 165). De kvantitativa artiklarna 

lästes sedan och lades in för att styrka den kvalitativa forskningen. Citat har an-

vänts för att styrka varje underkategori, detta för med sig ett starkare och trovärdi-

gare resultat. Tillsist lästes artiklarna igenom ytterliggare en gång för att se till att 

ingen relevant forskning gått förlorad. Att det slutgiltiga resultatet innehåller fler 

kvantitativa- än kvalitativa artiklar anses inte som en nackdel utan som en styrka. 

Möjligheten är att undersöka fler patienter med en kvantitativ metod och kan vara 

bättre lämpad för den här patientgruppen med tanke på att sjukdomen medför sto-

ra svårigheter. Studier med patienter, närstående och personal har använts i resul-

tatet, men i dessa studier har det tydligt framgått vem som sagt vad. ska vara den 

här patientgruppen bättre med tanke på att sjukdomen 
 

Av de 14 artiklar som utgör resultatet var det en artikel där det inte tydligt fram-

gick om den var etiskt godkänd eller inte. Artikeln ansågs vara väl genomförd 

enligt Carlsson och Eimnas granskningsmall (URL 4) och inkluderades därför i 

resultatet.  

 

Resultatet av den här litteraturstudien går inte att generalisera, men artiklarna re-

presenterar länder som Sverige, USA, England, Italien, Irland, Japan, Australien, 

Tyskland och Holland vilket kan ge viss trovärdighet till resultatet (Polit & Beck 

2004, p. 41). Det har i resultatet framkommit både positiva och negativa perspek-

tiv på sjukdomen som vårdpersonal kan dra lärdom av och använda i framtida 

möten. 
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Kliniska implikationer  

Utifrån studiens resultat följer här ett antal kliniska implikationer till vårdpersonal 

som möter patienter med ALS i sitt arbete. 

 

 Patienten är unik och har egna specifika behov.  

 

 Låt patienten utföra det den klarar av så länge som möjligt för att bevara deras 

självkänsla. 

 

 Samverka i team med olika yrkesprofessioner så som: sjuksköterska, läkare, 

logoped, sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut och dietist i arbetet kring pati-

enten.  

 

 Inkludera de närstående och ge stöd i omvårdnaden. 

 

 Patienten har ett fullt fungerande intellekt. Visa patienten respekt de kan ge-

nom hela sjukdomen se, höra och känna.  

 

 Se till att du som vårdpersonal är uppdaterad med både de senaste rönen och den 

vetenskapliga forskningen. 

 

Slutsats  
 
Litteraturstudien har givit en förståelse kring patientens upplevelse vilket kan leda till 

ökad trygghet hos vårdpersonal i eventuella framtida möten med patienter och dess 

närstående. Varje landsting ska ha ett ALS- team som snabbt kopplas in vid nyupp-

täckt ALS. Vidare forskning om ALS ur ett vårdperspektiv bör efterfrågas för att lyfta 

fram patienters upplevelser och kunna genomföra en god evidensbaserad omvårdnad. 

Att inkludera sjuksköterskans upplevelser kring patienter med ALS är av intresse för 

att utveckla omvårdnaden ytterligare för denna patientgrupp.  
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                         Bilaga 3 
   
Översikt över analyserade artiklar i resultatet 
      
Författare Syfte Design 

Datainsamlingsmetod 
Deltagare Analysmetod Resultat Kvalitet 

enligt be-
dömnings-
mall 

Adelman, E.E., Albert, 
S.M., Rabkin, J.G., 
Del Bene, L.M., Tider, 
T., & O´Sullivan, I. 
2004, USA. 

Att undersöka överensstämmelse 
mellan ALS patienter och deras 
vårdgivare på indikatorer för fysis-
ka och psykiska status vid slutet av 
livet. 
 

Kvantitativ ansats 
 
Intervjuer, VAS-skala* och 
ALSFRS-R*.  

69 deltagare och 
anhörig par  

T-test. Linear regression 
model. 

Patienter och vårdgivare var 
överens vad gäller patienternas 
smärta, kontroll, optimism och 
vilja att leva. Anhöriga tyckte 
att patienterna hade mindre 
energi, större lidande och större 
trötthet än vad patienterna 
själva tyckte. Medan patienter-
na tyckte att anhöriga är mer 
belastade än vad de själva 
tyckte. 

Grad I 

Bolmsjö, I.  
2001, Sverige. 

Att undersöka ALS patienters 
erfarenheter angående deras exis-
tentiella livssituation. 

Kvalitativa ansats 
 
Semistrukturerd intervju. 

8 deltagare Hermeneutisk.  Patienterna upplever problem 
med sin oförmåga till fysisk 
aktivitet, att det är viktigt att 
vara respekterad som människa 
trots sjukdomen och att det 
fanns behov av att få prata om 
sjukdomen samt att existentiella 
frågor är viktiga. 

Grad II 

 
(1/5)

       
       



Brown, J., & Adding-
ton-Hall, J.  
2008, England. 
 
 
 
 
 

Att undersöka patienternas upple-
velser, och hur de pratar om hur det 
är att leva och hantera motorneu-
ronsjukdom.  

Kvalitativ ansats 
 
Berättande intervjuer. 

13 deltagare Innehållsanalys. Deltagarna berättade om vikten 
av att leva livet, vara aktiv och 
engagerad. Oförmågan att 
kämpa för livet och mot döden. 
Överlevnad är det väsentliga i 
berättelserna men även oro och 
förlust och rädslan inför framti-
den.  

Grad I 

Chiò, A., Montuschi, 
A., Cammarosano, S.,  
De Mercanti, S., Ca-
vallo, E., Ilardi, A., 
Ghiglione, P.,Mutani, 
R., och Calvo, A.  
2008, Italien. 

Att utvärdera vilken  
information som föredras och 
tillfredsställelsen med  
kommunikationen vid diagnostill-
fället, samt informations beteende 
hos en grupp ALS-patienter och  
anhöriga. 
 

Kvantitativ ansats 
 
Frågeformulär 

60 deltagare  
 

Chi square och t-test. 
Linear regression model. 

Både patienter och anhöriga 
uppgav att det viktigaste var att 
bli informerad om nuvarande 
forskning, sjukdomsmodifie-
rande terapier och sjukdomens 
utgång. Cirka 55 % av patien-
terna och 83,3 % av vårdgivare 
sökte information från källor 
utanför hälso- och sjukvården. 

Grad I 

Foley, G., O´Mahony, 
P., och Hardiman, O. 
2007, Irland. 

Att identifiera innebörden av livs-
kvalitet hos fem utvalda individer 
och att undersöka hur deras erfa-
renheter av hälso- och sjukvård 
påverkat deras upplevda välbefin-
nande. 
 

Kvalitativ ansats 
 
Intervjuer öppna- och 
slutna frågor. 

5 deltagare  Fenomenologi. Alla deltagare ansåg att profes-
sionella tjänster har bidragit till 
deras välbefinnande. Livskvali-
teten var individuell och fler-
dimensionell och definierades 
av kognitiva och beteendemäs-
siga strategier som användes 
för att handskas med ALS. 

Grad I 

Ganzini, L., Johnston, 
W.S., McFarland, 
B.H., Tolle, S.W., & 
Lee, M.A. 1998, USA. 

Att avgöra patienters och vårdgiva-
res attityder till assisterat själv-
mord. 

Kvantitativ ansats 
 
Intervjuer med ja och nej 
frågor.  

100 deltagare Cronbach´s alpha, chi-
square, t-test.  

Femtiosex procent av patienter-
na uppgav att de skulle övervä-
ga assisterat självmord om det 
var lagligt. Sjuttiotre procent av 
vårdarna och patienterna hade 
samma inställning till assisterat 
självmord. 

Grad II 

 
(2/5)

       
       



Hirano, Y., Yamazaki, 
Y., Scimizu, J., Togari, 
T., & Bryce, T.J. 2006, 
Japan. 

Att undersöka erfarenheterna av 
(ALS) patienter som är beroende av 
en invasiv mekanisk ventilator. 

Kvantitativ ansats 
 
Frågeformulär utformat 
efter halvstrukturerade 
intervjuer. 

157 deltagare Herth Hope scale, Likert 
scale, Linear regression 
analysis, Chi-square test, t-
test, ANCOVA analys, 
SPSS.  

De flesta patienter upplevde 
flera kategorier av svårigheter, 
som hade ett samband med 
nedsatt hopp. Mer allvarliga 
fysiska symtom hade ett sam-
band med fler emotionella och 
sociala svårigheter. 

Grad I 

Hughes, R.A., Sinha, 
A., Higgingson, I., 
Down, K., & Leigh, 
P.N. 2005, England. 

Att förstå människors upplevelser 
och generera idéer, för att utveckla 
praxis och policy i hälsa, social och 
palliativ vård för personer med 
motorneuronsjukdomar. 
 

Kvalitativ ansats 
 
Semistrukturerade  
Intervjuer. 

9 deltagare och  
5 anhöriga  

Innehållsanalys och  
NVIVO computer software. 

De ökade funktionshindrerna 
medförde begränsningar av 
sociala aktiviteter. Att ta emot 
hjälp efter diagnosen var svårt. 
Patienterna ville ha mer infor-
mation. 
 
 

Grad I 

King, S.J., Duke, 
M.M., och  ’Connor, 
B.A. 2009, Australien. 

Att ta fram en modell som beskri-
ver dimensioner av förändring och 
anpassning som framgår av männi-
skor som har diagnosen och lever 
med amyotrofisk lateralskleros / 
motorneuronsjukdom. 
 

Kvalitativ ansats 
 
Djupintervjuer. 

25 deltagare 
 

Grounded theory.  Deltagarna använde ett cy-
kliskt, beslutsfattande mönster 
om "pågående förändring och 
anpassning" när de levde med 
sjukdomen. Detta mönster 
utgjorde grunden för den mo-
dell som presenteras i detta 
dokument. 
 

Grad I 

 
(3/5)

       
       



Nelson, N.D., Trail, 
M., Van, J.N., Appel, 
S.H., & Lai, E.C. 
2003, Texas.  

Att bedöma och jämföra livskvali-
tet i två grupper av ALS patienter. 
De som rapporterar en mer positiv 
livskvalitet och de som rapporterar 
en mer negativ livskvalitet. 
 

Kvantitativ ansats 
 
Frågeformulär, AALS*, 
öppna- och slutna frågor.  

100 deltagare 
 

Beskrivande statistik. T-test 
och Chi square  

Patienter som rapporterade mer 
positiva livskvalitet var yngre, 
hade kortare sjukdoms varak-
tighet och upplevde mindre av 
sjukdomens svårighetsgrad. De 
som hade positiv livskvalitet 
rapporterade att de hade mer 
tillfredsställande ekonomi och 
mindre stress över sjukdomens 
egenskaper. 

Grad I 

Van den Berg, J.P., 
Kalmijn, S., 
Lindeman, E., 
Veldink, J.H., de 
Visser, M., Van de 
Graaff, M.M. 
2005, Holland. 

Att undersöka livskvaliteten hos 
patienter och deras vårdgivare 
utifrån effekterna från ALS-teamets 
omvårdnad. 

Kvantitativ ansats 
 
Intervjuer, SF-36*, VAS*, 
ALS-SS*, ALS-FRS*, 
CSI*. 

208 deltagare Statistisk analysmetod, Chi 
square, t-test och Linear 
Regression analys.  

Antalet besök hos professionel-
la vårdgivare var lika hos dem 
som fick vård från ALS-team 
och de som fick allmän ALS 
vård, medan andelen patienter 
med tillräcklig hjälp och till-
gång till hjälpmedel var högre 
hos dem som fick vård från ett 
ALS-team. 

Grad II 

Wicks, P., & Frost, J. 
2008, USA. 

Att ta reda på hur mycket patienter 
och anhöriga vet om ALS, vad de 
har fått för information om förvän-
tade symtom från läkaren och om 
de hade uppskattat mer fullständig 
information. 

Kvantitativ ansats 
 
ALS Quiz, frågeformulär 
om vilka symtom som 
patienten diskuterat med 
läkaren och en öppen text 
ruta för ytterligare syn-
punkter.  
ALSFRS-R 

274 deltagare 
och 87 anhöriga 

t-test, Chi square, Anova Deltagarna visste mindre om de 
psykiska symtomen än de 
fysiska. Patienterna fick ofta 
höra från läkarna om fysiska 
symtom så som problem med 
att gå och kramper men inte de 
psykiska symtomen som emo-
tionell labilitet eller kognitiva 
förändringar.  
 

Grad II 

 
(4/5)

       
       



Young, J. & 
McNicoll, P. 
1998, USA. 
 

Att beskriva positiva erfarenheter 
från personer med långt framskri-
den Amyotrofisk lateral skleros och 
de fysiska funktionshindren.  

Kvalitativ ansats 
 
Halvstrukturerade intervju-
er utifrån frågeformulär 
(checklist) och ALS  
Severity Scale. 
 

13 deltagare 
 

Grounded theory Intellektuell stimulans är viktigt 
för att klara av sjukdomen även  
relationer med familj och vän-
ner är viktigt för att öka  
livskvaliteten hos patienterna.  
 

Grad I 

* ALSFRS-R = ALS Functional Rating Scale-rev 
   VAS-scale = Visual Analogue Scale  
   AALS = The Appel ALS Rating Scale 
   SF-36 = Study 36-item Short From Health Survey 
   ALS-SS = Amyotrophic Lateral Sclerosis Severity Scale  
   ALS-FRS = Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale 
   CSI = the Caregivers Strain Index 
   BDI = Beck´s Depression Inventory 
   SEL = Skalen zur Erfassung der Lebenqualität ( Scales to assess quality of life) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5/5) 
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