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Abstrakt 
Bakgrund: ALS är en förkortning av amyotrofisk lateralskleros som är en 

obotlig neurologisk sjukdom som angriper de nervceller i ryggmärgen och 

hjärnan som styr musklernas rörelse. Sjukdomen leder till förlamning och 

slutligen döden. Syftet: Att belysa patienters upplevelse av att leva med ALS. 

Metod: En litteraturstudie har genomförts. Olika kombinationer av MeSH-

termer användes vid sökning i databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed. 

Totalt har arton vetenskapliga artiklar värderats och klassificerats. Resultat: 

Patienter känner ofta skuld och oro då de förlorar kontrollen över sin kropp 

och blir beroende av hjälp, de upplever sig då som en börda både psykiskt, 

fysiskt och ekonomiskt. Diskussion: Patienter med ALS kan känna livskvalitet 

även fast de har en obotlig och dödlig sjukdom, det som bringar detta är stöd 

från familj och vänner. Slutsats: Det är viktigt att sjuksköterskor reflekterar 

över sjukvårdens sätt att bemöta dessa patienter, det kan bidra till positiva 

förändringar och gör att vårdpersonal känner sig trygg i sin roll.  

Nyckelord: Amyotrofisk lateralskelros, litteraturstudie, livskvalitet, 

omvårdnad, patientens upplevelse, sjuksköterskans roll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienters upplevelse av att leva med sjukdomen ALS 

 

LASSHANS CHRISTINA 

OLSSON MALIN 

 

Mittuniversitetet, Sundsvall 

Institutionen för hälsovetenskap 

Omvårdnad C 

Oktober 2010   

     

 



   
  

 
 

 Innehållsförteckning 

1. Bakgrund    1 

1:1 Syfte och frågeställningar   3 

2. Metod   3 

2:1 Litteratursökning   3 

2:2 Inklusion- och exklusionskriterier  4 

2:3 Bearbetning    5 

2:4 Klassificering och värdering   5 

2:5 Analys    6 

2:6 Etiska överväganden   6 

3. Resultat    7 

3:1 Omgivningens betydelse och upplevelser  7 

3:1:1 Upplevelser av att ha goda relationer  7 

3:1:2 Upplevelser av stöd och behandling  8 

3:1:3 Närståendes upplevelser   9 

3:2 Existentiella tankar och behov   9 

3:2:1 Att känna skuld och oro   10 

3:2:2 Trons betydelse   10 

3:2:3 Att känna mening och hopp   10 

3:3 Strategier för att hantera sjukdomen  11  

3:3:1 Informationens betydelse   11 

3:3:2 Upplevelser av att anpassa sig till ett nytt liv  12 

3:3:3 Upplevelser av kontroll   13 

4. Diskussion    14 

4:1 Resultatdiskussion   14 

4:2 Metoddiskussion   17 

4:3 Slutsats    17 

5. Referenser    18 

 

Bilaga 1. Artikelgranskningsmall. 

Bilaga 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet. 

Bilaga 3. Översikt av inkluderade artiklar. 

Bilaga 4. Översikt av exkluderade artiklar. 

 



   
  

1 
 

1. Bakgrund 

ALS är en förkortning av amyotrofisk lateralskleros som är en obotlig 

neurologisk sjukdom som angriper de nervceller i ryggmärgen och hjärnan som 

styr musklernas rörelse. De vanliga symtomen är muskelsvaghet, okontrollerbara 

småryckningar i enstaka muskelbuntar åtföljt av muskelatrofi och varierande 

spasticitetsgrad (Ericson & Ericson, 2008, s. 292-293). Vid sjukdomen påverkas 

inte bara det motoriska nervsystemet utan också andra delar av nervsystemet. 

Mindre än hälften upplever plötsliga svängningar i känsloreaktionerna, med 

tvångsmässig gråt eller skratt som inte kan styras viljemässigt och några få 

procent utvecklar demenssjukdom. Gemensamt för alla varianter av ALS är att 

andningsmuskulaturen slutligen drabbas. När andningsmuskulaturen försvagas 

uppstår en känsla av andfåddhet som beror på att koldioxidhalten stiger, då den 

inte andas ut på ett normalt sätt. Detta är oftast dödsorsaken (Socialstyrelsen, 

2006).   

Orsaken till sjukdomen är fortfarande okänd. Dock finns det olika teorier om vad 

som kan orsaka den, till exempel för höga halter av glutamat i centrala 

nervsystemet (Ericson & Ericson, 2008, s. 292). Man har även funnit att ett lågt 

intag av grön-gula grönsaker eller människans livsstil kan vara en bidragande 

orsak då att stressa mycket och utsätta kroppen för kraftig fysisk aktivitet 

(Okamoto et al., 2009).  

Hos ungefär 90 procent av dem som har amyotrofisk lateralskleros finns ingen 

påvisbar ärftlighet, utan sjukdomen uppträder sporadiskt. Men hos cirka 10 

procent finns sjukdomen hos en biologisk släkting. De flesta insjuknar i åldrarna 

mellan 45-75 år och det har visat sig att mer män än kvinnor drabbas 

(Socialstyrelsen, 2006). Sjukdomen har ökat lite under senare år, men det kan 

även bero på bättre diagnostiseringsmöjligheter (Häger, 1994, s. 6).  

Diagnosen ställs med hjälp av DNA-analys. Utredningen omfattar analys av blod 

och ibland ryggvätska, röntgenundersökning samt neurofysiologiska 

undersökningar. Dock finns ännu inget specifikt prov som bekräftar diagnosen 

(Socialstyrelsen, 2006). Sjukdomen är för närvarande obotlig, det som finns att 

tillgå är Rilzole som är ett läkemedel som hämmar glutamatutsöndringen, vilket 

bidrar till en viss symtomlindring och förlängd överlevnad på några månader 

(Zoccolella, Santamato & Lamberti, 2009). Eftersom att sjukdomen är 
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progressiv, leder till förlamning och ofta är psykiskt påfrestande är det viktigt att 

ge den vård som behövs till patienterna. För att bidra till detta får de hjälp av ett 

ALS-team. I detta team ingår arbetsterapeut, dietist, sjuksköterska, kurator, 

logoped, neurolog och sjukgymnast. Dessa ska hjälpa dem till en så bra vardag 

som möjligt (Ringbäck & Vikström, 1998, s. 8-9).  

Sjuksköterskans roll har utvecklats under åren, vilket har lett till att 

arbetsuppgifterna har ändrats både till omfång och innehåll. Uppgifterna består 

utav att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande vid 

vård av sjuka och döende människor (http://www.vardinorden.org/ssn/etikk.pdf). 

Kirkevold (2008, s. 132, 136) beskriver att Travelbees omvårdnadsteori bygger 

på att sjuksköterskan ska se till individens upplevelse av sjukdom och lidande 

och inte till egen eller övrig vårdpersonals bedömning av situationen. Det 

framkommer även att sjuksköterskans viktigaste redskap är kommunikation, då 

det ger kunskap om patientens tankar och känslor, när målet med omvårdnaden 

är att hjälpa patienten att hantera sin sjukdom och känna frid.  

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står att läsa att vården skall bygga 

på respekt för patientens självbestämmande och dennes integritet så långt det är 

möjligt. Därför är det av största vikt för patienterna att få sina behov och 

önskemål tillgodosedda och få ta del av de hjälpmedel och resurser som finns att 

förfoga över. Nolan et al. (2008) beskriver att hjälpmedel underlättar mycket för 

vårdgivaren när den tar hand om den ALS drabbade, genom att använda de 

hjälpmedel som finns blir det en stressfri omvårdnad som leder till att patienten 

får sina behov uppfyllda på bästa sätt.  

Neudert, Wasner & Borasio (2004) beskriver i sin studie att en patientens behov 

är att få hjälp att uppleva livskvalitet även om de har låg psykologisk status och 

har en känsla av att vara en börda med sitt handikapp som sjukdomen medför. 

Utifrån detta kan sjuksköterskan planera en individuell vårdplan med fokusering 

på att försöka uppfylla målet med god livskvalitet för patienten. Samt även 

hjälpa till att hitta patientens copingstrategier för att hitta meningen med livet 

även i sjukdomsförloppet. 

Vid tidigare forskning i detta ämne har det fokuserats på hur patienten och 

närståendes nivå av ångest och oro har utvecklats under sjukdomsförloppet. För 

att sjuksköterskan skall kunna ge en god omvårdnad till patienterna behöver hon 

http://www.vardinorden.org/ssn/etikk.pdf
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även veta deras upplevelser av sjukdomen och vad som är mest betydelsefullt för 

patienten under sjukdomens fortskridande. Detta medför att sjuksköterskan får 

en större möjlighet att möta de behov som patienten har. 

1:1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patienters upplevelse av att leva 

med ALS. 

Frågeställningar: 

 Hur upplever anhöriga sjukdomen? 

 Vilka faktorer påverkar livskvaliteten? 

 

2. Metod 

För att kunna belysa patienters upplevelse av att leva med ALS har en 

litteraturstudie genomförts, då syftet med denna litteraturstudie är att skapa en 

förståelse över patientens situation. Genom att delges deras upplevelser, 

erfarenheter och behov får man en inblick i deras livssituation. Studien har gjorts 

utifrån Fribergs modell; Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i 

analys av kvalitativ forskning. Motivet för vald modell är, utifrån syftet med 

studien, att den passar bäst eftersom målet är att få en ökad förståelse för 

patienters upplevelser av att leva med ALS.  

En litteraturstudie genomförs genom att metodiskt söka och kritiskt granska 

vetenskapliga artiklar från aktuellt forskningsområde och därefter analysera och 

sammanställa relevant data (jfr Friberg, 2006, s. 87, 105-107, 115).  

2:1 Litteratursökning 

En litteratursökning har utförts i databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed. 

Databaserna har använts för att erhålla vetenskaplig litteratur. Vid en första 

sökning användes MeSH-termerna: activities of daily living, feelings, mental 

health och nurse-patient relations. Men dessa sökord gav inte artiklar som 

uppfyller studiens syfte.   

Artiklarna som ingår i studien fann författarna med hjälp av MeSH-termerna: 

amyotrophic lateral sclerosis, nursing care, perception, quality of life och social 

support. Samt sökorden qualitative study, experience, och qualitative användes. 

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=E02.831.067&tool=karolinska
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Avgränsning på tio år gjordes under samtliga sökningar. Sökresultatet redovisas 

i tabell 1.  

Den systematiska litteratursökningen tog mest tid att utföra, då sökningarna 

började brett för att sedan smalna av för att få fram aktuell forskning som 

motsvarade studiens syfte. Fyra stycken artiklar som valdes fanns ej i fulltext, de 

beställdes därmed från Mittuniversitetets bibliotek i Sundsvall. 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar gjorda 2010-08-31 

Databas Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Använda 

PubMed Publicerad 

senaste 10 åren. 

Amyotrophic Lateral 

Sclerosis AND quality of 

life AND social support 

36  6  

PubMed Publicerad 

senaste 10 åren. 

Amyotrophic Lateral 

Sclerosis AND quality of 

life AND nursing care 

22  1  

PubMed Publicerad 

senaste 10 åren. 

Amyotrophic Lateral 

Sclerosis AND qualitative 

study  

19 1   

PubMed Publicerad 

senaste 10 åren. 

Amyotrophic Lateral 

Sclerosis AND quality of 

life AND perception 

13  2  

PubMed Publicerad 

senaste 10 åren. 

Amyotrophic Lateral 

Sclerosis AND experience 

AND nursing care 

11  1  

PsycInfo 2000-2010 Amyotrophic Lateral 

Sclerosis AND quality of 

life AND experience 

13  3  

Cinahl 2000-2010 Amyotrophic Lateral 

Sclerosis AND quality of 

life AND experience 

8  2  

Cinahl 2000-2010 Amyotrophic Lateral 

Sclerosis AND palliative 

care AND qualitative 

3 2 

Totalt    125 18 

 

2:2 Inklusion- och exklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades innefattande patienten och anhörigas uppfattning av 

att leva med sjukdomen ALS och de faktorer som bidrar till en ökad livskvalitet. 

De vetenskapliga artiklar som exkluderades svarade inte upp mot studiens syfte, 

innefattade övriga dödliga sjukdomar eller tar enbart upp vårdpersonalens 

synsätt angående behandlingar till ALS patienterna. De är äldre än tio år och 

skrivna på annat språk än engelska och svenska.  
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2:3 Bearbetning 

Fas 1 

En första bedömning av 125 artiklar har genomförts, vilket innebar att läsa titlar 

och lovande artiklars abstrakt. Därefter valdes artiklar ut för vidare granskning.  

Ett krav för fortsatt granskning var att artiklarna behandlade områden som 

amyotrofisk lateralskelros samt livskvalitet.  

Fas 2 

Efter en första bedömning valdes 23 artiklar ut som ansågs vara relevanta och 

dessa artiklar lästes i sin helhet och bedömdes mer noggrant genom att de först 

delades upp mellan författarna. De läste var och en igenom artiklarna ett flertal 

gånger och strök under viktiga delar i texten. Sedan byttes artiklarna mellan 

författarna för att se om de har liknande åsikter angående studiernas 

huvudresultat. Utifrån denna bedömning valdes 18 artiklar vidare till ytterligare 

granskning, då deras innehåll överensstämde med syftet för denna studie. De 

exkluderade artiklarna uppfyllde ej studiens syfte (bilaga 4).  

Fas 3 

Efter andra bedömningen fortsatte granskningen av de 18 artiklarna. 

Granskningen utfördes utifrån Hellzén, Johanson och Pejlert (1999) 

granskningsprotokoll (bilaga 1). En vidare kvalitetsbedömning genomfördes 

sedan enligt SBU/SSF nr 4 (bilaga 2).  Resultatet av kvalitetsbedömningen har 

dokumenterats och redovisats i en tabell över inkluderade artiklar (bilaga 3). 

Totalt ingår det 18 artiklar i litteraturstudiens resultatdel.  

2:4 Klassificering och värdering av studier 

Klassificering kommer att utföras enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) (bilaga 

2) och indelas i följande grupper: 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där 

man gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig 

fördelning 
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• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material, med 

hjälp av exempelvis journalhandlingar. 

Kvalitativ omvårdnadsforskning har enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) en 

lång tradition kvalitativa studier kommer därför att ingå 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats 

genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen 

för studerade fenomen, t ex personens upplevelser och erfarenheter. 

Förutom klassificering kommer studiernas vetenskapliga kvalitet att värderas 

enligt en tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II), eller låg vetenskaplig 

kvalitet (III). 

2:5 Analys 

Artiklarna till denna studie har både gemensamt och enskilt granskats av 

författarna. De delades först upp mellan dem, därefter läste var och en igenom 

dessa ett flertal gånger och strök under viktiga delar i texten. Sedan byttes 

artiklarna mellan dem för att se om de hade liknande åsikter angående studiernas 

huvudresultat. Författarna försökte tillsammans att finna likheter eller mönster 

av resultaten. Vid analysen använde de sig av en tabell för att få en översikt av 

inkluderade artiklar, detta för att få en röd tråd och en struktur igenom 

analysarbetet för att få en ny helhet, vilket utmynnade i tre kategorier och nio 

subkategorier. Analysarbetet har inspirerats av (Granskär och Höglund-Nielsen, 

2008. s. 180-183) som beskriver den metod som har använts vid analysen av 

artiklarna. 

2:6 Etiska överväganden  

Omvårdnadsforskning handlar om människor. Förfarande behöver därför 

utvecklas för att säkerställa att studien följer etiska principer så att de inte skall 

komma till skada (Polit & Beck, 2008, p. 67). 

Etiska aspekter innefattar att det vetenskapliga arbetet skall godkännas av en 

etisk kommitté (jfr Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s. 92). Denna 

litteraturstudie har sett till de etiska aspekterna genom att kontrollera varje 

artikel noggrant och därefter har författarna gemensamt tagit ut de viktiga 

huvuddelarna ur artiklarna, för att minska risken för missförstånd. 
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3. Resultat 

I denna litteraturstudie ingår 18 vetenskapliga artiklar varav fem är från USA, 

fyra från Tyskland, tre från Italien, tre från Sverige, en från Japan, 

Nederländerna och Australien. Totalt var tio artiklar kvantitativa och fem 

kvalitativa. Tre stycken var både kvalitativa och kvantitativa.   

Resultatet redovisas utifrån tre kategorier: Omgivningens betydelse och 

upplevelser, existentiella tankar och behov samt strategier för att hantera 

sjukdomen.  Och nio subkategorier: Upplevelser av att ha goda relationer, 

upplevelser av stöd och behandling, närståendes upplevelser, att känna skuld och 

oro, trons betydelse, att känna mening och hopp, informationens betydelse, 

upplevelser av att anpassa sig till ett nytt liv och upplevelser av att få kontroll.  

En del av studierna återkommer under flera kategorier. Studiernas klassificering 

och värderingar kan ses i bilaga 3.  

3:1 Omgivningens betydelse och upplevelser  

Här framkommer vikten av att ha goda relationer med familj och vänner och 

vilken betydelse detta har för patienterna. Samt hur patienten upplever ta emot 

stöd från sin omgivning och anhörigas upplevelse av den nya livssituationen. 

3:1:1 Upplevelser av att ha goda relationer 

Optimism, humor, andlighet, ekonomi och sociala relationer är viktiga faktorer 

vid livskvalitet för personer med ALS (Kübler, Winter, Ludolph, Hautzinger & 

Birbaumer, 2005; Nelson, Trail, Van, Appel & Lai, 2003; Olsson, Markhede, 

Strang & Persson, 2010; Roach, Averill, Segerstrom & Kasarskis, 2009; & Trail, 

Nelson, Van, Appel & Lai, 2003). Men att ha familjen i närheten och att få 

tillbringa så mycket tid som möjligt med dem ökade patienten livskvalitet och 

välbefinnande. Dessutom gav familjen stöd och styrka till patienten att kämpa 

emot sjukdomen (Bolmsjö, 2001).  

Patienterna i Bolmsjö (2001) och Bolmsjö och Hermeréns (2001) studie 

upplevde inte ett särskilt stort behov av att prata med någon kring sin sjukdom, 

då de var tillfreds med situationen. En patient kände inget behov alls längre av 

att prata med någon, medans en annan patient hade en vän som han kunde prata 

med vid behov då han ej ville belasta närstående. 
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3:1:2 Upplevelser av stöd och behandling 

Den tidiga fasen av ALS verkar vara en period som kännetecknas av en viss nivå 

av stress och oro. Även om ALS patienter kan förefalla mer deprimerade än 

oroliga så kan lätt rädslan för den kommande förlusten av kontroll över sin 

kropp, orörlighet och det ökade beroendet av andra skapa ett tillstånd av oro 

(Vignola et al., 2008). Det emotionella stöd de fick från närstående hjälpte dem 

att hantera denna oro över sjukdomen (Nelson et al., 2003). Vidare beskrev 

patienterna en önskan om att ha sina närmaste runt sig och att bli vårdad i det 

egna hemmet för att slutligen få dö där (Bolmsjö, 2001). 

Läkare har visat sig acceptera depression som en oundviklig konsekvens vid 

dödlig sjukdom. Dock fann man ett samband i studien mellan patienters 

välbefinnande och ökad överlevnad. Därmed är psykologisk status en mycket 

viktig prognostisk faktor för överlevnadstid (Kübler et al., 2005). Detta tar även 

Van den Berg et al. (2005) upp, samt att de poängterar vikten av vetenskaplig 

vård som bringar patienter till en ökad psykisk livskvalitet jämfört med de som 

får allmänvård. Det framkommer även i studien av Matuz, Birbaumer, 

Hautzinger och Kübler (2010) att socialt stöd och god vetenskaplig vård kan 

förutsäga livskvalitet och minska nedstämdhet.  

Ett sätt att minska patientens upplevelse av nedstämdhet över att inte kunna 

kommunicera som de gjort innan ALS-diagnosen är genom användning av 

kommunikationshjälpmedel som till exempel en dator som kan hjälpa 

patienterna att förmedla sina tankar och känslor. Att kommunicera är den 

viktigaste faktorn för patienten när det skall avgöras om olika 

behandlingsalternativ som står till buds när andningsorganen förtvinats. De 

patienter som väljer att använda behandling vid andningsvårigheter känner att 

det är ett bra alternativ så länge de kan använda sin röst, ögon eller dator vid 

kommunikation, men när de inte kan kommunicera längre vill de ofta inte leva 

längre (Lemoignan & Ells, 2010).  

En viktig komponent vid stöd till patienterna är att den som vårdar är lugn för att 

kunna hjälpa dem att uppnå en bra livskvalitet och att de därmed ska klara av de 

svårigheter som sjukdomen orsakar (Hirano, Yamazaki, Shimizu, Togari & 

Bryce, 2006). Några faktorer som är viktiga att belysa för att bidra till ökad 
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livskvalitet är sociala aktiviteter och fritidsintressen. Samt att hjälpa till vid de 

fysiska och ekonomiska förändringarna (Trail et al., 2003). 

3:1:3 Närståendes upplevelser 

Det har framkommit att närstående ofta i den diagnostiska fasen har en mild 

depression men som i uppföljningsfasen tenderar att ha utvecklats till en måttlig 

depression (Vignola et al., 2008). Man har även funnit att närstående har visat en 

sänkning av livskvalitet men en ökning av belastning (Olsson et al., 2010). Det 

har visats att ju fler timmar per dag som närstående vårdar en anhörig med ALS, 

ger en högre upplevelse av belastning (Hecht et al., 2003). Dock framkom i en 

annan studie att de vårdare som uppvisar lägre livskvalitet inte alltid är de som 

tar hand om de mest fysiskt eller psykiskt påfrestande patienterna. Under ALS 

patientens sjukdomstid är det därför viktigt att sjukvårdspersonalen ser till att 

patienternas anhöriga inte glöms bort, även de behöver stöd. Detta är även något 

som patienter tar upp, så att anhöriga kan känna livskvalitet under denna tid (Lo 

Coco et al., 2005). Hemsjukvård av professionella vårdare inkommer ofta för 

sent i sjukdomsförloppet hos patienten för att lindra bördan av vården för 

närstående. Anhöriga brukar även tveka till hjälp av professionellt stöd på grund 

av integritet och ekonomiska kostnader. Men anhörigvårdare bör alltid erbjudas 

stödgrupper och rådgivning för att försöka minska deras börda av vården. Det 

framkom i studien att de som deltar i stödgrupper är de som ofta upplever 

konflikt med den ALS drabbade (Hecht et al., 2003). Stödet kan bidra till att de 

anhöriga lättare anpassar sig till situationen och att inte känner sig hjälplösa 

(Hirano et al., 2006). 

Det har visat sig att anhöriga har ett stort behov av information då de brukar vilja 

veta mer om symtom och strategier, vilket bringar till en viss känsla av kontroll 

och styrka över situationen (Lemoignan & Ells, 2010).  Viktigt är att berätta för 

närstående att egentid är oerhört viktigt, de behöver den för att samla kraft. 

Oftast tar de inte ut någon egentid för de prioriterar den sjuke framför sig själv 

(Olsson et al., 2010). 

3:2 Existentiella tankar och behov  

I studierna framkom det att patienterna ofta återkom till existentiella frågor som 

skuld, oro, hopp och meningen med livet. Något som för vissa påverkades av 

den andliga tron som tenderade att öka under sjukdomstiden. 
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3:2:1 Att känna skuld och oro  

En patient beskrev en rädsla för att barnen någon gång skulle bli sjuka i ALS och 

kände skuld för att inte kunna skydda dem från sjukdomen (Bolmsjö, 2001). Det 

som ofta gör att patientens livskvalitet förändras är att de blir rädda för att bli en 

börda för familjen när de förlorar sin rörlighet. Då sjukdomen medför till en 

börda som inte enbart är fysiskt och psykiskt påfrestande, utan kan även bidra 

till en ekonomisk börda för deras anhöriga. Detta har visat sig bidra till att 

patienter med mindre ekonomiska resurser drabbades av ökade känslomässiga 

och fysiska svårigheter, som till stor sannolikhet beror på en oro för att vara en 

stor börda för familjen (Hirano et al., 2006). 

3:2:2 Trons betydelse 

Det har visat sig att det är viktigt att patienterna får ha sin tro och religion för att 

kunna hantera sjukdomen och upprätthålla ett välmående. Det har även visats att 

den andliga tron tenderar att öka under sjukdomsförloppet då den fysiska 

förmågan minskar (Nelson et al., 2003). Även att religionen till viss del hörde 

ihop med livskvaliteten och gjorde att patienterna kände en andlig välfärd genom 

livet och lättare kunde handskas med rädslan för döden. Men hos vissa kan 

religionen förändras under sjukdomsförloppet, detta brukar inte alltid påverka 

livskvaliteten hos dem utan den kan även förbli lika stabil som tidigare (Bremer, 

Simone, Walsh, Simmons & Felgoise, 2004).  

3:2:3 Att känna mening och hopp  

En patient i studien kände ofta att det inte var någon mening med att kämpa 

längre och önskan att dödshjälp fanns. Men när patienten tänkte på sitt barnbarn 

kom viljan att få leva vidare tillbaka och bidrog till en känsla av mening med 

livet och även ett hopp om att ett botemedel snart skall finnas tillgängligt 

(Bolmsjö, 2001). 

En del patienter hade en optimistisk syn och satte nya mål i livet som de kan uppnå. 

Denna typ av positiva reaktion ändrade deltagarnas självkänsla och självuppskattning, 

eftersom de återfått en självkänsla och prestation. Skratt och humor har en viktig 

funktion för att motverka negativa känslor av sjukdomen. En i studien sa: 
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I am still enjoying life, doing different things, sharing good 

times with my loves and friends, at a slower pace, meeting a new 

set of challenges. Amongst my latest objectives is to break a 

land speed record for electric wheelchairs (King, Duke & 

O´Connor, 2009, p. 750).  

Trots att deltagarna mötte flera utmaningar på grund av ökade fysiska förluster 

förblev de positiva och optimistiska och behöll modet uppe. Då den fysiska 

förmågan minskade värdesattes det psykiska välbefinnande som högre (Roach et 

al., 2009). En deltagare fick en positiv syn på sitt liv genom att skriva uttalanden 

på sina köksväggar med tusch. Dessa ord var metaforer för att påminna honom 

om att fortsätta kämpa. Denna strategi gav honom hopp och hjälpe till att guida 

genom förändringarna i sjukdomsförloppet (King et al., 2009). En känsla av 

tacksamhet för det som varit, att leva i nuet och uppfylla sina egna och familjens 

önskningar uppkom (Nelson et al., 2003).  

En känsla av hopp har associerats med större känsla av kontroll över sjukdomen 

för patienten, vilket ger en högre nivå av psykosocialt och fysiskt välbefinnande 

samt en ökad livskvalitet (Hirano et al., 2006). Vilket även Migloretti, Mazzini, 

Oggioni, Testa och Monaco (2008) poängterar i sin studie. De tar även upp att 

patienter som ofta känner hopplöshet, får en negativ påverkan på den 

psykologiska och fysiska hälsan. Patientens upplevelse av hopplöshet kan 

förbättras genom att minska känslan, ge dem kontroll över sjukdomen och 

därmed hjälpa dem att hitta en mening med livet. Detta tyder på att patienternas 

sätt att tänka kan påverka deras välbefinnande, livskvalitet och klara 

utvecklingen av sjukdomen. 

3:3 Strategier för att hantera sjukdomen   

I studierna beskrev patienterna sitt sätt att hantera sin sjukdom genom olika 

strategier. Strategierna handlade om att söka information om sjukdomen, att på 

olika sätt anpassa sig till ett nytt liv samt att få kontroll över sin tillvaro för att 

orka leva.  

3:3:1 Informationens betydelse  

I en studie av Bolmsjö och Hermerén (2001) framkom att den information som 

gavs om sjukdomen bedömdes av patienterna på olika sätt. Det var viktigt hur 
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och på vilket sätt den gavs. En patient berättar att han fick beskedet via telefon 

och att det utlöste en kris. 

The doctor called and told me over the phone that I had ALS. I´d 

never heard of it. He was very concise and I tried to keep it 

businesslike too. The doctor suggested I get a car with 

automatic gear changing and then hung up. Then it exploded – 

the shock (Bolmsjö & Hermerén, 2001, p. 238).  

 

Det har visat sig att sökandet efter information om sjukdomen utgör en 

copingstrategi och därför är det viktigt att korrekt information ges, så att 

patienter får ett informerat val om till exempel möjliga vårdalternativ (Kübler et 

al., 2005). Sjukvårdspersonal måste inse att ALS patienter och anhöriga kan 

behöva olika information och stöd (Olsson et al., 2010).  

Anhöriga brukar vilja ha mer information om symtom och strategier i början av 

sjukdomen, av den information som ges av läkaren kan de känna en viss kontroll 

och styrka över situationen. Medans de flesta patienter med ALS inte vill ha 

information om behandlingsalternativ innan det behövs för att fatta beslut, 

eftersom det tenderade att skrämma dem (Lemoignan & Ells, 2010). 

Patienter och vårdgivare är ofta väldigt ovilliga att använda livsuppehållande 

behandling vid andningssvikt. Denna negativa inställning till behandling kan 

vara på grund av bristande information (Kübler et al., 2005). Läkaren vill gärna 

veta om patienten är öppen för behandling med ventilation vid andningsvikt, 

men ofta är inte patienten redo för detta beslut i början av sin sjukdom, utan 

endast då de accepterat den. Patienterna tycker att när de är redo för att fatta 

detta beslut kontaktar de läkaren. För att ge patienter ett val av möjliga 

vårdalternativ, måste patienter förses med tillräcklig och opartisk information 

om livsuppehållande behandling (Burchardi, Rauprich, Hecht, Beck & 

Vollmann, 2005). 

3:3:2 Upplevelser av att anpassa sig till ett nytt liv  

Nästa steg i processen för patienterna är att reflektera över sjukdomen, att få en 

känsla av den och bedöma vilken effekt det ska få ha på vardagen och vilka 

föreställningar man har om livet. Och varje unik individ har sina egna strategier 

för att hantera sjukdomen och dess förändringar i livet. Dessa kan vara passiva 

eller aktiva. Passiva strategier är när de beslutar att låta händelser inträffa utan 
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att ta hänsyn till alla möjliga konsekvenser. Ibland sker detta på grund av att 

förändringarna bedömts som alldagliga och därför inte hade någon mening i 

deras liv. Ibland är förändringarna för svåra att hantera, så de ignoreras – som en 

form av förnekelse. Medan i aktiva strategier försöker patienterna anpassa sig till 

de förändringarna som uppkommit och därmed använda de hjälpmedel som 

finns tillgängliga (King et al., 2009). Oftast försöker patienterna möta de 

ändrade omständigheterna med optimism, känsla av kontroll och ett sinne för 

humor (Nelson et al., 2003). 

3:3:3 Upplevelser av kontroll  

Att uppleva och ha kontroll i beslutsfattandet av sitt liv ger känslor av 

självuppskattning och personlig integritet (King et al., 2009).  

Upplevelsen av kontroll visade sig patienterna i Burchardi et al. (2005) att få 

genom att skriva ett testamente, då det upplevdes som ett sätt att hindra dem från 

att behöva få livsuppehållande behandling. En patient sa: 

If I am unable to run, I can’t use my arms, legs and then 

speaking and after that eating get to be impossible or the other 

way round. Then, yes, the problems with the lungs. I think it [the 

dying process] should go a little bit faster then.[pause] They 

[living wills] are to prevent that the process of dying is 

protracted and that the suffering is prolonged (King et al., 2009, 

p. 69). 

 

Patienter betonade vikten av självbestämmande i beslut av behandling. De vill 

vara med, bli respekterad i beslutsprocessen och ha sista ordet i vilka insatser 

man ska använda (Lemoignan & Ells, 2010).  

Det har visats att även läkare är positiva till att patienter skriver ett testamente 

med önskningar över behandlingar i livets slutskede, på grund av det stöd det ger 

i det medicinska beslutsfattandet. Dock ansåg läkarna att patienter inte kan fatta 

detta beslut i förväg innan de har nått det palliativa stadiet i sjukdomen då de ej i 

förväg kan veta hur de vill ha det (Burchardi et al., 2005). Samtidigt fanns det en 

rädsla hos patienter att överraskas av en hastig försämring, som gör att de inte 

ska hinna ta det avgörande beslutet över behandling. Det tas även upp att det 

skulle upplevas lugnare om dödshjälp vore tillåtet. För att då kan patienterna 

själv bestämma när de ska avsluta sitt liv. Men samtidigt finns det ett värde av 

liv och viljan att leva är klart viktig vid beslutsfattande om olika behandlings 
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möjligheter, det är rädslan över att mista sin förmåga att kunna kommunicera 

som påverkar deras beslut om behandlingar. En stor rädsla för kvävning, att få 

slut på luft, obehag, sjukdomsprogress, att vara en börda samt hur och när de ska 

dö. Ofta associeras även behandlingen för andningssvårigheter till att det är nära 

livets slut med att bli begränsat till sängen, inte kunna röra sig eller engagera sig 

i familjen. Det fanns en rädsla för att bli beroende av andningshjälpen och att det 

skulle utlösa en snabbare försämring av ALS (Lemoignan & Ells, 2010). 

 

4. Diskussion 

4:1 Resultatdiskussion 

Syftet i studien var att belysa patienters upplevelse av att leva med ALS.  

De vetenskapliga artiklarna i denna litteraturstudie har visat att patienterna ofta 

har en känsla av skuld och oro till närstående då de förlorar kontrollen över sin 

kropp och blir beroende av deras hjälp. De upplever sig då som en börda både 

psykiskt, fysiskt och ekonomiskt.  

Det som ger en ökad livskvalitet är familj, vänner och humor vilket även ger 

dem stöd och medför till att lättare kunna kämpa emot sjukdomen. Även 

sjukvårdspersonalens roll poängteras angående vikten av att ge god information 

och inge hopp, det ger en känsla av kontroll över sjukdomen och ett ökat 

välbefinnande. De patienter som upplever hopplöshet påverkas negativt både 

psykologiskt och fysiskt.  I studien fann man att patienternas välbefinnande har 

visat sig ha stor betydelse i överlevnadstid.     

Man fann att ALS patienter ofta känner livskvalitet även fast de har en obotlig 

och dödlig sjukdom. Vi har valt tre stycken ämnesområden som vi tycker är 

viktiga att diskutera: Att känna mening och hopp, upplevelser av stöd och 

behandling samt närståendes upplevelser.  

Att känna mening och hopp  

Begreppet livskvalitet har flera betydelser men de flesta associerar det till 

livstillfredsställelse och välbefinnande vilket avspeglar det värde en person sätter 

på sin tillvaro. Men i sjukvårdsammanhang används sällan denna definition av 

begreppet utan man avgränsar det och talar oftast om en hälsorelaterad 

livskvalitet som innebär att patienten får vara fri från fysiska och psykiska 

besvär och ha god fysisk, psykisk och social funktion i vardagen (Beck-Friis & 
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Strang, 2008, s. 24). I vården av ALS patienter blir detta synsätt fel. I flera 

studier framkommer det att livskvalitet är individuellt och att fysisk nedsättning 

inte självklart bidrar till en försämrad livskvalitet, utan att det som bringar 

livskvalitet har visat sig vara familj och vänners stöd genom sjukdomsförloppet 

och humor. Detta gör att patienterna orkar med de påfrestningar som sjukdomen 

medför (Kübler et al., 2005; Nelson et al., 2003; Olsson et al., 2010; Roach et 

al., 2009; & Trail et al., 2003). Lulé, Häcker, Ludolph, Birbaumer & Kübler 

(2008) betonar även i sin studie att patienter kan uppleva god livskvalitet även 

vid ett senare stadium av sjukdomen. 

Patienter har olika strategier för att hantera sjukdomen, några hade en 

optimistisk syn och satte därmed nya mål som de kunde uppnå i livet. Denna typ 

av positiva reaktion ändrade deltagarnas självkänsla och självuppskattning 

eftersom de återfått kontroll och prestation (King et al., 2009). Även Roach et al. 

(2009) tar upp detta i sin studie men betonar även att det psykiska 

välbefinnandet ofta skattas högre än det fysiska av patienterna. En möjlig orsak 

till denna skattning tror vi kan bero på att den fysiska förmågan minskar medan 

den psykiska ofta består, vilket patienterna är medvetna om. Så detta synsätt kan 

troligen innebära att patienterna kan uppleva det positivt trots allt. Resultat som 

detta betonar att sjuksköterskan bör ha detta i åtanke för att hjälpa patienterna att 

finna strategier för att hantera förändringar i sjukdomsförloppet, vilket medför 

till ökad livskvalitet. Samt att ej ta ifrån dem de funktioner som fortfarande 

kvarstår.  

Travelbee (1999, s. 117) tar upp i sin bok att människan ofta behöver känna 

hopp för att klara av sin sjukdom. Det är hoppet som gör att de får energi och 

gör att de känner att den kan klara av de stadier som sjukdomen medför. 

Upplevelser av stöd och behandling 

Socialstyrelsen (2004) har kommit fram till att vårdaren ska visa omsorg och 

respekt för patienten. Att visa respekt för patienten är att låta den ha sin 

värdering och trosuppfattning om livet, samt se att dess önskemål och behov 

beaktas. 

Det framkom i resultatet att ALS patienter har en viss nivå av oro redan innan 

diagnosen ställts och följer dem mer eller mindre under hela sjukdomstiden. 

Nelson et al. (2003) tar upp angående att stöd från närstående kan hjälpa 
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patienterna att hantera denna oro. Maj Fant poängterar i sin bok att patienterna 

behöver någon att tala med om sorgen och oron, men inte med någon av sina 

närstående, de har det tillräckligt svårt ändå (Fant, 1994, s. 28). Därmed betonas 

vikten av ett ALS-team som då ger individuell vård utefter patienternas behov. 

Lindquist framtonar i sin bok att patienten ofta upplever en känsla av börda. 

Men att de tycker att det är skönt att det är anhöriga som hjälper dem, då de vet 

precis hur de vill ha det (Lindquist, 2004, s. 77-82, 127).  

I studien av Jenkinson, Fitzpatrick, Swash & Peto (2000) betonar man vikten av 

att få information om hur patienten upplever sin livskvalitet för att därmed 

kunna individanpassa omvårdnaden.   

Närståendes upplevelser 

I resultatet betonas det att stöd och information till närstående är lika viktigt som 

för patienter, så att de ej ska känna hopplöshet och lättare kunna anpassa sig till 

situationen och få en känsla av kontroll (Hirano et al., 2006; Lo Coco et al., 

2005; Lemoignan & Ells, 2010). Det är viktigt att göra närstående delaktiga i 

vården, det har visats att hur kommunikationen är mellan patient och närstående 

påverkar hur den sista tiden i sjukdomsförloppet kommer att vara 

(Socialstyrelsen, 2004, s.75). Detta kan bero på att anhöriga och patienter 

troligen påverkas av varandra. Därför är det viktigt att se till hela familjens 

situation vid stöd och omvårdnad. 

Det framkom i resultatet att närstående har en upplevelse av ökad belastning 

samt en sänkning av livskvalitet, Hecht at al. (2003) anser att en orsak kan vara 

att professionellt stöd ofta inkommer för sent i sjukdomsförloppet för 

närstående. Olsson et al. (2010) tar fram att närstående ofta avstår från egna 

behov trots att de behöver få dem tillgodosedda för att orka med situationen. 

Annan forskning visar att vårdbördan hade samband med och minskade när 

anhöriga fann en positiv mening i omvårdnaden (Rabkin, Wagner & Del Bene, 

2000).   
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4:2 Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patientens och anhörigas 

upplevelse av att leva med ALS, samt hur sjukdomen påverkas deras livskvalitet. 

Innehållsanalys användes för att söka efter framträdande begrepp av resultatet, 

via analysen bildades tre kategorier och nio subkategorier. 

Studiens svaghet är att majoriteten av artiklarna var kvantitativa vilket kan göra 

det svårt att tyda den enskilda individens subjektiva uppfattning av att leva med 

sin sjukdom och detta kan ge upphov till feltolkningar i resultatet. Då alla 

artiklarna är på engelska kan detta också leda till feltolkning vid översättning. 

Styrkan med arbetet är att de inkluderade artiklarna lästes igenom av båda 

författarna, därefter granskades artiklarna enskilt för att vidare diskuteras 

gemensamt.  Sökordskombinationerna var tillfredställande för att besvara syftet 

med studien, dock uppkom det ofta dubbletter vid olika sökordskombinationer.   

Det deltog fler män än kvinnor i studien och åldern på deltagarna varierade 

mellan 27 till 84 år vilket gav en medelålder på 50-60 år, detta stämmer med vad 

litteraturen beskriver.  

4:3 Slutsats  

I denna litteraturstudie vill vi belysa patientens upplevelse av sjukdomen ALS, 

för att därmed öka förståelsen för hur sjuksköterskorna ska planera omvårdnaden 

så att patienterna uppnår en så god livskvalitet som möjligt. Vår förhoppning är 

att denna studie skall leda till att patienters upplevelser i första hand tas om hand 

och bemöta dem med respekt och värdighet.  

Efter litteratursökningen kan det konstateras att ALS är ett område som inte är 

utforskat i någon större omfattning utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv, men 

att mycket har forskats kring att använda mätinstrument med frågeformulär för 

att få fram depression hos patienterna och deras anhöriga. Därför hävdar vi att 

det är mycket viktigt att lyfta fram den forskning som redan finns publicerad 

med syfte att intressera och stimulera till fortsatt forskning inom området.  



   
  

18 
 

 5. Referenser 

* Artiklar som ingår i resultatet 

Beck-Friis, B., & Strang, P. (2008). Palliativ medicin. Stockholm: Liber. 

*Bolmsjö, I. (2001). Existential issues in Palliative care: Interviews of Patients    

with Amyotrophic Lateral sclerosis. Journal of Palliative Medicine, 4, 449-

505. 

*Bolmsjö, I., & Hermerén, G. (2001). Interviews with patients, Family, and 

Caregivers in Amyotrophic Lateral Sclerosis: Comparing Needs. Journal of 

Palliative Care, 17, 236-240. 

*Bremer, B.A., Simone, A.-L., Walsh, S., Simmons, Z., & Felgoise, S. (2004). 

Factors Supporting Quality of Life Over Time for Individuals With 

Amyotrophic Lateral Sclerosis: The Role of Positive Self-Perception and 

Religiosity. Annals of behavioral medicine, 28, 119-125. 

*Burchardi, N., Rauprich, O., Hecht, M., Beck, M., & Vollmann, J. (2005). 

Discussing living wills. A qualitative study of a German sample of 

neurologists and ALS patients. Journal of the Neurological Sciences, 237, 67-

74.  

Ericson, E., & Ericson, T. (2008). Medicinska sjukdomar. Lund: 

Studentlitteratur.  

Fant, M. (1994). Klockan som saknar visare. Falun: Natur och kultur. 

Friberg, F. (red.) (2006). Dags för uppsats. Stockholm: Studentlitteratur. 

Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (2008). Tillämpad kvalitativ forskning 

inom hälso - och sjukvård. Lund: Studentlitteratur.   

*Hecht, M.J., Graesel, E., Tigges, S., Hillemacher, T., Winterholler, M., Hilz 

M.-J., Heuss, D., & Neundörfer, B. (2003). Burden of care in amyotrophic 

lateral sclerosis. Palliative Medicine, 17, 327-333.  

*Hirano, Y.M., Yamazaki,Y., Shimizu, J., Torgari, T., & Bryce, T.J. (2006). 

Ventilator dependence and experssions of need: A study of patients with 

amyotrophic lateral sclerosis in Japan. Social Science & Medicine, 62, 1403-

1413. 

Häger, M. (1994). Att kommunicera trots ALS. Stockholm: Handikappinstitutet. 

Jenkinson, C., Fitzpatrick, R., Swash, M., & Peto, V. (2000). The ALS health 

profile study: quality of life of amyotrophic lateral sclerosis patients and carers 

in Europe. Journal of neurology. 247, 835-840.  



19 
 

*King, S.J., Duke, M.M., & O´Connor, B.A. (2009). Living with amyotrophic 

lateral sclerosis/ motor neurone disease (ALS/MND): decision-making about 

`ongoing change and adaptation´. Journal of Clinical Nursing, 18, 745-754.  

Kirkevold, M. (2008). Omvårdnadsteorier- analys och utvärdering. Stockholm: 

Studentlitteratur.  

*Kübler, A., Winter, S., Ludolph, A.C., Hautzinger, M., & Birbaumer, N. 

(2005). Severity of depressive symptoms and quality of life in patients with 

amyotrophic lateral sclerosis. Neurorehabilitation and Neural Repair, 19, (3) 

182-193. 

*Lemoignan, J., & Ells, C. (2010). Amyotrophic lateral sclerosis and assisted 

ventilation: How patients decide. Palliative & supportive care, 8, 207-213. 

Lindquist, U-C. (2004). Ro utan åror. Stockholm: Norstedts förlag.  

*Lo Coco, G.,  Lo Coco, D., Cicero, V., Oliveri, A., Lo Verso, G., Piccoli, F., & 

La Bella, V. (2005). Individual and health- related quality of life assessment 

in amyotrophic lateral sclerosis patients and their caregivers. Journal of the 

Neurological sciences, 238, 11-17.  

Lulé, D., Häcker, S., Ludolph, A., Birbaumer, N., & Kübler, A. (2008). 

Depression and quality of life in patients with amyotrophic lateral sclerosis. 

Deutsches Arzteblatt International, 105, (23) 397-403.  

*Matuz, T., Birbaumer, N., Hautzinger, M., & Kübler, A. (2010). Coping with 

amyotrophic lateral sclerosis an integrative view. Journal of Neurology, 

Neurosurgery & Psychiatry, 81, 893-898. 

*Miglioretti, M., Mazzini, L., Oggioni, G., Testa, L., & Monaco, F. (2008). 

Illness perceptions, mood and health-related quality of life in patients with 

amyotrophic lateral sclerosis. Journal of Psychosomatic Research, 65, 603-

609. 

*Nelson, N.D., Trail, M., Van, J.N., Appel., S.H., & Lai, E.C. (2003). Quality of 

life in patients with amyotrophic lateral sclerosis: perceptions, coping 

resources, and illness characteristics. Journal of Palliative Medicine, 6, (3) 

417-424. 

Neudert, C., Wasner, M., & Borasio, G.D. (2004). Individual quality of life is 

not correlated with health-related quality of life or physical function in 

patients with Amyotrophic lateral sclerosis. Journal of palliative medicine, 7, 

(4) 551-557.  

Nolan, M.T., Kub, J., Hughes, M.T., Terry, P.B., Astrow, A.B., Carbo, C.A., 

Thompson, R.E., Clawson, L., Texeira, K., & Sulmasy, A.P. (2008). Family 

health care decision making and self-efficacy with patients with ALS at the 

end of life. Palliative and supportive care, 6, 273-280. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed?term=%22Lemoignan%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed?term=%22Ells%20C%22%5BAuthor%5D


20 
 

Okamoto, K., Kihira, T., Kondo, T., Kobashi, G., Washio, M., Sasaki, S., 

Yokoyama, T., Miyake, Y., Sakamoto, N., Inaba, Y., & Nagai, M. (2009). 

Lifestyle factors and risk of amyotrophic lateral sclerosis: a case-control 

study in Japan. Annals of epidemiology, 19, 359-364. 

*Olsson, A., Markhede, I., Strang, S., & Persson, L. (2010). Differences in 

quality of life modalities give rise to need of individual support in patients 

with ALS and their next of kin. Palliative and Support Care, 8, 75-82. 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2008). Nursing research. Generating and Assessing 

Evidence for Nursing Practice (8th ed) Philadelfia: J. B.  

Rabkin, J.G., Wagner, G.J., & Del Bene, M. (2000). Resilience and distress 

among amyotrophic lateral sclerosis patients and caregivers. Psychosomatic 

Medicine, 62, s. 271-279.   

Ringbäck, M., & Vikström, S. (1998). Enklare vardagsliv vid ALS och andra 

motor-neuronsjukdomar. Stockholm: Handikappinstitutet.  

*Roach, A.R., Averill, A.J., Segerstrom, S.C., & Kasarskis, E.J. (2009). The 

dynamics of quality of life in ALS patients and caregivers. Annals of 

behavioral medicine, 37, 197-206.  

SBU/SSF nr. 4. (1999). Evidensbaserad omvårdnad vid behandling av personer 

med schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU). 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen. (2004). God vård i livets slut. En kunskapsöversikt om vård och 

omsorg om äldre. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen. (2006). Amyotrofisk lateralskleros. Hämtad 30 september, 2010, 

från http://www.sos.se/ovanligadiagnoser/Amyotrofisk+lateralskleros.htm 

Sykepleieernas Samarbeid I Norden (SNN) (1995). Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden. http://www.vardinorden.org/ssn/etikk.pdf 

*Trail, M., Nelson, N., Van, J.N., Appel, S.H., & Lai, E.C. (2003). A study 

comparing patients with amyotrophic lateral sclerosis and their caregivers on 

measures of quality of life, depression, and their attitudes toward treatment 

options. Journal of the Neurological Sciences, 209, 79-85. 

Trevelbee, J.(1999) Mellommenneskelige forhold i sykepleie. Oslo: AIT Gjövik AS. 

*Van den Berg., J.P., Kalmijn, S., Lindeman, E., Veldink, J.H., De Visser, M., 

Van der Graaff, M.D., Wokke, J.H.J., & Van den Berg, L.H. (2005). 

Multidisciplinary ALS care improves quality of life in patients with ALS. 

Neurology, 65, 1264-1267. 

http://www.sos.se/ovanligadiagnoser/Amyotrofisk+lateralskleros.htm
http://www.vardinorden.org/ssn/etikk.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed?term=%22Kalmijn%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed?term=%22Lindeman%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed?term=%22Veldink%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed?term=%22Wokke%20JH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed?term=%22Van%20den%20Berg%20LH%22%5BAuthor%5D


21 
 

*Vignola, A., Guzzo, A., Calvo, A., Moglia, C., Pessia, A., Cavallo, E., 

Cammarosano, S., Giacone, S., Ghiglione, P., & Chio, A. (2008). Anxiety 

undermines quality of life in ALS patients and caregivers. European Journal 

of Neurology, 15, 1231-1236.  

Zoccolella, S., Santamato, A., & Lamberti, P. (2009).Current and 

emergingtreatments for amyotrophic lateral sclerosis. Neuropsychiatric 

Disease and Treatment, 5, 577-595.  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed?term=%22Zoccolella%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed?term=%22Santamato%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed?term=%22Lamberti%20P%22%5BAuthor%5D


   
  

 
 

Bilaga 1. Artikelgranskningsmall. 

Artikelgranskning  
(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 

 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..

………………………………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ……………………………………………………………………… 

Typ av studie:   Original        Review             Annan    …………………..

                            Kvantitativ       Kvalitativ     

Område:   

1…………………………………….    

2……………………………………..   

3……………………………………..   

4……………………………………..                                                          

Kvalitetsbedömning: Hög (I)   Medel  (II)   Låg (III)   

Kommentar:…………………………………………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………….         

Fortsatt bedömning:     Ja        Nej  

Motivering:…………………………………………………………………………………….. 

 



   
  

 
 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                             Intervention        

                          Annan                       ...........................................................................

Kvantitativ:      Retrospektiv                    Prospektiv          

                           Randomiserad                         Kontrollerad      

                           Intervention                            Annan                  ................................... 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ………………………………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?...............     Studiens längd……………………………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja        Nej             Åldersaspekter?    Ja      Nej 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?                             Ja             Nej    

Är perspektiv/kontext presenterade?    Ja             Nej    

Finns ett etiskt resonemang?                              Ja             Nej    

Urval relevant?     Ja             Nej    

Är försökspersonerna väl beskrivna?    Ja             Nej    

Är metoden tydligt beskriven?    Ja             Nej    

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?   Ja             Nej    

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i  

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja              Nej                                                        

        

 

 

 



 
 

Kvantitativa studie 

Urval:     Förfarandet beskrivet     Ja Nej 

               Representativt                                 Ja                    Nej 

               Kontext    Ja                     Nej 

Bortfall:  Analysen beskriven     Ja  Nej 

                Storleken beskriven     Ja  Nej 

Interventionen beskriven    Ja  Nej 

Adekvat statistisk metod    Ja  Nej 

Vilken statistisk metod är använd? 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

Etiskt resonemang    Ja  Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet 

Är instrumenten  -valida    Ja  Nej 

                            -reliabla    Ja  Nej 

Är resultatet generaliserbart?   Ja  Nej 

 

Huvudfynd: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999)



   
  

 
 

Bilaga 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, enligt SBU/SSF nr 4 

(1999, s.48). 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. 

Större väl planerad och genomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material 

och metoder inkl.behandlingsteknik. 

Antalet patienter tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

 

 

- 

Randomiserad studie med för få 

patienter och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt 

antal patienter, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall. 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt antal 

patienter, adekvata statistiska 

metoder. 

- 

Litet antal patienter, tveksamma 

statistiska metoder. 

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial väl 

beskrivet och analyserat med 

adekvata statistiska metoder (t.ex. 

multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.). 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför 

kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder. 

 

 Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s.48). 

 I: Hög II: Medel II: Låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven och 

genomförd, resultatet är logiskt och 

begripligt, god kommunicerbarhet. 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning. 



     

 
 

Bilaga 3. Översikt av inkluderade artiklar.         

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention 

 

Deltagare 

 
Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 

/kvalitet 

Bolmsjö 

2001 

Sverige 

Att undersöka 

upplevelsen av att leva 

med ALS med tanke på 

deras livssituation. 

 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

Patienter 

n=8 

Innehållsanalys Patienten vill leva ett så normalt liv som möjligt, men de upplever  

sig ofta som en börda för familjen. Dock är det familjen som ger stöd 

 till patienten så att de orkar kämpa mot med sjukdomen En stor 

 rädsla finns över att ens barn även ska få ALS. De hoppas att ett 

botemedel snart skall finnas tillgängligt. Det fanns en stor önskan att få 

dö hemma bland sina närstående.    

K I 

Bolmsjö & 

Hermerén 

2001 

Sverige 

Att undersöka om ALS 

patienter och deras 

vårdgivare har liknande 

syn på sjukdomen, med 

tanke på upplevelser, 

problem och behov. 

 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

Patienter: 

n=8 

 

Vårdgivare 

n=8 

Innehållsanalys Det har visat sig att patienter och vårdgivare har olika behov. 

En del patienter är inte i stort behov av samtala med någon om 

sjukdomen, utan känner sig tillfreds. 

Det finns ingen regel för hur informationen skall nås till patienten  

och  närstående, då de reagerar olika.  

Informationen skall ges på anpassad nivå och efter individuella  

behov.  

   

 

K II 

Bremer, Simone, 

Walsh, Simmons & 

Felgoise 

2004 

USA 

Syftet med denna studie 

är att identifiera de 

faktorer som stödjer 

livskvalitet vid ALS. 

Kvantitativ 

 

Frågeformulär 

Patients: 

n=162 

ANOVA, Pearson 

correlation 

Coefficients, SISRH, 

hierarchical regression 

analyses, R2-owning.  

Religionen bidrog hos vissa patienter till en ökad livskvalitet och 

minskad rädsla för döden. Det visade sig att ju högre självupplevd 

 hälsa patienten hade, desto bättre livskvalitet hade de.   

Andlighet och tro ökar ju mer ALS fortskrider. 

 

R I 

Burchardi, 

Rauprich, Hecht, 

Beck & Vollmann 

2005 

Tyskland 

Att undersöka hur 

diskussioner angående 

ALS patienters testamente 

går tillväga.  

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

Patienter 

n=28 

 

Neurologer 

n=16 

Grounded theory 

 

 

Läkarnas tolkning av testamente är fokuserat på patientens önskan 

att avstå från livsuppehållande behandling. De ansåg det inte 

nödvändigt att begära beslut om livsuppehållande behandlingar i 

förväg innan det är aktuellt.  

Patienternas uppfattning är att läkare måste acceptera patients 

önskan att vägra livsuppehållande behandling uttryckt i testamente.  

 

K I 

Hecht, Graesel, 

Tigges, 

Hillemacher, 

Winterholler, Hilz, 

Heuss & 

Neundörfer 

2003 

Tyskland 

 

Att mäta bördan hos ALS 

patienters vårdgivare.  

 

Kvantitativ 

 

Frågeformulär 

Patienter 

n= 37 

 

Vårdgivare 

n= 37 

The Cost of Care Index 

(CCI),  

Mann ¡/Whitney U-test , 

Kruskal¡/Wallis test, 

Spearman’s 

correlation coefficient. 

Låg börda visades i början av sjukdomen för vårdgivare, vilket 

orsakas av den låga förekomsten av problembeteende vid dessa 

tillfällen hos patienterna.  

Bördan ökar dock drastiskt då funktionen försämras hos 

patienterna. Stöd till anhörigvårdare måste börja tidigare. Ofta 

inkommer professionellt stöd försent i sjukdomsförloppet för att 

kunna lindra bördan hos närstående, då de brukar tveka till detta på 

grund av integritet och ekonomiska skäl.   

  

 

R II 



 
 

Hirano, Yamazaki, 

Shimizu, Togari & 

Bryce   

2006 

Japan 

Undersöka ALS patienter 

angående deras svårighet 

med att uttrycka sina 

behov och önskningar. 

Samt finna deras källor 

till stöd och lycka. 

Kvantitativ  

Kvalitativ  

 

Intervjuer 

Frågeformulär 

Kvantitativ 

n=157 

 

Kvalitativ 

n= 27 

 

 

Chi-square test 

t-test 

Mann-Whitney U-test. 

ANCOVA 

 

Det visar att svårare fysiska symtom medför till emotionella och 

sociala svårigheter En hög förekomst av rädsla finns hos 

patienterna att bli förlamad, och hamna i ett såkallat ”inlåst 

tillstånd” då de ej kan kommunicera samt att bli en börda för 

familjen. Men genom att bo i hemmet medför detta till färre sociala 

problem och att använda kommunikations hjälpmedel gör att 

patienterna kan känna lycka. Att vara lugn vid stöttning gör att 

patienten lättare kan klara av sjukdomsförloppet. 
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göra saker som de kunde tidigare och en rädsla för att bli beroende 

av hjälp vid hygienen fanns.  

Varje patient har egna strategier för att hantera sjukdomen och dess 

förändringar på livet. Vissa av deltagarna reagerade genom att sätta 

nya mål i livet som de kan uppnå, detta bidrog till en upplevelse av 

prestation och självkänsla.  
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2005 

Tyskland 

Försöka ta reda på hur  

patienterna upplever sin  

livskvalitet. 

Kvantitativ 

design.  

 

Frågeformulär 

Patienter 

 n=76 

 

 

Pearsons korrelation, 

Mann- Whitney u test, 

Kruskal- wallis h-test och 

t-test.  

De flesta patienterna stöttades av sin familj och vänner. Det var 

även dessa som hjälpa patienten att hantera sin sjukdom. Men även 

copingstrategier spelade en stor roll.  

Det har visat sig att läkare har en tendens att se depression vid en 

dödlig sjukdom som oundvikligt och därmed ej ger någon 

behandling.  Men man har funnit att psykologisk status påverkar 

överlevnadstiden. 
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Lemoignan & Ells  
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Canada 

Syftet med denna studie 

var att bättre förstå 

upplevelsen av 

beslutsfattandet om 

assisterad ventilation för 

ALS-patienter. 

Kvalitativ 

design. 

 

 

Intervjuer  

 Patienter 

n = 9  

 

 

Kvalitativ 

fenomenologisk metodik 

ALS patienter värderar självständighet vid beslutsfattande om 

behandling. Till exempel vad gällande dödshjälp önskar de själv 

kunna bestämma när de ska avsluta sitt liv, det hade gjort att de 

känts sig lugnare.   

Även förmågan att kommunicera, relationer och livskvalitet var 

viktiga faktorer vid beslutsfattandet. Det har visat sig att närstående 

har ett stort behov av information i början av sjukdomen, detta ger 

dem en känsla av kontroll över situationen. Medans patienterna inte 

alltid vill ha information för att fatta beslut om behandling innan 

det behövs, då det har tendens att skrämma dem.  

 

K II 

Lo Coco, Lo Coco, 

Cicero, Oliveri, Lo 

Verso, Piccoli & La 

Bella 

2005 

Italien 

Att mäta livskvalitet hos 

ALS patienter samt deras 

vårdgivare 

Kvantitativ  

 Kvalitativ  

 

Frågeformulär  

 

Semistrukture

rade intervjuer 

 

Patienter  

n=37 

 

Vårdgivare 

n=37 

   

Klusteranalys 

SPSS-10 

Wilcoxon matched- pairs 

test  

Mann-Whitney U-test 

Cramer´s V coefficient 

ALS har negativ inverkan på livskvaliteten för både patienter och 

vårdgivare. Men de vårdgivare som uppvisar lägst livskvalitet är 

inte alltid de som tar hand om de mest fysiskt eller psykiskt 

krävande patienterna. Viktigt att se till att inte anhöriga glöms bort, 

även de behöver stöd. 

Patienter och vårdgivare påpekar att andlighet har en betydande del 

av livskvaliteten.  

 P II  



 
 

Matuz, Birbaumer, 

Hautzinger & 

Kübler  

2009 

Tyskland 

Att identifiera faktorer till 

anpassning vid ALS 

 

 

Kvantitativ 

metod 

 

 

Frågeförmulär 

Patienter 

n=27 

SEIQoL-DW, 

Kolmogorov-Smirnov 

Test, ManneWhitney U 

test and Kruskal-Wallis 

H-test, Z Wilcoxon 

signed-rank test, 

ANOVA.  

Stort socialt stöd, copingstrategier och sökning av information 

medför till lägre depression och högre livskvalitet, vilket ger dem 

en känsla av kontroll över sjukdomen.  

Detta resultat är av vikt eftersom det bekräftar att funktionshinder 

inte alltid leder till depression och sänkt livskvalitet.  

 

 

R II 

 Miglioretti, 

Mazzini, Oggioni, 

Testa & Monaco 

2008 

Italien  

Att dela ALS patienter i 

två grupper beroende på 

deras sjukdoms 

representation. 

För att sedan identifiera 

skillnader, mellan dessa 

angåenden funktionell 

status, humör och 

livskvalitet. 

Kvantitativ 

design  

  

Patienter 

 n= 74 

T-test, Pearsons 

korrelation  

K –means clustering  

X2 –test 

 

De kom fram till att det inte var någon skillnad i kön och ålder  

angående humör och livskvalitet. Men då den funktionella statusen  

och kontrollen över sjukdomen minskat sänktes patients livskvalitet. 

Patienter som ofta känner hopplöshet ger en negativ påverkan på den 

psykologiska och fysiska hälsan. Patientens upplevelse av hopplöshet 

som kan förbättras genom att minska känslan, ge dem kontroll över  

sjukdomen och därmed hjälpa dem att hitta en mening med livet.  

Detta tyder på att patienternas sätt att tänka kan påverka deras  

välbefinnande, livskvalitet och klara utvecklingen av sjukdomen. 

 

 

P II 

Nelson, Trail, Van, 

Appel & Lai   

2003 

USA 

Att bedöma och jämföra 

livskvalitet mellan två 

grupper av ALS patienter.   

Kvantitativ 

Kvalitativ  

 

 

Frågeformulär 

Patienter 

n=100 

t-test 

X2-test 

 

De fick reda på att patienter har olika sätt att klara av sitt nya liv. 

De använde copingstrategier, optimism, flexibilitet, humor och 

religion hade inverkan. Den andliga tron tenderar att öka under 

sjukdomsförloppet.  

Närståendes stöd till patienterna var till stor hjälp för att lättare 

hantera oro och sjukdom. 

 

    

R I 

Olsson, Markhede, 

Strang & Persson  

2009 

Sverige 

Syftet med denna studie var 

att undersöka individuell 

livskvalitet, och egna 

skattningar av ångest och  

depression hos patienter  

med ALS och deras  

vårdgivare. 

Kvantitativ   

 

Frågeformulär   

Patienter n=35  

 

Vårdgivare 

n =35. 

Fishers test Mann- 

Whitney test 

Wilcoxon Signed Ranks 

Test 

Spearman´s rho 

Det varierade över tid hur patienterna och vårdgivare mådde.  

Det visade sig att vårdgivare ofta sätter sina egna behov åt sidan,  

för att vårda den ALS patienten, vilket ger en känsla av ökad börda.  

Familj och vänner är viktiga stöd under sjukdomen.  

 

P I 

Roach, Averill, 

Segerstrom &  

Kasarskis  

2009 

USA 

 

Syftet var att undersöka 

 livskvaliteten hos ALS 

patienter och deras  

vårdgivare under loppet 

av sjukdomen. 

 

Kvantitativ  

 

Frågeformulär  

Patienter n=55  

 

Vårdgivare 

n= 53  

MLM  

PROC MI 

PROCE- MIXED 

PROCE- MIANALYZE 

 

Resultaten hos patienten visade att livskvaliteten var varierande 

under sjukdomen och det var skillnad i kön och ålder. Det berodde 

mycket på hur var som person och när man fick diagnosen.   

För vårdgivaren var livskvaliteten varierande det berodde på vilken 

inställning man hade på sjukdomen och döden. 

Psykiska, sociala och andliga faktorer har en mer betydande roll än 

de fysiska för livskvaliteten hos patienten. Samt en 

tvärvetenskaplig vård har en god effekt på livskvaliteten och ger en 

förlängd överlevnad. 

 

P II 



 
 

Trail, Nelson, Van, 

Appel & Lai  

2002 

USA 

Att jämföra ALS patienter 

och deras vårdgivare om 

åtgärder av livskvalitet, 

depression, och deras 

attityder till 

behandlingsalternativ. 

Kvantitativ 

 

Frågeformulär 

 

 

Patienter 

n=27 

 

Vårdgivare 

n=19 

ALS Functional Rating 

Scale (ALSFRS), McGill 

Quality of Life Single-

Item Scale 

(MQOL-SIS), Beck 

Depression Inventory-II  

Inga skillnader fanns mellan ALS patienter och deras vårdgivare 

angående livskvalitet.  

Några faktorer som är viktiga att belysa för att bidra till ökad 

livskvalitet är sociala aktiviteter, fritidsintressen och religiösa 

frågor. Samt att som sjukvårdspersonal ge stöd och information 

angående de fysiska och ekonomiska förändringarna. 

R II 

Van den Berg, 

Kalmijn, Lindeman, 

Veldink, Visser, 

Van der Graaff, 

Wokke & Van den 

Berg 

2005 

Nederländerna 

 

Att undersöka effekten av 

tvärvetenskaplig vård av 

ALS patienter jämfört 

med allmänvård angående 

livskvalitet  

Kvantitativ  

 

Intervjuer 

Tvärvetenskap

lig vård 

n=133 

 

Allmänvård 

n=75 

X2-test 

t-test 

Linear regression 

 

De patienter som hade fått tvärvetenskaplig vård hade högre 

psykisk livskvalitet. Dock var skillnaden mer uttalad ifråga om 

socialfunktion och mental hälsa, därmed oberoende av hjälpmedel. 

 Resultatet visade på en förlängd överlevnad.  

P II  

Vignola, Guzzo, 

Calvo, Moglia, 

Pessia, Cavallo, 

Cammarosano, 

Giacone, Ghiglione 

& Chiò 

2008 

Italien 

Att upptäcka ångest hos 

ALS patienter och deras 

vårdgivare. Jämföra 

diagnosiska fasen med 

uppföljningsfasen och 

bedöma dess effekt på 

livskvalitet 

Kvantitativ   

 

Frågeformulär  

Patienter 

n=75 

 

Vårdgivare 

n=75 

t-test 

ZDS 

SWLS 

ALS-FRS 

 

Ångest och oro var betydligt högre i den diagnostiska fasen jämfört 

med uppföljningsfasen för ALS patienterna, för vårdgivare var 

nivån högre i uppföljningsfasen.  

Oron patienterna upplevde berodde på den kommande förlusten av 

kontroll över sin kropp och att bli beroende av andra. 

Livskvaliteten för vårdgivare var betydligt lägre i 

uppföljningsfasen jämfört med vid diagnos. Medans den för 

patienterna liknande vid båda faserna. 

  

 

P II 

 

 

 



   
  

 

Bilaga 4. Översikt av exkluderade artiklar. 

Författare och årtal Titel Orsak till exkludering 

Hirano & Yamazaki 

2010 

Ethical issues in invasive 

mechanical ventilation for 

amyotropic lateral sclerosis. 

 

Uppfyllde ej litteraturstudiens 

syfte. 

Johnson, Sulmasy & 

Nolan 

2007 

 

Patients´ experiences of being a 

burden on family in terminal 

illness. 

 

Uppfyllde ej litteraturstudiens 

syfte. Tog upp om många 

dödliga sjukdomar.  

Kiebert, Green, 

Murphy, Mitchell, 

O´Brien, Burrell & 

Leigh 

2001 

 

Patient´s health-related quality of 

life and utilities associated with 

different stages of amyotrophic 

lateral sclerosis. 

 

Uppfyllde ej litteraturstudiens 

syfte. 

Newsom-Davis, 

Lyall, Leigh, 

Moxham & Goldstein 

2001 

The effect of non-invasive 

positive pressure ventilation 

(NIPPV) on cognitive function in 

amytrophic lateral sclerosis 

(ALS): a prospective study. 

 

Uppfyllde ej litteraturstudiens 

syfte. 

Peretti-Watel, 

Bendiane, Galinier, 

Favre, Ribiere, 

Lapiana & Obadia 

2008 

District nurses´attitudes toward 

patient consent: The case of 

mechanical ventilation on 

amyotrophic lateral sclerosis 

patients: results from a French 

national survey. 

 

Uppfyllde ej litteraturstudiens 

syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


