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ABSTRAKT 

Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en obotlig sjukdom med ett snabbt 

sjukdomsförlopp. Det blir allt vanligare att familjen väljer att vårda sin anhörige i hemmet, 

vilket leder till förändringar i familjens roller och strukturer. Syfte: Syftet med denna 

litteraturöversikt är att belysa upplevelser och omvårdnadsbehovet hos familjer efter att någon 

i familjen diagnostiserats med ALS. Metod: Litteraturöversikten består av nio kvalitativa och 

tre kvantitativa vetenskapliga artiklar som har granskats och analyserats för att få en bild av 

resultaten. Materialet har sorterats in i fem kategorier. Resultat: Många familjer upplever att 

sjukdomen begränsar vardagen och ovissheten inför framtiden har en negativ inverkan på alla 

i familjen. I de fall där samarbetet mellan den professionella vården och familjen fungerade 

sågs en bättre livskvalitet, jämfört med de som kände att deras behov av information, 

avlastning och stöd inte tillgodosågs. Diskussion: Det är av vikt att alla familjer bemöts på ett 

personligt sätt, där den professionella vården är flexibel och lyhörd för att på bästa sätt 

kartlägga familjens behov av omvårdnad. Slutsatts: Ytterligare forskning inom detta område 

behövs för att ge en ökad förståelse och höja kvaliteten på vården för en familj där någon har 

ALS. 

 

Nyckelord: Amyotrofisk lateral skleros, familj, litteraturöversikt, omvårdnadsbehov, 

upplevelse. 
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BAKGRUND 

I Sverige drabbas cirka 200 personer varje år av amyotrofisk lateral skleros (ALS) som är en 

gemensam benämning för en grupp sjukdomar som angriper de motoriska nervcellerna, 

motorneuronen. Dessa neuron bryts successivt ner, vilket leder till att personen som insjuknat 

får svårare att kontrollera de viljestyrda musklerna (Socialstyrelsen, 2010). ALS är något 

vanligare hos män än hos kvinnor, orsaken till att en person insjuknar är dock ännu inte känd. 

De flesta som insjuknar är mellan 45 och 75 år, men sjukdomen kan förekomma i alla åldrar. 

Det finns i dagsläget ingen botande behandling för ALS, vården går ut på att lindra 

symptomen med medicin och hjälpmedel. Vid de allvarligaste formerna av ALS är den 

genomsnittliga överlevnadstiden 3 år (Socialstyrelsen, 2010). Allteftersom sjukdomsförloppet 

hos personen med ALS fortskrider förlamas och förtvinar större delen av dennes muskler. 

Detta leder till svårigheter med bland annat andning, fysisk aktivitet, personlig hygien, på- 

och av klädning och andra vardagliga aktiviteter (Aoun, Bentley, Funk, Toye, Grande & 

Stajduhar, 2012; Socialstyrelsen, 2010). Även tal- och sväljsvårigheter uppkommer och med 

det ökar asperationsrisken (Brown, 2003). När muskelaturen i ansiktet påverkas får personen 

med ALS allt svårare att uttrycka sig och göra sig förstådd, då talet blir otydligt och ansiktet 

mimikfattigt. Eftersom sjukdomen leder till att andningsmuskulaturen upphör att fungera 

beror överlevnadstid på när dessa neuron angrips. Tillsammans med 

aspirationskomplikationer är det den vanligaste dödsorsaken (Ericsson & Ericsson, 2008, ss. 

293-294).  

 

Omvårdnaden för personen med ALS går bland annat ut på att förebygga kontrakturer med 

hjälp av fysiskt aktivitet samt se till att personen har en bra kroppsställning. Detta för att 

underlätta andningen och motverka trycksår (Ericsson & Ericsson, 2008, ss.294-295). 

Omvårdnaden går även ut på att hantera personens ät- och sväljsvårigheter, oro och ångest 

inför det fortsatta sjukdomsförloppet (Aoun et al., 2012). Vården ska anpassas individuellt då 

sjukdomen gör att personer med ALS orkar olika mycket. Det är viktigt att låta personen med 

ALS själv avgöra hur mycket han/hon vill ha hjälp med och vilka hjälpmedel som ska 

användas. Att tillfredsställa personen med ALS behov av medicin för smärtlindring och 

salivproduktion är också en betydande del i omvårdnaden. Detta är särskilt viktigt att 

uppmärksamma i det stadiet av sjukdomen då personen med ALS inte längre kan 

kommunicera med tal eller mimik (Ericsson & Ericsson, 2008, ss.294-295). 
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Att en person får ALS påverkar inte bara personen i sig, utan även den övriga familjen både 

fysiskt och psykiskt (Ericsson & Ericsson, 2008, ss.294-295). 

“En familj är en grupp människor som binds samman av starka emotionella band, en känsla 

av samhörighet och ett starkt ömsesidigt engagemang i varandras liv” (Wright, Watson & 

Bell, 2002, s.72). Ett sätt att se familjen på är att se den som ett system. Detta system 

innehåller relationer som genom samspel med andra delar upprätthåller sig själv, och bidrar 

till att helheten blir mer än summan av delarna. I detta familjesystem finns många mindre 

system, till exempel förälder - barnsystem och syster - bror system. Och dessa system präglas 

av relationer och kommunikation (Strömsnes - Eken, 2003, ss. 244-245). Det medför att 

förändringar av delarna i systemet påverkar helheten och varje enskild annan del. Detta ses 

tydligt i en familj som drabbas av sjukdom, blir en person i familjen sjuk så drabbar det hela 

familjen. Strukturer och de olika funktionerna inom familjen ändras och vardagen kan 

förändras på många sätt. Kanske måste även hjälp utifrån inkluderas för att vardagen skall 

fungera (Friberg, 2009, ss. 75-76). Det blir allt vanligare att sjukvård bedrivs i hemmet och 

därför har det också blivit vanligare att familjemedlemmar till personen med ALS utför 

vårdinsatserna (Benzein, Hagberg, Saveman & Syrén, 2010). Många anhöriga tar på sig ett 

stort omvårdnadsansvar när en familjemedlem drabbas av sjukdom. Detta kan ge en stor 

tillfredställelse för anhörigvårdaren, men belastningen kan även bli för stor och då medföra att 

anhörigvårdarens hälsa försämras och blir begränsad i sin vardag (Friberg, 2009, s. 78). Som 

anhörigvårdare till en person med ALS är det viktigt att vara medveten om att förändringar i 

sjukdomsförloppet sker dagligen (Aoun et al., 2012). 

 

Som professionell vårdare är det viktigt att skapa sig en bild av hur familjen ser ut, utöver det 

uppenbara traditionella medlemskapet genom till exempel blodsband eller äktenskap. En 

viktig utgångspunkt kan vara att alla som säger sig tillhöra en familj gör det. Två människor 

upplever aldrig en sjukdom på samma sätt och reaktionen hos familjemedlemmar vid en svår 

diagnos är olika. Det kan vara allt i från ilska, nedstämdhet till lättnad för att fått en diagnos 

(Wright, Watson & Bell, 2002, ss. 71, 84, 89). Inom sjukvården i Sverige finns ett ALS-team 

på de flesta sjukhus med bland annat logopeder, sjukgymnaster, dietister och sjuksköterskor. 

Dessa finns till för att stötta personen med ALS och dennes anhöriga (Socialstyrelsen, 2010). 

För att underlätta det dagliga livet är det viktigt att tillgodose familjens önskemål gällande 

service, vård och hjälpmedel (Aoun et al., 2012). En studie som gjorts år 2008 visar att 

personer med ALS anser det viktigt att få fatta egna beslut gällande vården. Något färre anser 
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det viktigt att familjen är med och fattar beslut men ingen skulle vilja att de anhöriga fattar 

alla beslut själva (Nolan et al., 2008). Det är viktigt för alla i familjen att den professionella 

vårdpersonalen förmedlar trygghet, kunskap och realism. Men det är också viktigt att de 

förmedlar hopp och viss optimism som kan hjälpa personen med ALS och de anhöriga att se 

någonting meningsfullt med livet även i denna svåra situation (Ericsson & Ericsson, 2008, ss. 

294-295).  

 

ALS är en sjukdom som utöver personen som insjuknar även påverkar vardagen och 

personerna runtomkring. Det snabba sjukdomsförloppet leder till att familjen ständigt måste 

anpassa sig och roller och funktioner inom familjen ändras. Detta medför ett ökat behov av 

stöd och vägledning från den professionella vården.  

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa upplevelser och omvårdnadsbehovet hos 

familjer efter att någon i familjen diagnostiserats med ALS. 

 

METOD 

För att få en övergripande bild av det valda området, har en litteraturöversikt genomförts. En 

litteraturöversikt innebär enligt Friberg, att med befintlig kvalitativ och kvantitativ forskning, 

kartlägga kunskapsläget inom ett specifikt område (Friberg, 2006, s. 115).   

 

Artikelsökning och urval 

Vetenskapliga artiklar till resultatdelen har funnits genom sökning i databaserna PubMed och 

Cinahl. De MeSh- termer som användes vid sökningen var: Amyotrophic lateral sclerosis, 

ALS, motor neurone disease, lou Gehrig's disease, nurs family relation, family nursing och 

palliative care. Dessa termer användes med fritextsökning: Family care, family support, health 

care needs och experience. Den aktuella sökningen där artiklarna funnits presenteras i tabell 1.  

 

Inklusionskriterier för artiklarna som valdes ut till resultatetdelen var att de skulle vara 

skrivna på svenska eller engelska, de skulle handla om familjer där någon diagnostiserats med 

med ALS och vara skrivna ur ett familjeperspektiv, vilket innebär att familjens upplevelser 

och omvårdnadsbehov är i fokus. Alla artiklarna skulle vara etiskt godkända och uppnå minst 

grad 2 i kvalitetsbedömningen. 
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Urvalet började med att artiklarnas titel lästes, i de artiklar där titeln upplevdes intressant 

utifrån litteraturöversiktens syfte lästes abstrakten. I de artiklar där abstraktet stämde överens 

med syftet och tillgång till fri fulltext fanns, lästes artikeln i sin helhet. Dessa artiklar 

granskades sedan kritiskt med hjälp av en granskningsmall som är inspirerad av Carlsson och 

Eimans (2003) granskningsmallar för kvalitativ respektive kvantitativ metod, se bilaga 1. 

Maxpoängen var 36 poäng. Dessa poäng räknades sedan om till procent där över 80 % var 

grad 1 och över 70 % var grad 2.  

 

Tabell 1. Artikelsökning 2013-02-18 

Databas Sökord Antal 

Träffar 

Förkastade Inkluderade 

PubMed  (amyotrophic lateral 

sclerosis OR ALS OR motor 

neurone disease OR lou 

Gehrig's disease )AND 

(family care OR family 

support OR palliative care 

OR health care needs OR 

experience) AND (family 

nursing OR nurs family 

relation) 

65 *33 

**16 

***7 

****2 

 

 Aoun, Connors, Priddis, 

Breen & Colyer, 2011 

 Boerner & Mock, 2012 

 Bolmsjö & Hermérn, 2003 

 O'Brien, Whitehead, Jack 

& Mitchell, 2012 

 Olsson Ozanne, Strang & 

Persson, 2010 

 Ray & Street, 2006 

 Ray & Street, 2007 

Cinahl (amyotrophic lateral 

sclerosis OR ALS OR motor 

neurone disease OR lou 

Gehrig's disease) AND 

(family care OR family 

support OR palliative care 

OR health care needs OR 

experience) AND (family 

nursing OR nurs family 

relation) 

17 *10 

**4 

*****2 

 Hocking, Brott & Paddy, 

2006 

 kursiv stil = MeSh- termer 
 

* förkastad efter läst titel 

** förkastad efter läst eller brist på abstrakt  

***förkastad efter brist på tillgång till full text 

****förkastad efter läst artikel, kvalitetsgrad under 2 efter kvalitetsgranskning 

***** dubblett 

 

Som tillägg till artikelsökningen i PubMed och Cinahl har en manuell artikelsökning 

genomförts. Referenslistor hos relevanta artiklar och arbeten har studerats, vilket har 

resulterat i att följande artiklar har funnits och inkluderats i resultatdelen: Chiò, et al. (2008), 
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Hughes, Sinha, Higginson, Down och Leigh (2005), King, Duke och O'Connor (2009), 

Olsson Ozanne, Graneheim, Persson och Strang (2011). En översikt av de 12 artiklar som 

inkluderats i resultatetdelen visas i bilaga 2. 

 

Analys 

De nio kvalitativa artiklar som inkluderades har lästs upprepade gånger för att få en 

övergripande uppfattning av resultatet. Sedan har meningsenheter som svarar på 

litteraturöversiktens syfte markerats. Dessa meningsenheter har översatts och kondenserats för 

att sedan kodas och organiseras i fem kategorier. De tre kvantitativa artiklar som inkluderats 

har lästs upprepade gånger och relevant fakta har plockats ut och lagts in i de fem 

kategorierna. För att inte gå miste om viktiga resultat har samtliga artiklar analyserats av båda 

författarna till denna litteraturöversikt. Exempel på hur analysprocessen har gått till 

pressenteras i tabell 2. Tabellens utformning är inspirerad av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008, ss. 166- 167). 

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

Författare Meningsenhet Översättning och 

kondensering av 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Hocking et 

al., 2006 

I had been given some 

exercises that 

I was doing and I 

mentioned to another 

lady and she said, " you 

throw those 

away, don't you do any 

of those. They'll 

do you more harm than 

good.'"  

En person med ALS 

berättar att hon fått 

speciella övningar av en 

professionell vårdare att 

utföra dagligen. Dessa 

övningar påpekade en 

annan professionell 

vårdare var skadliga för 

henne. 

Professionella 

vården 

Upplevelser av 

den 

professionella 

vården 

 

O`Brien et 

al., 2012 

Half of these carers that 

come they are not 

carers, they don’t know 

what they are doing, 

because I am certain 

none of these people 

know what MND is. 

En del familjer upplever 

att den professionella 

vården har för lite 

kunskap om sjukdomen 

för att vårda en person 

med ALS.  

Brist på 

kunskap inom 

den 

professionella 

vården 

Upplevelser av 

den 

professionella 

vården 

 

 

Begreppet professionell vårdare i litteraturöversikten innefattar vårdpersonal som inte tillhör 

familjen, till exempel: Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Begreppet familj innefattar 
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personen med ALS och de som anser sig tillhöra personens familj, till exempel: Fru, barn och 

vän. Begreppet anhöriga innefattar familjen utan personen med ALS.  

 

Etiskt övervägande 

Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 77) är det viktigt att etiska överväganden görs innan 

en systematisk litteraturstudie ska påbörjas. Därför har endast studier som är godkända av en 

etisk kommitté eller som har etiska överväganden inkluderats i denna litteraturöversikt.  

 

RESULTAT 

Resultatdelen inkluderar nio kvalitativa och tre kvantitativa vetenskapliga artiklar. Dessa 

studier är utförda i: Australien, England, Italien, Kanada, Nya Zeeland och Sverige. 

 

Behov av stöd i en förändrad vardag 

Personer med ALS berättar att den kroppsliga förändringen är svår att hantera. Att hela tiden 

upptäcka saker som inte längre går att utföra och att inte längre kunna vara lika aktiv som 

tidigare, har en negativ inverkan på hela familjen (Hughes, Sinha, Higginson, Down & Leigh, 

2005; King, Duke & O'Connor, 2009). En kvantitativ studie där 52 personer med ALS deltog 

visar att cirka tre och ett halvt år efter diagnostillfället så uppgav 92 % av deltagarna någon 

typ av försämring, 15 % hade förlorat talförmågan, eller använde hjälpmedel för 

kommunikation, 16 % kunde inte skriva, 35 % behövde hjälp med på- och av klädning samt 

personlig hygien och 65 % hade svårigheter att gå i trappor (Boerner & Mock, 2012). Att inte 

kunna utföra dagliga aktiviteter som tidigare leder till frustration både hos personen med ALS 

och dennes anhöriga, känslan av begränsning är vanlig (Olsson, Ozanne, Graneheim, Persson 

& Strang, 2011). Det finns familjer som vill och försöker att leva precis som de gjorde innan 

diagnosen.  En man i trettioårsåldern berättar att han i princip gör allt som han brukade göra, 

med undantag för att han måste avbryta aktiviteten tidigare. Att acceptera begränsningarna 

och hitta lösningar är viktigt för att kunna hantera vardagen. En kvinnlig anhörig tycker att det 

känns naturligt att finna lösningar på problemen som uppstår och alltid göra sitt bästa för att 

saker och ting ska fungera så normalt som möjligt (Hughes et al., 2005). 

 

Allt eftersom sjukdomsförloppet fortskrider, desto mer beroende blir personen med ALS av 

familjen. Roller och uppgifter inom familjen ändras (Hughes et al., 2005; Ray & Street, 

2007). Att vårda en anhörig med ALS är en stor och överväldigande uppgift. Att inte bara 
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ansvara för att hemmet är rent och fin och att maten blir lagad, utan även ordna möten och 

tillgodose omvårdnadsbehovet hos personen med ALS kräver mycket av den anhörige 

(O`Brien, Whitehead, Jack & Mitchell, 2012). I de familjer där det finns barn upplever 

partnern till personen med ALS ofta att de även där måste ta ett större ansvar (Bolmsjö & 

Hermerén, 2003). Många anhöriga upplever att de har ett för stort ansvar i vården av deras 

partner med ALS och att de får för lite stöd från den professionella vården (Olsson et al., 

2011). 

 

Hela familjen måste anpassa sig efter sjukdomen och många upplever att de inte längre har 

någon tid över till vänner eller spontana fritidsintressen (Ray & Street, 2006). Flera anhöriga 

berättar att de ångrar att de tagit på sig ett sådant stort ansvar, de upplever att de har gått från 

att varit make/maka till att bli vårdare (Aoun, Lee Connors, Priddis, Breen & Colyer, 2011). I 

en kvantitativ studie som gjorts av Olsson Ozanne, Strang och Persson (2010) visar resultatet 

att personer med ALS och deras anhöriga upplever mer oro och ångest jämfört med en mindre 

kontrollgrupp som representerade den svenska befolkningen utan sjukdomen. Studien visar 

även att personer med ALS och anhöriga skattar en lägre livskvalitet jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

Behov av information 

Många familjer upplever att de får för lite information om sjukdomen och dess förlopp, vilket 

leder till oro och frustration (Bolmsjö & Hermerén, 2003; Chió et al., 2008; Olsson et al., 

2011; O`Brien et al., 2012). Frågan om hur länge personen med ALS kommer att leva är 

något som många vill veta, men inte vill fråga rakt ut. ”I only know that she is getting worse 

by the day. That´s what I´ve found out because the quality of the information is very, very 

poor” (Bolmsjö & Hermerén, 2003, s. 189). Bristen på kommunikation mellan den 

professionella vården och familjen är ett stort problem (Hughes et al., 2005). Personer med 

ALS och anhöriga berättar att de vill ha mer information om undersökningarna och de 

behandlingar som kan bromsa sjukdomsutvecklingen (Chió et al., 2008). Information om 

olika terapier och forskning är något som de allra flesta personer med ALS vill ta del av 

(Hughes et al., 2005). I studien av O`Brien et al. (2012) berättar anhöriga att de lägger ner 

mycket tid på att få information om sjukdomen, tid som de skulle vilja använda till annat. De 

upplever därför att informationen borde vara mer lättåtkomlig. I en kvantitativ studie visar 

resultatet att 33 av 60 personer med ALS och 50 av 60 anhöriga letar mer information om 
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sjukdomen efter diagnostillfället. De använder sig främst av Internet vid sökning av mer 

information (Chió et al., 2008).    

 

Upplevelser av den professionella vården 

Att en person får diagnosen ALS leder till att många tankar och funderingar uppstår. Tyvärr 

upplever inte alla familjer att de är nöjda med de bemötande de fick vid diagnostillfället. Den 

brist på empati som de upplevde gjorde att de kände sig både chockade, förvirrade och arga 

(Aoun et al., 2011; Bolmsjö & Hermerén, 2003). Men i de fall där familjen upplevde att de 

fått ett bra bemötande vid diagnostillfället berättar de att, trots diagnosen, kände de sig stärkta 

av samtalet. Den professionella vårdaren förmedlade lagom med hopp och förståelse vilket 

fick familjen att känna sig trygg (Chió, et al., 2008). Många som lever med ALS i familjen 

känner sig osäkra på vilka rättigheter till hjälp de har. De upplever att det är oklart var de ska 

vända sig för att få hjälp med olika hjälpmedel som behövs och vem de ska vända sig till för 

att få mer information angående allt som rör sjukdomen (Bolmsjö & Hermerén, 2003; Hughes 

et al., 2005; O`Brien et al., 2012). En del familjer upplever att den professionella vården har 

för lite kunskap om sjukdomen för att vårda en person med ALS (Bolmsjö & Hermerén, 

2003; O`Brien et al., 2012). En del anhöriga berättar att de får informera den professionella 

vårdpersonalen om sjukdomen (Hughes et al., 2005). Även i studien av Aoun et al. (2011) 

berättar anhöriga att de inte är nöjda med den vård som deras partner med ALS får. En kvinna 

berättar att hennes man nästan dog när en professionell vårdare inte visste hur han/hon skulle 

rengöra luftvägarna från slem. Bristen på kunskap om sjukdomen hos den professionella 

vården går ut över familjen. I studien av Hocking, Brott och Paddy (2006) berättar en person 

med ALS att hon fått speciella övningar av en professionell vårdare att utföra dagligen. Dessa 

övningar påpekade en annan professionell vårdare var skadliga för henne. 

 

Behov av samtal och avlastning 

Behovet av att tala om sjukdomen och dess inverkan på familjen är stort efter diagnosen, det 

visar en studie som gjorts av Hughes et al. (2005). I studiens resultat berättar en kvinnlig 

anhörig att det skulle vara skönt att ha någon att prata med, inte nödvändigtvis någon 

professionell vårdare utan bara någon som förstår och vet vad sjukdomen innebär. I andra 

studier berättar anhöriga att de känner lättnad över att ha någon att dela sina tankar och 

funderingar med, men att de upplever att det är svårt att få hjälp ifrån den professionella 

vården (Bolmsjö & Hermerén, 2003; O`Brien et al., 2012). Anhöriga berättar att de uppskattar 
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det stöd de får från ALS- teamet, för att de kan ringa dit vid frågor och funderingar, men att 

de oftast vänder sig till vänner när de känner ett behov av att prata (Bolmsjö & Hermerén, 

2003).  

I studien av Aoun et al. (2011) berättar anhöriga att de har en positiv upplevelse av den 

palliativa vården som de kommit i kontakt med. Men att det är svårt att få kontakt och tillgång 

till denna vård. Endast en av de 16 anhöriga som deltog i studien blev informerad om palliativ 

vård vid diagnostillfället. Två deltagare uppgav att de var osäkra på hur och när den palliativa 

vården var tillgänglig för dem. I en annan studie som gjorts år 2012 berättar en anhörig att 

avlastningen hon får av den professionella vården hjälper henne att känna sig mer som en fru 

än vårdare. I samma studie berättar en annan kvinna om hur hennes man fick vara på hospice 

under en period när hon var utmattad, hon beskriver denna avlastning som underbar. Det är 

långt ifrån alla som upplever att denna avlastning är lätt att få. I vissa fall där avlastning 

erbjöds kände de anhöriga stor skuld över att lämna bort sin partner och tackade därför nej 

(O`Brien et al., 2012). Även om många familjer där någon har ALS är i behov av avlastning 

så är det inte självklart att tacka ja, detta visar en studie av Olsson et al. (2011). I denna studie 

berättar anhöriga att de inte vill erkänna att de behöver hjälp, att stoltheten och skammen 

sätter stopp, även fast de vet att hjälpen skulle göra stor skillnad för familjen. 

 

Behov av personligt bemötande 

Att ALS saknar botemedel medför att familjen har en oviss framtid. En man med ALS 

berättar att han bara accepterade att han snart ska dö. Han berättar även att han försöker ha en 

positiv attityd för att kunna göra den sista tiden så bra som möjligt istället för att oroa sig. En 

kvinna med ALS i samma studie berättar att hon lever på sina fina minnen, och att detta 

hjälper henne att acceptera sjukdomen. Det är dock långt ifrån alla som accepterar sjukdomen. 

Det finns de som försöker ignorera sjukdomen så gott det går. En man med ALS i studien 

berättade endast om sjukdomen för sin familj och fortsatte sedan att arbeta som vanligt. Han 

berättar att han inte visste hur han skulle hantera beskedet om sjukdomen och tyckte att det 

var lättast att ignorera den. En kvinna vars partner har ALS berättar att hon inte vill ha någon 

information om sjukdomen och dess förlopp, hon tycker att det är lättare att ta dagen som den 

kommer istället för att veta prognosen (Hughes et al., 2005). 

 

 

 



10 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelser och omvårdnadsbehovet hos 

familjer efter att någon i familjen diagnostiserats med ALS. Att den förändrade vardagen för 

familjen efter diagnosen kräver hjälp och stöd utifrån framgår tydligt i resultatet. Bristen på 

information, stöd och avlastning är vanligt förekommande och anhöriga tar ett stort ansvar i 

vården av personen med ALS.  

 

Resultatdiskussion 

God omvårdnad till familjesystemets alla delar  

Resultatet visar att en familj där någon har ALS, systematiskt förändras dagligen pågrund av 

det snabba sjukdomsförloppet. Friberg beskriver en systemteori som tydligt visar hur en 

familjs strukturer och roller förändras vid allvarlig sjukdom (Friberg, 2009, ss. 75-76).  Detta 

bör uppmärksammas i vården av en familj där någon har ALS. För att främja familjens hälsa 

och välbefinnande är det viktigt att den professionella vården tillgodoser varje enskild 

familjemedlems behov av omvårdnad. Det är även viktigt att inte ta för givet att den övriga 

familjen vill eller inte vill vårda sin anhörig, då alla familjer och familjemedlemmar är olika. 

En del familjer kan se det som stärkande att få vårda sin anhörige, detta visar en studie som 

gjorts år 2007 där det känslomässiga stödet, lärandet och de stärkta relationerna inom familjen 

gav en positiv upplevelse (Overturf- Johnson, Sulmasy & Nolan, 2007). Vissa anhörigvårdare 

kan dock som litteraturöversiktens resultat visar, ångra att de valde att bli anhörigvårdare. 

Som professionell vårdare är det viktigt att hur än familjen väljer att göra med vården av 

personen med ALS, stötta familjen och förmedla att det inte finns något självklart val. Det är 

även viktigt att hjälpa familjen att hitta lösningar på de begränsningar som de kan uppleva. 

Att till exempel komma med tips och idéer om hur en utflykt kan gå till och få familjen att se 

möjligheter som de kanske inte själva ser, kan leda till att familjens livskvalitet ökar då de har 

möjlighet att utöva till exempel fritidsintressen som de trott varit omöjliga.  

 

Gott bemötande underlättar samarbete 

Resultatet visar att familjer både varit nöjda och missnöjda med bemötandet från den 

professionella vården vid diagnostillfället. Detta är det bästa tillfälle för den professionella 

vården att skapa förtroende och en fortsatt kontakt med familjen. I boken Patientundervisning 

skriver Josephson att det är viktigt att anpassa information och råd till familjen utifrån vad de 

själva förmedlar för behov vid detta tillfället. Josephson menar även att desto svårare diagnos 
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som ställs, desto svårare blir det att ta till sig information på grund av chocken (Josephson, 

2008, ss.165-167). Därför är det viktigaste vid diagnostillfället att individuellt bedöma 

familjens behov av information och sedan fokusera på att ge familjen de bästa 

förutsättningarna för att de själva ska kunna ta kontakt med den professionella vården, när de 

är redo. Det är viktigt att familjen efter diagnostillfället känner att de inte är ensamma med 

diagnosen, utan att de trots beskedet inte lämnar mötet med obesvarade frågor utan att de vet 

var de ska vända sig. I kommunikationsboken kan man läsa om att en del patienter och 

anhöriga känner sig missnöjda med den information som de får av den professionella vården 

(Klang Söderqvist, 2007, s. 41). Detta visar även resultatet då anhöriga känner sig ansvariga 

för att leta information om sjukdomen och undervisa sin partner med ALS. I Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas i 2b§ att alla patienter har rätt till individuellt 

anpassad information om sitt hälsotillstånd, vård och olika metoder för undersökningar och 

behandlingar. En möjlighet till att familjer upplever att de inte får tillräckligt med information 

om sjukdomen och allt som hör till, kan bero på att informationen ges vid fel tillfälle. Det är 

viktigt som professionell vårdare att individuellt bedöma när familjen är mottaglig för 

informationen, vilket kan vara vid diagnostillfället för vissa men även månader efter 

diagnosen för andra. Reaktionen på ett svårt besked hos familjer går inte att förutse, då detta 

är mycket individuellt (Cullberg, 2006, s. 143).  Detta visar även resultatet. En del familjer 

väljer att acceptera sjukdomen och gör det bästa för att leva ett fortsatt bra liv, medan en del 

väljer att ignorera sjukdomen. Därför är det viktigt att den professionella vården är flexibel 

och lyhörd i varje nytt möte med en familj där någon har ALS. Det är viktigt att hur än 

reaktionen hos familjen är, våga finnas där för att stötta och vägleda familjen genom hela 

sjukdomsloppet. 

 

Gott samarbete underlättar vardagen  

Familjer upplever att de inte alltid är nöjd med den vård som de får av den professionella 

vården. Att familjen upplever att de måste undervisa de som är där för att hjälpa till och 

avlasta är fel. I den etiska koden för sjuksköterskor står det att sjuksköterskor har ett 

personligt ansvar för den vård som ges, de har även ett ansvar över att behålla och utveckla 

sin kompetens inom yrket (International council of nurses, ICN, 2007). Det är viktigt att 

familjen känner förtroende för den professionella vården för att de ska ha möjlighet att 

slappna av och ta tillvara på hjälpen. Resultatet av denna litteraturöversikt visar att familjer 

som är nöjda med samarbetet med den professionella vården upplever detta positivt och att 
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det leder till att de får chansen att känna sig mer som endast en familjmedlem istället för 

anhörigvårdare. Detta kan även ses i en studie som gjorts i Australien, där författarna ville 

undersöka behovet av stöd för vård i hemmet hos bland annat familjer där någon har ALS. 

Artikelns resultat visar att familjer där någon har ALS, själva upplever att de är i behov av 

stöd för vård i hemmet nästan hela tiden, eller hela tiden och de upplever att denna vård är 

viktig, eller mycket viktig för dem (Kristjanson, Aoun & Oldham, 2006). Därför är det viktigt 

att skapa en god relation där familjen har förtroende för den professionella vården och kan ta 

tillvara på den avlastning som erbjuds utan att känna oro eller skuld. En review artikel som 

gjorts år 2011 visar att desto tidigare familjen kommer i kontakt med den palliativa vården 

desto bättre livskvalitet får familjen, men tyvärr är det vanligt att familjer med ALS först 

kommer i kontakt med den palliativa vården i ett senare skede av sjukdomen (Bede et al., 

2011). Det är oroande att många familjer berättar att det är svårt att få tillgång till palliativ 

vård, då alla parter redan vid diagnostillfället vet att det inte finns någon botande behandling. 

Det är därför viktigt att de familjer som uttrycker ett behov av kontakt med den palliativa 

vården redan tidigt efter diagnostillfället uppmärksammas och slussas vidare, då det står i 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas i 2a§ att vården ska vara 

lättillgänglig och att behovet av kontinuitet för patienten ska tillfredställas.  

 

Metoddiskussion 

Att sökning, urval och analysering av artiklar till resultatdelen gjordes av två olika personer 

kan ses som en styrka enligt Lundman och Hällgren Graneheim, då det förts diskussioner 

genom hela processen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s.170). Redan innan första 

artikelsökningen genomfördes var författarna av litteraturöversikten medvetna om att 

forskning inom det valda området var begränsat och därför har inga limits vid sökningen av 

artiklar i databaserna använts. Dock är sju av de 12 artiklarna som inkluderats i resultatdelen 

inte äldre än fem år, och artiklarna är från flera olika länder vilket gör resultatet tämligen 

aktuellt och trovärdigt. Flera av de artiklar som framkom vid sökningen hade en titel som inte 

överensstämde med litteraturöversiktens syfte, där av den stora mängden förkastade artiklar 

redan efter endast läst titel. Ett annat problem var att många artiklar inte fanns i fri fulltext. En 

del av dessa artiklar sparades för att vid behov beställas hem, vilket aldrig gjordes. Därför kan 

viktigt resultat förbisetts. Åtta artiklar ansågs på gränsen för att få ett tillräckligt resultat och 

därför kompletterades sökningen i PubMed och Cinahl med en manuell sökning där 

ytterligare fyra artiklar hittades. Även en sökning i PsykINFO genomfördes, men sökningen 
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gav inga ytterligare artiklar. Amyotrophic lateral sclerosis och ALS var de enda 

benämningarna på sjukdomen som användes vid den allra första artikelsökning. Då detta gav 

få träffar utfördes en sökning på det engelska namnet för ALS och då hittades ytterligare två 

benämningar: Motor neurone disease och lou Gehrig's disease. När alla fyra benämningar 

användes framkom ett större urval av artiklar. Sökorden är utifrån syftet relevanta då de har 

med omvårdnad, upplevelser, familj och ALS att göra. Denna litteraturöversikt bygger på nio 

kvalitativa och tre kvantitativa vetenskapliga artiklar, alla med grad 1 i kvalitetsbedömningen 

utifrån litteraturöversiktens författares kunskaper. Detta styrker resultatet. Granskningsmallen 

som använts är inspirerad av Carlsson och Eimans två granskningsmallar för kvalitativa 

respektive kvantitativa vetenskapliga artiklar. Dessa två granskningsmallar har omarbetats till 

en mall som fungerar för granskning av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta kan ha 

påverkat artiklarnas kvalitetsgrad. Att litteraturöversikten består av fler kvalitativa artiklar ses 

av författarna som en styrka, eftersom det på ett personligt och trovärdigt sätt beskriver hur 

det är att leva med ALS i familjen. De kvantitativa artiklarna har använts för att styrka de 

kvalitativa och på ett tydligt sätt visa att personer upplever samma sak. En svaghet i denna 

litteraturöversikt är att det finns lite forskning på det valda området, vilket leder till ett 

begränsat urval av artiklar. Det hade gynnat litteraturöversikten om det funnits fler 

vetenskapliga artiklar att styrka bakgrund och diskussion med. Trots denna vetskap 

genomfördes litteraturöversikten för att på ett tydligt sätt visa på att ny forskning behövs för 

att utveckla vården av en familj där någon har ALS. Resultatet innehåller både positiva och 

negativa upplevelser av sjukdomen vilket bland annat visar att det går att få en fungerande 

vardag för en familj där någon har ALS. Men att detta kräver att den professionella vården vet 

hur de på bästa sätt hjälper familjen.  

 

Tolkningar och översättningar av de artiklar som denna litteraturöversikt baseras på, har gjorts 

självständigt. Därför bör poängteras att dessa kan avvika från det författaren och studiens 

deltagare förmedlat.  

 

Slutsats 

Omvårdnadsbehovet i en familj där någon har ALS varierar från familj till familj. Men 

behovet av information, stöd och avlastning är övergripande. Denna litteraturöversikt visar 

hur sjukdomen påverkar hela familjen och att den professionella vården kan bli bättre på att 

tillgodose familjens behov av information och stöd i ett tidigt stadie av sjukdomen. Forskning 
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inom detta område är begränsat och därför är det av värde för vården att ytterligare forskning 

på detta område utförs. Då det kan leda till ökad förståelse och högre kvalitet på vården av en 

familj där någon har ALS. 
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Semistrukturerade 

intervjuer,*PG-13  

 

(Fenomenologisk) 

16 anhörigvårdare Att vårda en anhörig med ALS 

leder ofta till att anhörigvårdaren 

känner sig både fysiskt och 

psykiskt utmattad. Därför är det 

viktigt att hjälp från den 

profesionella vården kopplas in i 

ett tidigt skede. 

1 

Boerner & Mock 

(Kanada, 2012) 

Undersöka sambandet mellan 

komponenterna lidande, 

fysiska symtom och psykisk 

stress hos personer med ALS 

och deras support till 

anhörigvårdaren.  

Kvantitativ/ Öppna 

intervjuer,  

*ALSFRS, *CES-

D, *QRI, *PANAS 

 

(Linear regression) 

52 personer med 

ALS  

52 anhörigvårdare 

 

Personen med ALS support och 

lidande hade inverkan på 

anhörigvårdarens hälsa. Personen 

med ALS support visade en 

positiv skillnad för 

anhörigvårdarnas hälsa. Om 

personen med ALS upplevde 

ångest påverkade de 

anhörigvårdarna starkt negativt.  

1 

Bolmsjö & 

Hermerèn 

(Sverige, 2003) 

Beskriva upplevelsen av och 

etiska problem som kan 

uppstå för en anhörig till 

någon med ALS. Och utifrån 

detta ge rekommendationer 

för hantering.  

Kvalitativ/ 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

(Hermeneutisk) 

8 anhöriga Studien visar att anhöriga till en 

person som har ALS vill ha mer 

information om sjukdomen och 

dess förlopp. Resultatet visar även 

att för att lösa etiska problem som 

uppstår är kompromisser det bästa 

alternativet.  

1 

Chiò, Montuschi, 

Cammarosano, De 

Mercanti, Cavallo, 

Ilardi, et al. 

(Italien, 2008) 

Undersöka vilken information 

som föredras och 

tillfredställelsen med 

kommunikationen vid 

diagnostillfället hos personer 

med ALS och deras 

anhörigvårdare. Och även se 

hur de söker information om 

sjukdomen. 

Kvantitativ/  

Frågeformulär, 

*ALSFRS 

 

(Chi square, t- test, 

Linear regression, 

SPSS) 

 

 

60 personer med 

ALS 

60 anhörigvårdare 

Studien visar att information om 

undersökningar, tidigare 

forskning och behandlingar var 

det som både personen med ALS 

och anhörigvårdarna betraktade 

som den viktigaste informationen. 

Att söka information om 

sjukdomen gjordes oftast via 

internet, både bland personerna 

med ALS och deras 

anhörigvårdare. 

1 

Hocking, Brott & 

Paddy. 

(Nya Zeeland, 

2006) 

Nå en djupare förståelse för 

upplevelsen av att leva med 

ALS och den vård som 

erbjuds, utifrån personen med 

ALS perspektiv. 

Kvalitativ/ 

Semistruktureradei

ntervjuer 

 

(Fenomenologisk) 

7 personer med 

ALS 

(3 personer med 

ALS) 

Att leva med ALS medför bland 

annat känsla av att vara beroende 

av andra, frustration och 

begränsning. Studien visar att 

många personer med ALS 

upplever det överväldigande och 

jobbigt att låta okända vårdare 

komma in i deras hem. 

1 

Hughes, Sinha, 

Higginson, Down & 

Leigh. 

(England, 2005) 

Att få en förståelse för 

upplevelser av och kunna 

utveckla nya idéer för ALS- 

hälsa, social och palliativ 

vård. 

Kvalitativ/ 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

(Innehållsanalys) 

9 personer med 

ASL 

5 anhörigvårdare 

15 professionella 

vårdare 

Att en person har diagnosen ALS 

medför begränsar för familjen och 

det sociala livet. Mer och klarare 

information om vart familjen kan 

få den hjälp de är i behov av 

behövs. 

1 

King, Duke & 

O´Connor 

(Australien, 2009) 

 

 

 

Presentera en modell som 

förklarar dimensioner av 

förändring och anpassning 

som sker för personer med 

diagnosen ALS.  

Kvalitativ/ 

Djupintervjuer  

 

(Grounded theory) 

25 personer med 

ALS 

Deltagarna i studien visade sig 

använda ett cykliskt mönster när 

det gällde att fatta beslut om 

pågående förändringar och 

anpassning av sjukdomen. 

1 



 

Författare 

 (Land, Årtal) 

Syfte Design/Instrument 

(Analysmetod) 

Deltagare 

(bortfall) 

Huvudfynd Kvalitets 

grad 

O`Brien, 

Whitehead, Jack & 

Mitchell. 

(England, 2012) 

Undersöka stöd och 

omvårdnadsbehovet hos 

nuvarande och tidigare 

anhörigvårdare till en 

familjemedlem med ALS.  

Kvalitativ/ 

Ostrukturerade 

narrativa intervjuer, 

*ALS-HSS 

 

(Fenomenologisk) 

18 nuvarande och 

10 tidigare 

anhörigvårdare 

Behovet av stöd och hjälp från 

den professionella vården är 

stort i familjer där någon har 

ALS. Dock är det inte alltid lätt 

att få den hjälp som behövs.  

1 

Olsson Ozanne, 

Graneheim, Persson 

& Strang. 

(Sverige, 2011) 

Undersöka faktorer som 

antingen underlättar eller 

försvårar förmågan att leva 

med ALS för personen med 

ALS och dennes anhöriga. 

Kvalitativ/ 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

(Innehållsanalys) 

14 personer med 

ALS 

13 anhöriga 

(1 anhörig) 

Personer med ALS och deras 

anhöriga upplever pendlingar i 

deras förmåga att hantera sin 

vardag. Att ta en dag i taget och 

inte tänka på framtiden 

underlättade vardagen för både 

personen med ALS och den 

anhörige, medan känslor av 

skuld hade en negativ inverkan 

på båda parter.  

1 

Olsson Ozanne, 

Strang& Persson. 

(Sverige, 2010) 

Undersöka självskattad 

livsskvalitet, ångest och 

depression hos personer med 

ALS och deras anhöriga. Och 

även jämföra resultaten med 

en grupp som representerar en 

del av den svenska 

befolkningen. 

Kvantitativ/ 

*SF-36, *HADa, 

*HADd, *ALSFRS-

R, *Norris scale. 

 

(Wilcoxon rank test, 

Sperman rho, 

Mann- Whitney test 

& t-test) 

35 personer med 

ALS 

35 anhörigvårdare 

Både personer med ALS och 

deras anhörigas livskvalitet 

påverkas av sjukdomen. Denna 

studie visar att dessa rapporterar 

en lägre livskvalitet, mer ångest 

och depression än den övriga 

svenska befolkningen. 

1 

Ray & Street. 

(Australien, 2006) 

 

 

Beskriva vårdupplevelsen hos 

familj och vänner som vårdar 

en person med ALS. 

Kvalitativ/ 

Observationer, 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

(Etnografisk, 

Innehållsanalys) 

14 anhörigvårdare 

(4 anhörigvårdare 

till sista intervjun) 

Att vårda en anhörig person 

med ALS påverkar 

anhörigvårdaren både fysiskt 

och psykiskt. I denna studie har 

författarna identifierat tre olika 

kroppsliga områden: den 

beroende kroppen, den sociala 

kroppen och den synliga 

kroppen. 

1 

Ray & Street. 

(Australien, 2007) 

 

Ge kunskap om 

vårderfarenheten vid ALS och 

vårdens tillgänglighet och 

sociala stöd. 

Kvalitativ/ 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

Observationer 

 

(DataBites, 

Etnografisk, 

Grounded Theory) 

18 anhörigvårdare 

6 professionella 

vårdare 

Att vara vårdare till en person 

med ALS medför bland annat 

frustration och hjälplöshet när 

denne tvingas se sin anhörige 

försämras dag för dag. Vården 

måste lägga fokus även på 

anhörigvårdaren och 

tillfredsställa dennes 

emotionella och sociala behov. 

1 

 

 ALSFRS – Skala för mätning av fysiska funktioner/ symtom  

 ALSFRS-R – Skala för mätning av rörelsefunktion, sväljfunktion och andningsfunktion 

 ALS-HSS - Skala för skattning av hälsa och sjukdomsstadiet hos personer med ALS 

 CES-D – Skala för mätning av stress 

 HADa – Skala för mätning av ångest  

 HADd – Skala för mätning av depression 

 Norris scale – Skala för mätning av fysiska och psykiska funktioner 

 PANAS – Skala för mätning av påverkan på anhörigvårdaren (positiv och negativ)  

 PG-13 - Skala för skattning av långvarig sorg 

 QRI – Skala för mätning av personen med ALS support till anhörigvårdaren 

 SF-36 – Skala för mätning av livskvalitet 
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