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Abstrakt  

Introduktion: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en neurodegenerativ sjukdom där 
motornurenen brytts ner och dör vilket ger en stadig försämring av de viljestyrda musklerna i 
händer, fötter armar, ben och andningsmuskelaraturen. Syfte: Syftet med denna 
litteraturöversikt är att belysa upplevelsen hos personer som drabbas av amyotrofisk lateral 
skleros och deras anhörig i samband med anhörigvård i hemmet. Metod: En litteraturöversikt 
bestående av 11 vetenskapliga artiklar där 7 studier är av kvalitativ ansats och 3 studier med 
kvantitativ ansats. Resultat: Fyra tydliga tema uppkom i samband med genomläsning och 
analys av studiernas resultat; att uppleva börda, att uppleva kontroll, att uppleva mening med 

livet och att uppleva det vardagliga livet. Att uppleva börda var något som var väldigt 
påtagligt för anhörigvårdaren medan partnern med ALS kände ett behov av kontroll då 
sjukdomen gjorde personen sämre. Att finna mening med livet tros sjukdomen och kunna leva 
dag för dag sågs som väldigt viktigt men det var ibland svårt att uppnå. Diskussion: Behovet 
av stöd ifrån övriga familjemedlemmar och vänner vart tydligt då anhörigvårdare hade svårt 
att få stöd ifrån den ALS drabbade, eftersom att de ofta fann det svårt att prata om framtiden 
på grund av att man inte visste hur sjuk man var eller om man ens var vid liv. Slutsats: Därför 
har denna litteraturöversikt betydelse inom sjukvården då den visar på hur omvårdand upplevs 
av så väl personen som drabbats av ALS men också ur ett anhörigperspektiv. 

 

Nyckelord: Amyotrofisk lateral skleros, anhörigvård, hemvård, litteraturöversikt och 

upplevelsen. 
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Introduktion  
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en neurodegenerativ sjukdom där motornurenen brytts 

ner och dör vilket ger en stadig försämring av de viljestyrda musklerna så som händer, fötter 

armar, ben och andningsmuskelaraturen, det förekommer olika typer av amyotrofisk 

lateralskleros. ALS drabbar cirka 200 invånare i Sverige varje år och är något vanligare hos 

män än kvinnor i cirka 90 % av fallen så är orsaken bakom insjuknade okänt. Debutåldern kan 

variera men insjuknande sker främst mellan 45-75 års ålder.  Symtom på sjukdomen kan vara 

försvagningar i det yttre extremiteterna som sedan suggestiv går längre in mot kroppen. Mer 

sällsynt är att man börjar känna försvagningar i tungan så kallad Progressiv bulbär 

pares (PBP) som sedan övergår till att ge tal- och sväljsvårigheter. Nervcellerna i storhjärnan 

och dess bansystem bryts ner och leder till tilltagande muskelförsvagningar, stelhet, 

muskelryckningar och kramper.  Det alla varianter har gemensamt är att dom så småningom 

drabbar andningsmuskelaturen och leder till andningssvårigheter, och en känsla av andnöd 

(Dyspné). Eftersom att man inte andas ut ordentligt så gör man sig inte av med koldioxiden 

som blivit i lungorna på rätt sätt vilket leder till koldioxidnarkos som är den vanligaste 

dödsorsaken tillsammans med lunginflammation och andningssvikt. Gemensamt mellan dessa 

dödorsaker är  att den drabbade oftast avlider stillsamt i sömnen (Socialstyrelsen (2010)).   

Eftersom att det finns så många olika typer av sjukdomar där muskelsvaghet ingår så brukar 

en ALS diagnos i vissa fall vara svår att fastställa, läkarteamet använder sig av 

neurofysiologiska undersökningsmetoder. ALS är en obotligs sjukdom där den genomsnittliga 

livslängden är omkring tre år.  Och någon botande behandling finns inte, det finns ett 

läkemedel riluzol som saktar ner sjukdomsförloppet till viss del. Utan den främsta 

behandlingen riktar in sig på att man ska få så bra livskvalité som möjligt med hjälp av 

symtomlindring, hjälpmedel och god omvårdnad.   

I familjer där någon drabbas av sjukdomen ALS kan man få tillgång till speciella ALS team 

bestående av läkare, sjusköterskor, sjukgymnaster, logoped, kurator, dietist och 

arbetsterapeut. Dessa team finns på alla universitetssjukhus samt flera läns- och 

länsdelssjukhus. Detta för att familjens behov av psykologiskt och sociala stöd ska tillgodoses 

(Socialstyrelsen (2010)).  

Enliga Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) så är ALS 

drabbade berättiga till social service vilket framkommer i följande paragrafer.  
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1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 

personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror 

på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet 

att leva som andra (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM) hämtad 30/10-13). 

Träning hos sjukgymnast kan hjälpa till att lindra muskelspänningar och kramper. Dietisten 

hjälper till att man får i sig rätt kost eftersom att viktnedgång i samband med ALS kan tyda på 

en försämring, ditesten hjälper också till att rekommendera olika preparat som tillexempel 

förtjockningsmedel i dryck då man har stora sväljningssvårigheter. Vid försämrat tal så kan 

logopeden vara till hjälp för att underlätta kommunikationen med hjälp av skrivtavlor och 

olika tal data program.  Andningsmask som sitter på en ventilator eller respirator underlättar 

andningen då personen successivt blir sämre i samband med att sjukdomen fortlöper. Dessa 

andnings hjälpmedel kan användas från några timmar till dygnet runt och det viktiga här är att 

de går att använda i hemmet, och kan främst förlänga livslängden (Socialstyrelsen (2010)). 

Sjukvård i hemmet är något som är vanligt bland ALS sjukapatienter, och med det menas att 

man vårdas i hemma miljö istället för att åka till sjukhus. Som ALS sjuk så får man avancerad 

sjukvård i hemmet (ASiH) och detta sköts av ett team där läkare, sjusköterskor, 

sjukgymnaster, logoped, kurator, dietist och arbetsterapeut samarbetar för att kunna tillgodose 

patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov (vårdguiden, (2013)). 

Det traditionella begreppet för familj används för människor som sammanlänkas genom 

äktenskap eller biologiskt med arvsanlag, där den så kallade kärnfamiljen består av mamma, 

pappa och barn och utgör själv kärnan, runtom finns mor – och farföräldrar samt övriga 

släktingar. Familjen kan påverka den enskilda medlemmens hälsa och välbefinnande i både 

positiv och negativ riktning. När en familjemedlem blir sjuk eller är i behov av hjälp så skapas 

en stor påfrestning på övriga familjemedlemmarna (Stromsnes-Ekern (red) 2003 s. 20,35, 60). 

Att bli anhörigvårdare till en familjemedlem beskriv i en studie av Plank, Mazzoni och 

Cavada, (2011) som att man blir ansvarig för allting, det vill säga att utöver de 

ansvarsområden som anhörigvårdare innehar tillkommer alla de övriga vardagliga sysslorna 

som ingår i ett hem. Trots detta så uttryckte man som anhörigvårdare glädje över att man fick 
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möjlighet att vårda sin sjuka anhörig och man tog sig an uppgiften lite grann som ett 

föräldraskap. Stöd ifrån de andra familjemedlemmarna och vännerna beskrevs som viktigt för 

att förhindra känslan av att bli övergiven i sin vårdroll.  

Att som anhörig ge vård till en döende närstående är väldigt krävande och ofta en 

känslomässig och jobbig upplevelse, att bli konfronterad dagligen av att deras ALS- sjuka 

anhörig blir allt sämre fysiskt. De förpliktelserna som följer när man vårdar någon med ALS i 

hemmet tar man ofta på sig som anhörigvårdare utan hänsyn till sitt egna välbefinnande. En 

deltagare i studien beskrev det som att deras roll som fru till patienten hade byts ut till en roll 

som sjuksköterska (Aoun, Connors, Priddis, Breen & Colyer, 2011).  

Syfte 
Syftet med denna literturöversikt är att belysa upplevelsen hos personer som drabbas av 

amyotrofisk lateral skleros och deras anhörig i samband med anhörigvård i hemmet.   

Metod  
Litteraturöversikt handlar om att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett visst 

omvårdnadsrelaterat område. Att ta reda på befintlig forsking för att få en uppfattning av vad 

som studerats (Friberg, 2012 s. 133). I denna uppsats handlar det om att få en översikt om 

kunskapsläget inom Amytrofisk lateralskleros genom att söka och granska vetenskapliga 

artiklar för att få en uppfattning vad som studerats inom ALS och att belysa upplevelsen av att 

som ALS sjuk vårdas i hemmet av anhörigvårdare.  

Enligt (Backman, 2008, s.72) så sammanställs all litteratur inom ett område, för att sedan 

lägga vikt på till exempel det sammanställda resultatet eller de metoder som används. I denna 

uppsatts har en samanställning genomförts av artiklarnas ingående resultat. 

 

Inklusions-  och exklusionskriterier  
Inklusionskriterier för att artiklarna skulle användas var att de besvarade syftet det vill säga 

upplevelsen och känslorna av att vårdas i hemmet av anhörigvårdare i samband med 

sjukdomen ALS. Vara vetenskaplig och utav antigen kvalitativ eller kvantitativ karaktär, 

engelskspråkig, peer review och publicerad mellan åren 2003-2013 (för att kunna få aktuella 

artiklar). Exklusionskriterier försökt styra ifrån artiklar om palliativ vård, hospice, 
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sjukhusvård, sjukhusmiljö och läkares upplevelse. Artiklar som ansågs hålla en låg 

kvalitetsgrad och som var äldre än tio år samt inte var skriva på det engelska språket 

exkluderades.   

Litteratursökning  
Artiklar har sökts i databaserna Cinahl, Pubmed samt Psycinfo. Sökorden är på engelska och 

eftersom att Amyotrofisk lateralskleros benämns olika, så är sökningar gjorda på tre stycken 

huvudsökord; Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), Motor neuron disease (MND) och Lou 

Gehrig's disease. För att minska ner på antalet träffar så har ytteliggare sökord används så som 

Homecare, Family, Caregivers och experiance. Vid manuell sökning hittats tre stycken 

artiklar i en avhandling om ALS (Olsson, 2010). Se bilaga 1 för översikt utav databassökning  

Urval och bearbetning  
Urval av artiklar gick till på följande viss, efter att sökord förts in i de olika databaserna och 

antal träffar visats, så har rubriker av intresse till studien läst samt deras abstrakt. De abstrakt 

som passade ihop med uppsatsens syfte togs ut för att läsas i sin helhet och utav de 23 

artiklarna som lästes blev det 11 artiklar som kvalitetsgranskades men hjälp av SBUs  Mall 

för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

(version 2012:1.4) se bilaga 4. Samt bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

Carlsson och Eiman (2003) se bilaga 3. Artiklarna som ingår är av både kvalitativ och 

kvantitativ ansats och har en kvalitets grad av ett eller två. Se bilaga 2 för kvalitetsmall av 

artiklarna.  

 

Analys  
Artiklarna har blivit genomlästa fler gånger för att få en förståelse av helheten och sedan har 

fokus lagts på studiernas resultat. En samanställning av resultaten gjordes för att kunna se 

likheter och olikheter vilket fört med sig att ett mönster tonats fram. Ur dessa mönster 

framkom fyra stycken teman vilka är följande: Att uppleva börda, att uppleva kontroll, att 

uppleva meningen med livet för båda parterna och att uppleva det vardagliga livet.  
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Etiska övervägande  
Alla artiklar är etiskt godkända av en etisk kommitté, med undantag för en studie där det inte 

framkommer ifall den är etiskt granskad. Dock så har deltagana blivit informerad om studien 

och gett sitt samtycke till att delta. Därför anses det inte att deltagarana i den studien har blivit 

utnyttjad eller att deras integritet kränkts eller att deras identiteter röjts. I samband med genom 

läsning av denna studie så har ett öppet sinne hållits för att kunna redovisa resultaten av 

artiklarna på ett så korrekt sätt som möjligt. 

 

Resultat  
Resultatet består av 11 vetenskapliga artiklar, därav är 8 studier kvalitativa och 3 är studier 

kvantitativa. Studierna är gjorda i Australien, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Under 

granskningen samt under analysen av artiklarna framkom följande teman: Att uppleva börda, 

att uppleva kontroll och att uppleva leva dag för dag och att uppleva mening med livet.  

 

Att uppleva  börda  
Att vårda en familjemedlem som drabbas av ALS beskrevs som en stor börda för anhöriga, 

och främst för kvinnliga anhörigvårdare där deras medelvärde ligger på 31,8 medan män 

ligger på 22.1 på BSFC (The burden scale for family caregivers) som är en skala från 0-84 

poäng som utverkades får att kunna ge en total mätning av den upplevda subjektiva bördan för 

anhörigvårdare, där 0-24 definierades som låg börda, 25-55 som medelhög börda och 56-84 

hög börda. ALS - functional scale (ALS FRS)  och är en 40 poängs skala som består av 10 

stycken punkter som berör rörlighet, aktiviter i det dagliga livet, bulbär funktion och andnings 

status där låga poäng indikerade svårigheter för patienten att utföra de 10 olika punkterna. 

Resultatet visade att desto sjukare en person är av ALS det vill säga ju lägre poäng man fick i 

ALS FRS desto tyngre blir bördan för den anhörigavårdaren eftersom att BSFC poängen ökar. 

Medelvärde för ALS FRS låg på 23,5 och för BSFC 29,2  (Hecht, Graesel, Tigges, 

Hillemacher, Winterholler, Hilz, Heuss & Neundörfer 2003). När man som anhörigvårdare 

inte fick stöd ifrån övrig familj och vänner så ökade den egna känslan av börda, då man kunde 

få problem att balansera andra aspekter av livet såsom heltidsarbete, barn och i vissa fall 

barnbarn mot sina åtaganden som anhörigvårdare (Hogden, Greenfield, Nugus & Kiernan, 

2013). Börda sågs också som ett resultat av att som anhörig inte finna tid till sig själv, för att 



9 
 

minska på bördan så behövde anhöriga minska på stressen, prioritera annorlunda och hitta 

balans (Olsson-Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 2011). I en studie av Sundling, 

Ekman, Weinberg och Klefbeck (2009) så framkommer det att en andningsmaskin kan 

reducera stressen hos anhörigavårdare då den ger patienten en större möjlighet att klar sig 

själv under korta stunder på dagen detta gav anhöriga en trygghetskänsla vilket fick till 

konsekvenser att anhöriga fick mer egen tid vilket också gav en bättre familjesituation. Ett 

annat sätt att minska på bördan som de anhöriga upplever var att låta patienten få åka iväg till 

ett avlastingsboende under en tid.  Dock ingav detta problem hos vissa familjer där patienten 

hellre ville vara kvar hemma, detta gav då en ytligare börda på den anhöriga då det 

förväntades att denna skulle hantera bördan trots ansträngingen som blir av att vårda någon 

som blir sämre (O’Brien, Whitehead, Jack & Douglas-Mitchell 2012).  

Det man också kan se är att paren ofta lider eller mår bra tillsammans. Under fyra stycken 

besök hos ALS teamet på neurolog avdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset så 

använde man sig av VAS (Visual analogue Scala) för att mäta den subjektiva uppskattningen 

av fysiskt, generellt och psykologiskt välbefinnande hos både patienten och anhörigvårdaren. 

Där såg man tillexempel att det generella välbefinnandets medelvärde följde ganska nära 

varandra, patienten hade under första besöket ett medelvärde på 65,7 och den 

anhörigavårdaren 63, medan det fysiska välbefinnandet låg på 45,8 respektive 64,8 poäng 

(Olsson, Markhede, Strang & Persson, 2010).   

Vid en annan studie av själv uppskattat välbefinnande av samma författare så använder man 

sig av SF-36 instrument som uppskattar den mentala komponentsammanfattningen (MCS) 

och fysiska komponentsammanfattningen (PCS) för att ser hur patienten och anhörigavårdare 

uppskattar sig själv i jämförelse med den allmänna svenska befolkningen. Höga medelvärden 

betecknar bättre uppskattningar, utav de 35 patienterna och deras 35 anhöriga så kunde man 

se att den allmänna svenska befolkningen på 8004 personer hade bäst medelvärde på 50 i både 

PCS och MCS medan patienter och anhöriga hade 32,9 respektive 48,7 i PCS och ett 

medelvärde på 45,9 respektive 41,4 i MCS vilket då visar att anhöriga mår sämre mentalt 

(Olsson-Ozanne, Strang & Persson, 2010). 

Att uppleva kontroll   
I och med att en person får diagnosen ALS så uppkommer ett ställningstagande till hur 

sjukdomen ska få påverka det vardagliga livet? ska man låta sjukdomen ta kontroll över ens 

liv eller ska patienten ta kontroll över sjukdomen. Att inte ha kontroll ger en känsla av 
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hopplöshet som kan utlösas av att små saker i vardagen inte fungerar som det ska, en 

deltagare beskrev att en misslyckad duschning eller ett misslyckat toalettbesök kunde förstöra 

en hel morgon. Exempel på när deltagarna hade kontroll över ALS sjukdomen var när de 

kunde finna lösningar till det förändringar som skett i det vardagliga livet, och man tog på så 

sett tillbaka kontollen från sjukdomen. Att känna sig utan kontroll ute i samhället bidrog till 

att patienten hellre stannade hemma. Att inte ha kontroll skapade ångest och förlägenhet för 

den ALS drabbade, deras självkänsla blev sämre när de befinner sig ute bland allmänheten 

(King, Duke & O`Connor 2008). Att upprätthålla integritet och autonomitet påverkade 

patienternas självförtroende och förmåga att leva ett aktiv liv. Istället för att tvingas till 

passivitet till följd av sjukdomen som inbringade känslor av kontrollbehov, negativa tankar 

och isolation ifrån omvärden (Olsson-Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 2011) Att man 

själv är orsaken till att ens familj lider skapade stora skuldkänslor som var svåra att hantera. 

Patienten vill gärna underlätta så mycket som möjlig för det efterlevande och försökte därmed 

ta kontroll över bland annat testamente och begravningsförberedelser vilket blev ett sätt att 

försöka lyfta lite på skulden (Ozanne, Graneheim & Strang, 2012). Att försöka acceptera 

situationen som man som anhörig befann sig i och insikten i att det själva inte kunde 

kontroller situationen gjorde det lite lättare för dem att hantera livet (Olsson-Ozanne, 

Graneheim, Persson & Strang, 2011). 

”Ms. Connor” fann det hemskt att en dag behöva lämna personliga och yrkesmässiga planer 

att bli drabbad av ALS kändes för henne väldigt ångestfull, förvirande, skrämmande. Det var 

chokande att helt tappa kotrollen över livet och inte begripa hur just hon fått ALS. Att sedan 

få reda på mer om ALS och då inse att den uppskattade livslängden är kort, och att det finns 

begränsad medicinsk behandling samt fysik försämring över tid blir något som leder till 

förnekelse istället, hon är inte villig att acceptera sin sjukdom än (Brown & Addington-Hall, 

2007). Vissa par valde att ignorera sjukdomen efter bästa möjliga förmåga, att göra så kan 

bidra till att man inte vill söka information om ALS, och i vissa fall så är det den anhörige 

som väljer att begränsa möjligheten till information för den sjuke och på så viss tror att de 

skyddar sig själv och sina kära ifrån att bli upprörda (Hughes, Sinha, Higgison, Down & 

Leigh 2004). Att man som anhörigvårdare inte får stöd ifrån övriga familjemedlemmar och 

vänner bidrog till att man prioriterade patientens behov före egna åtagande, vilket en av 

deltagarna i studie beskrev som en förlust av kontroll då man inte längre hade lika stor koll på 

vad som hände runt om en (Hogden, Greenfield, Nugus & Kiernan, 2013). 
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Att uppleva mening med livet.  
Det finns existentiella frågor som både hindrar samt underlättar möjligheten till att finna 

mening med livet trots ALS diagnos. Man har delat in studien i två huvudkategorier ” 

Erfarenheten av ångest över liv och död” samt ”Hitta mening trotts sjukdom”. Att leva med 

osäkerheten om när man ska dö, hur man dör och hur lång tid man har kvar i livet beskrevs av 

de ALS drabbade som värre än att veta att man skulle dö. Att inte veta hur sjukdomen skulle 

framskrida och hur stora andningsproblemen skulle bli skapade osäkerhet och rädsla inför 

framtiden och det blev något som patienterna inte gärna ville tänka på utan man försökte leva 

i nuet. Ångest över döden gjorde det svårt beskrev några patienter. Att finna mening med livet 

upplevdes hopplöst eftersom att man ändå skulle dö och något botemedel finns inte. Att ha en 

meningsfull vardag var något som uppleveds som svårt då ens fysiska förmåga blev allt sämre 

och man upplevde det som om man var fången i sin egen kropp. De existentiella aspekterna 

framkom också hos vissa personer som försökte förstå varför just de hade blivit drabbad av 

sjukdomen. 

Ett sätt att finna mening med livet var genom familjen, barn och barnbarn och deras sätt att 

vara närvarande och ge stöd vilket gav styrka och glädje. Att behålla kontakt med nära vänner 

beskrevs också som en viktig faktor till att finna mening eftersom att man då också kunde 

behålla en egen individualitet. Att få tillgång till hjälp utifrån var också viktigt för att finna 

mening med livet. Samt att känna sig behövd och veta att man gör nytta att ha ett eget liv egna 

aktiviteter, göra sådant som man mår bra av så som att vara ute i naturen. När man drabbas av 

ALS så ändras ens syn på livet menar deltagarna i studien, man går ifrån att ha haft ett ganska 

ytligt perspektiv till ett betydligt djupare att leva i nuet och att inte ta ut saker i förväg 

(Ozanne, Graneheim & Strang, 2012). 

 

Att uppleva det vardagliga livet 
Att anpassa sig till det förändringar som sker till följd av ALS kunde antigen ske passivt eller 

aktivt eller till viss del tillsammans. Passiva strategier beskrevs som de tillfällen då man 

bestämde att låta saker och ting ske utan att ta hänsyn till de eventuella konsekvenser som 

kunde förekomma. Man valde att leva i någon form av förnekelse eftersom att förändringarna 

helt enkelt var för mycket att hantera.  Aktiva strategier uppkommer då man försökt integrera 

förändring i de dagliga livet och finna sätt att anpassa sig till dem. Beroende på vilken strategi 
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man använde sig av så kunde den antigen få ett effektivt eller ineffektivt resultat (King, Duke 

& O`Connor 2008).  

För patienten så är det viktigt att kunna leva för dagen en dag i taget, vilket reducerar smärtan 

av att tänka på framtiden och sjukdomsförloppet. Osäkerhet över framtiden kan såväl hindra 

som minska hanterbarheten av att leva med ALS. Ett sätt att handskas med sjukdomen är att 

leva ett hälsosamt och aktivt liv med hjälp av praktiska lösningar och vilja att kämpa emot 

sjukdomen. För anhöriga var det också viktigt att kunna leva i nuet för att slippa känna rädsla 

inför framtiden och sjukdomen, detta gjordes med en form av förnekelse. Att inte tänka så 

mycket på framtiden det då skapade känslor av ångest, sorg och frustration. Stöd och 

förståelse utgör viktiga delar för att stärka familjebanden och på så viss också öka 

hanterbarheten av att leva med ALS, medan skuld och olika kommunikationsbehov stjälpte 

personen, som exempel när anhöriga vill prata om sjukdomen men den drabbade inte vill föra 

dessa samtal. Patienter med minderåriga barn i studien beskrev att deras vilja att kämpa och 

upprätthålla en så normal familjeroll som möjligt var viktigt dock så ville man inte gärna prata 

om sjukdomen med sina barn. För anhöriga så var kreativitet något som underlättade det 

vardagliga livet medan praktiska åtaganden försämrade det. 

På grund av bristande hjälp utifrån så fick man själv komma på praktiska lösningar till det 

problem som uppkom i familjens vardagliga liv.  Tillgång till hemhjälp stärkte känslan av 

hanterbarhet för patienten eftersom att stöd utifrån gav en känsla av säkerhet, dock så kunde 

patientens stolthet och skam över att vara sjuk hindra dem till att motta hjälp detsamma 

visades hos de anhöriga (Ozanne, Graneheim, Strang & Persson, 2011) 

I en studie av Brown och Addington-Hall (2007)  intervjuades en kvinna med ALS, sjuka Ms. 

Green beskrev en positiv syn på livet, hennes syn var inriktad på saker som hon kunde uppnå 

och inte älta i det som inte längre gick. Hon tog ställningstagande till två aspekter överleva 

och hantera symtomen.  Viljan till att överleva gjorde att hon strävade efter att leva positivt 

varje dag, symtomen tog hon dag för dag detta inbringade hopp om det liv som fanns kvar. 

Diskussion 

Den här litteraturöversikten syftade till att beskriv upplevelsen hos personer som drabbas av 

amyotrofisk lateral skleros och deras anhörig i samband med anhörigvård i hemmet. I 

resultatet framkommer; att uppleva börda, att uppleva kontroll, att uppleva det vardagliga 

livet och att uppleva mening med livet. Faktorer som påverkar upplevelsen av att vårdas 
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hemma för den ALS drabbade men också för den anhöriga vårdaren. Upplevelsen av börda 

fanns hos anhörigvårdaren och den känslan behövde reducerats för att man skulle kunna må 

bra och orka. För anhörigvårdare handlade det mycket om att få stöd ifrån övrig familj och 

vänner och avlasting ifrån sina åtaganden som vårdare för att kunna få lite andrum. Ett 

kontrollbehov uppkom främst hos den ALS sjuka familjemedlemen där man stävade efter att 

bibehålla sin autonomitet i samband med en sjukdom som förtär den. Att finna mening i livet i 

samband med kunskapen om att man en dag ska dö framkom som svårt. Därför var det viktigt 

att kunna leva dag för dag för att slippa tänka på framtiden.    

 

Resultatdiskussion  
Att anhörigvårdarna upplever en stark känsla av börda och mental påfrestning framgår väldigt 

tydlig i studiens resultat, ett sätt att lindra det kan vara så kallade anhöriggrupper, det beskrevs 

som ett välkommande initiativ, då man kan få möjlighet att få information, stöd och känna 

gemenskap samt känna att man kan vara sig själv utan att behöva känna ångest eller skam. 

Dessa träffar gav kraft och ork att fortsätta sin roll som anhörigvårdare Stromsnes-Ekern (red) 

2003, s. 62-63). 

Studiens resultat styrks av (Cullberg 1980, s. 115-116) beskrivning att den psykiska pressen 

hos anhöriga ibland kan vara lika stor som hos den familjemedlem som drabbats av 

invalidisering till följd av sjukdom. Detta framgår också i denna studie att välbefinnande hos 

både personen med ALS och anhörigvårdaren följer varandra till viss del oberoende av ifall 

välbefinnandet klassas som högt eller lågt.  I studien av Bolmsjö och Hermerén (2003) så 

pratade man om sin begränsade frihet och ökat ansvartagande som anhörig och behovet av att 

kunna anförtro sig till någon. Det framkommer också i studiens resultat att det är främst 

vänner och andra familjemedlemar som man anförtror sig åt. I brist på personer att anförtro 

sig åt så tenderar anhörigvårdarna att gå in mer i vårdarrollen och inte främja sitt egna 

välbefinnande. När det gäller den ALS sjuka familjemedlemen så framkomer det i resultatet 

att det har svårt att tala om framtiden vilket gjorde det svårt för anhöriga att anförtro sig till 

dem, då tankar om framtiden skapade rädsla.  

I vissa hem där människor med ALS sjukdom bodde och vårdades av en anhörig så ville man 

behålla en känsla av normalitet, och för att kunna göra det så valde man att tacka nej till 

utomståendes stöd i form av social service. Detta blev ett sätt för dem att kontrollera sina 

personliga liv. Medan andra hade svårt att erkänna att de behövde hjälp trots att de egentligen 
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inte orkade själva längre. Det som blev konsekvenserna utav detta samanhang är en ökad 

emotionell och fysisk påfrestning med utmattning som resultat (O` Brien, Withehead, 

Murphy, Douglas-Mitchell & Jack, (2011). Att tack nej till social service trots att man är i 

behov av det ger som sagt ökad påfrestning på anhörigvårdaren detta nämns också i studien, 

dock så framkommer det i studiens resultat att utomståendes hjälp i form av social service är 

något som kan var begränsat och svårt att få tag i, vilket leder till att man måste finna egna 

lösningar på problem som uppkommer i samband med sjukdomen.  

Under temat att uppleva mening med livet så nämns hopplöshet som något som gör det svårt 

för den ALS sjuke att finna mening med livet, i studie av Aoun, Connors, Priddis, Breen, och 

Colyer (2011) så utrycker 11 anhörigvårdare en känsla av hopplöshet inför ALS sjukdomen 

och jämförde den med cancer där de menade på att det i alla fall fanns hopp om förbättring.  

I en artikel av Stuban (2004) så får man följa ett patientfall om en kvinna som drabbats av 

ALS. Kvinnan funderade bland annat på vilken mening hennes liv nu hade och vilket syfte det 

nu mera har. Kvinnan vände sig till en väninna som också var sjuksköterka med dess frågor. 

Sjuksköterskan gav kvinnan flera råd som hon blev hjälpt av och följde under sina år med 

sjukdomen. Kvinnan nämner därför i artikeln vilken betydande roll sjuksköterskor har och 

vilket intryck de kan ha på en annan människas liv, i detta fall hjälpte sjuksköterskan den 

drabbade kvinnan att finna mening i livet. 

Metoddiskussion  
Inledningsvis så kändes det som om det kunde bli svårt att skriva om ALS, då det finns 

begränsat med vetenskapliga artiklar. Valde därför att ha ett väldigt öppet syfte som 

upplevelser om hemvård för att kunna få ihop artiklar till studien. Det känns nu efter att 

arbetet är färdigt som om det har varit uppsatsen styrka då det inte gjorde det möjligt att sväva 

iväg för mycket samt att det artiklar som då använts till studien har haft likasinnat innehåll. 

Fyra av det fem svenska artiklar som är med i studien är skrivna av samma huvudförfattare 

vilket setts som en styrka då man har kunna följt med och sett hur deras resultat utvecklas. En 

annan styrka och som gjort att uppsatsen inte blivit för spretig har varit att de artiklarna som 

används i resultatdelen bara härstammar ifrån fyra olika länder där tre är europeiska, detta har 

varit bra då man inom länderna använd sig av snarlinkande tillvägagångssätt för att skaffa 

deltagare och man har mestadels använt sig av någon from av intervju. Dock hade det kunnat 

varit bra om artiklarna förkommit ifrån fler olika länder för att kunna få en inblick hur det kan 

skilja sig kulturellt, ekonomiskt och vilken beslutfattande roll personen med ALS har.  Det 
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förkommer ett antal artiklar som inte har högsta kvalitet trots detta så har de valts att användas 

eftersom de besvarat studiens syfte och inte haft brister i sina resultatinnehåll. Att det bara 

förkommer 11 artiklar i uppsatsen kan ses som en svaghet men eftersom att det finns 

begränsat med vetenskapliga artiklar inom ämnet amyotrofisk lateral skleros så ansågs det 

ändå vara tillräckligt många för att få ett innehållsrikt resultat. Har kunnat använda fler 

kvantitativa artiklar men valt att inte göra det, då det ansågs att dom inte belyser den upplevda 

upplevelsen av ALS sjukdom som anhöriga och ALS drabbade känner.  

Slutsats  
Syftet med denna literturöversikt är att belysa upplevelsen av att vårdas i hemmet av 

anhörigvårdare, för personer som drabbats av Amyotrofisk lateral skleros. Därför har denna 

litteraturöversikt betydelse inom sjukvården då den visar på hur omvårdand upplevs av så väl 

personen som drabbats av ALS men också för anhörigavårdaren inom hemvård. Då den 

beskriver hur man ser på och hanterar det olika stadier av förändring i samband med att 

sjukdomen blir mer påtaglig. Studien belyser vikten av att man som sjuksköterska inte bara 

ska se till patientens hälsofrämjande utan också att anhörigvårdare har det svårt och mår dåligt 

i samband med att man vårdar någon med ALS.  
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Bilaga 1 Översikt  över databassökningarna . 
 

 

Databas Sökord Antal 
Träffar 

Antal Lästa 
Abstract  

Antal Lästa 
Artiklar  

Antal Valda 
Artiklar efter 
gransking 

PubMed  
5/9-13 

Amyotrophic 
lateral 
sclerosis  AND 
Home  

99 2 1 1 

PubMed  
5/9-13 

Amyotrophic 
lateral 
sclerosis  AND 
Home AND 
Nursing 

34 1 1 1 

PubMed  
5/9-13 

Lou Gehrig's 
disease AND 
Home care  

147 10 3  

PubMed  
5/9-13 

Lou Gehrig's 
disease AND 
Home care 
AND Nurses 

15 8 2  

CINAHL 
5/9-13 
 

Amyotrophic 
lateral 
sclerosis  AND 
Home AND 
Nursing 

17 10 1  

CINAHL 
6/9-13 
 

Amyotrophic 
lateral 
sclerosis  AND 
Familes  

38 10 1  

CINAHL 
9/9-13 

Amyotrophic 
lateral 
sclerosis  AND 
Home Care 

48 5 1 1 

CINAHL 
10/9-13 

Amyotrophic 
lateral 
sclerosis  AND 
Home Care 
AND Family 

12 11 5 1 

PsycINFO 
10/9-13 

Amyotrophic 
lateral 
sclerosis  AND 
Living AND 

4 4 1 1 
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Home 

CINAHL 
13/9-13 

Motor neurone 
disease AND 
Caregivers 

12 12 2 1 

CINAHL 
13/9-13 

Motor neurone 
disease AND 
Experiences 

6 6 1 1 

CINAHL 
19/9-13 

Amyotrophic 
lateral 
sclerosis  AND 
Coping 

16 6 1  

PUBMED 
3/10-13 

Amyotrophic 
lateral 
sclerosis AND 
familycarers 
AND coping 

11 1 1 1 

CINAHL 
3/10-13 

Motor neuron 
diseases AND 
Coping AND 
Family 

4 4 1  

Bilaga 2 Granskningsmall för kvalitetsbedömning av vetenskapliga 

artiklar  
Inspirerad av ”Evidensbaserad omvårdnad” av Ania Willman & Peter Stoltz (2002) figur 8.1 
sida 80,. Lund studentlitteratur. 

Författare  
År  
Land  

Titel  Syfte Metod Deltag
are 

Resultat Kvalitet 
Typ  

Janice 
Brown & 
Julia 
Addington-
Hall 
 
2007 
 
Storbritanni
en  

How people with 
motor neurone 
disease talk about 
living with their 
illness: a narrative 
study 

Att utforska ALS 
patienters levda 
erfarenheter, 
och hur dom 
pratar om att 
hanterar samt 
lever med 
sjukdomen.   

En 
berättand
e 
fallstudie 
användes 
där fokus 
låg på 
patientern
as form 
och 
innehåll i 
deras 
berättelse
r  

n= 13 Fyra 
stycken 
konsekvent
a 
berättelser 
identifierad
es: 
Bevarande, 
upprätthåll
a, 
bestående 
och 
sprickbildni
ng  

Grad 2 
 
Intervju 
studie  
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Olsson 
Ozanne et 
al. 
 
2012 
 
Sverige  

Finding meaning 
despite anxiety 
over life and death 
in amyotrophic 
lateral sclerosis 
patients 

Att belysa 
upplevelserna 
av vad som 
hindrar och 
hjälper ALS 
patienter att 
finna mening 
med livet. 

14 stycken 
individuell
a 
intervjuer 
gjordes, 
som sedan 
analyserad
es med 
hjälp av 
kvalitativ 
innehålls 
analys. 

n= 14 Visar på att 
ALS 
patienter 
upplever 
existentiella 
frågor som 
både hindar 
samt 
främjar 
möjligheten 
till att finna 
mening 
med livet. 
Och trots 
konsekvens
erna av 
sjukdomen 
så fann man 
mening 
med livet. 

Grad 1 
 
Kvalitativ 
deskriptiv 
studie.  

Olsson 
Ozanne et 
al. 
 
2011 
 
Sverige 

Factors that 
facilitate and hinder 
the manageability of 
living with 
amyotrophic lateral 
sclerosis in both 
patients and next of 
kin 

Att upplysa 
faktorer som 
underlättar 
samt hindrar 
hanterbarheten 
av att leva med 
ALS för både 
patienten och 
dess anhöriga  

27 stycken 
individuell
a 
intervjuer 
gjordes, 
som sedan 
analyserad
es med 
hjälp av 
kvalitativ 
innehålls 
analys. 

n=27 Teman 
uppkom 
som visar 
ständig 
pendling 
mellan 
faktorer 
som 
underlättar 
handerbarh
eten och 
faktorer 
som 
hindarna, 
hos ALS hos 
patienten 
och dess 
anhöriga i 
det 
vardagliga 
livet. 

Grad 1 
 
Kvalitativ 
deskriptiv 
studie.  

Olsson et 
al. 
 
2009 
 
Sverige 

Well-being in 
patients with 
amyotrophic 
lateral sclerosis and 
their next of kin 
over time 

Belysa 
välbefinnande 
hos både 
patienter och 
deras anhöriga 
samt hur dom 

Kvantitativ 
metod. 
Där 35 
patienter 
och 35 
anhöriga 

n=70 En stadig 
försämring 
av det 
fysiska 
funktionern
a hos 

Grad 2 
 
Kvantitativ 
studie  
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uppskattar 
välbefinnande 
hos varandra 
under 
sjukdomsförlop
pet, och se ifall 
det också är 
relaterat till en 
försämring i 
fysik funktion 
hos patienten. 

vart 
studerade 
mellan 
januari 06- 
december 
07.  Var 
4:e månad 
vart man 
som 
patient 
undersökt 
med 
ALSFRS-R, 
Norris scale 
och VAS, 
Och som 
anhörig 
med VAS.  

patienterna 
kunde 
utläsas. 
Välbefinnan
det var 
stabilt 
under 
studiens 
gång dock 
så kunde 
man se att 
anhöriga 
uppskattad
e 
patienterna
s 
välbefinnan
de som 
något 
sämre än 
vad 
patienterna 
gjorde. 

Olsson 
Ozanne et 
al. 
 
2010 
 
Sverige 

Quality of life, 
anxiety and 
depression in ALS 
patients and their 
next of kin 

Att undersöka 
själv 
uppskattningar 
av 
hälsorelaterad 
livskvalitet 
(HRQoL) ångest 
och depression 
hos patienter 
med 
ALS och deras 
anhöriga, samt 
jämföra dessa 
resultat med en 
delmängd av 
den svenska 
befolkningen. 

Alla 
deltagare 
vart 
studerade 
med hjälp 
av olika 
bedömnin
gs 
instrumen
t där man 
ville att 
deltagarna 
skulle 
självuppsk
atta sin 
ångest och 
depressio
n för at 
det sedan 
skulle 
gemföras 
med den 
generella 
populatio

n= 70 Man fann 
att 
patienter 
och deras 
anhöriga 
hade 
generellt 
sämre 
poäng i 
HRQoL, 
ångest och 
depression 
än den 
general 
svenska 
populatione
n. Man fann 
ett 
samband 
mellan 
ångest och 
de mentala 
komponent
erna i 

Grad 1 
 
Kvantitativ 
deskriptiv 
studie  
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nen i 
Sverige  

HRQoL 
mellan 
patienter 
och 
anhöriga 
men inte i 
dom fysiska 
komponent
erna och 
depression. 

Hecht el 
al.  
 
2003 
 
Tyskland  

Burden of care in 
amyotrophic lateral 
sclerosis 

Inblick i den 
totala bördan av 
ALS vård hos 
anhörigvårdare,  

Två 
självuppsk
attnings 
frågeform
ulär 
användes 
för att 
bedöma 
den 
upplevad 
bördan av 
omsorg, 
The Cost of 
Care Index 
(CCI) och 
The Burden 
Scale for 
Family 
Caregivers 
(BSFC). 

n=37 Den 
genomsnittl
iga totala 
bördan av 
omsorg för 
ALS 
patienter 
var låg 
Jämfört 
med andra 
degenerativ
a 
sjukdomar. 
Personlig 
och sociala 
restriktione
r "och" 
fysiska och 
emotionella 
problem var 
det 
komponent
er som 
påverkades 
mesta av 
bördan av 
omsorg. 

Grad 2 
 
Kvantitativ 
studie  

Sundling el 
at.  
 
2009 
 
Sverige  

Patients’ with ALS 
and caregivers’ 
experiences of non-
invasive 
home ventilation 

Att beskriva ALS 
patienter och 
deras 
vårdgivares 
erfarenhet av 
att vårdas med 
icke invasiv 
ventilation i 
hemmet.    

Djupinterv
ju med 
ALS 
patienter 
och deras 
vårdare 
som sedan 
analyserad
es med 
kvalitativ 

n=15 Till en 
början så 
visade 
patienterna 
en motvilja 
till att 
använda 
ventilations 
maskin. 
Som sedan 

Grad 1 
 
Deskriptiv 
kvalitativ 
studie  
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innehålls 
analys. 

förbättrade
s då 
påtaliga 
skillnader 
såg i 
förbättrad 
söm och 
ökad ork i 
vardagliga 
aktiviteter. 
Vårdarna 
upplevde 
ökad stress 
och minder 
söm till en 
början men 
som sedan 
övergick 
lugn och 
harmoni.      

O’Brien et 
al. 
 
2012 
 
Storbritan
nien 

The need for 
support services for 
family carers of 
people with motor 
neurone disease 
(MND): views of 
current and former 
family caregivers a 
qualitative study 

Utifrån ett 
kvalitativt 
perspektiv, 
undersöka 
synpunkter från 
nuvarande och 
tidigare 
anhörigvårdare 
av ALS drabbade 
och utifrån det 
identifiera deras 
behöv av och 
användning av 
stödtjänster    

narrativa 
intervjuer 
användes 
för att 
deltagarna 
skulle 
berätta så 
fritt som 
möjligt om 
deras 
upplevlers
er, och 
inte bli 
styr av 
forskaren.  

n=28 Vårdarnas 
behov 
varierar 
men 
generellt så 
behövs det 
mer 
information 
om vilken 
hjälp man 
är 
berättigad 
till så som 
utbildning, 
avlasstingh
em, 
rådgivning 
och 
hemvårdare 

Grad 1 
 
Kvalitativ 
studie  

Hughes et 
al. 
 
2004 
 
Storbritan
nien  

Living with motor 
neurone disease: 
lives, experiences 
of services and 
suggestions for 
change 

Med hjälp av tre 
forskningsfrågor 
ville man förstå 
människors 
upplevelser 
och att generera 
idéer för att 
utveckla 

kvalitativ, 
semi-
strukturer
ade 
stil där alla 
vart 
ställda tre 
frågor 

n=29 Med hjälp 
av det tre 
frågorna så 
fick man 
fram tre 
stycken 
väsentliga 
grupper 1, 

Grad 1 
 
kvalitativ 
forskningss
tudie. 
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metoder och 
policy i MND 
vård, social-och 
palliativ vård,  

som man 
fick tala 
fritt om,  
leva med 
MND och 
dess 
konsekven
ser; 
upplevelse
r av 
tjänster, 
och 
förslag för 
tjänsten 
förändras. 

effekterna 
av MND på 
människors 
liv 2, 
upplevelsen 
av tjänster 
3, förslag till 
tjänst/ 
service 
förbättring.  

King et al 
 
2008 
 
Australien  

Living with 
amyotrophic 
lateral sclerosis 
motor neurone 
disease(ALS/MND)
: decision-making 
about ‘ongoing 
change and 
adaptation’ 

Att presentera 
en modell som 
tydliggör det 
olika 
dimensionerna 
av förändring 
och anpassning, 
som blivit av 
avslöjade av 
människor som 
liver ALS/MND. 

Data 
samlades 
in med 
hjälp av 
djupa 
intervjuer 
som sedan 
analyserad
es med 
konstant 
jämförelse 
analys  

n=25 Tre 
kontraktion
er 
sammanko
m och 
bildade en 
materiell 
teori för 
upprätthåll
ning av 
personlig 
integritet ( 
pågående 
förändring 
och 
anpassnings 
modell för 
beslutsfatta
nde) 

Grad 2 
 
Grounded 
theory. 

Hogden et 

al. 

2013 

Australien  

What are the roles 
of carers in 
decision-making 
for amyotrophic 
lateral sclerosis 
multidisciplinary 
care? 

Utforska 
vårdares 
deltagande I 
beslutsfatande, 
identifiera 
vårdroller, och 
bestämma 
underlättande 
faktorer och 
hinder till 
vårdands 
delatagande i 
beslutfattande 

Utforskan
de studie 
design 
med semi 
strukturer
ade 
intervjuer.   

n= 8 Vårdare 
gjort ett 
betydande 
bidrag till 
ALS 
beslutsfatta
nde, och 
vårdrollerna 
var främjas 
patientens 
röst och 
patienten 
hälsokunska

Grad 2 
 
Kvalitaitiv 
studie  
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för ALS 
multidisciplinär 
omvårdnad.  

p , och 
förutsatt 
känslomässi
gt stöd och 
logistiskt 
stöd . 
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Bilaga 3 Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod.  
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Bilaga 4 Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik– patientupplevelser 
version 2012:1.4 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 

och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: _ __________ 

Total bedömning av studiekvalitet: 

Hög � Medelhög � Låg � 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

    Ja  Nej  Oklart  Ej tillämpl 

1. Syfte 

a) Utgår studien från en väldefinierad 

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

2. Urval 

a) Är urvalet relevant? 

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c) Är kontexten tydligt beskriven? 

d) Finns relevant etiskt resonemang? 

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok Bilaga 5 

3. Datainsamling 

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b) Är datainsamlingen relevant? 

c) Råder datamättnad? 

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse 

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

4. Analys 
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a) Är analysen tydligt beskriven? 

b) Är analysförfarandet relevant i relation 

till datainsamlingsmetoden? 

c) Råder analysmättnad? 

d) Har forskaren hanterat sin egen 

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

5. Resultat 

a) Är resultatet logiskt? 

b) Är resultatet begripligt? 

c) Är resultatet tydligt beskrivet? 

d) Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram? 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett 

liknande sammanhang (kontext)? 

g) Är resultatet överförbart till ett 

annat sammanhang (kontext)? 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

Bilaga 5 

 

 

 

 

 

 


