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Abstrakt 

Bakgrund: ALS är fortkortningen av Amyotrofisk lateralskleros. Sjukdomen medför att de 

nervceller som styr skelettmuskulaturen dör, till slut påverkas andningsmuskulaturen och 

vid de svåraste formerna är överlevnadstiden ungefär tre år. Syfte: Att belysa patientens och 

anhörigas upplevelse av att leva med ALS. Metod: En litteraturstudie har utförts. Sökningar 

har gjorts i PubMed och Cinahl med hjälp av MeSH-termer och fritext. Sökningarna 

resulterade i 17 vetenskapliga artiklar som har kvalitetsgranskats och analyserats.  I analysen 

framkom det två huvudkategorier, en förändrad livssituation och att känna hopp trots 

sjukdomen. Resultat: ALS hade en negativ inverkan på livskvaliteten. Patienterna var 

oroliga för framtiden och ovissheten, men kunde ändå känna mening i livet.  Dock ville de 

inte vara en börda eller vara i beroendeställning. Anhöriga kämpade för att finna mening och 

känna sig bekväma i den nya rollen som anhörigvårdare och beslutsfattare. Diskussion: Stöd 

var en viktig faktor för att kunna uppleva livskvalitet. Det var viktigt att både patient och 

anhöriga fick stöd för att kunna känna livskvalitet under hela sjukdomsprocessen. Slutsats: 

Sjuksköterskor behöver en djupare förståelse för hur sjukdomen påverkar alla inblandade för 

att kunna planera omvårdnaden och ge stöd.  

Nyckelord: Amyotrofisk lateralskleros, familjeperspektiv, lidande, livskvalitet, 

patientperspektiv, stöd. 
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1 Bakgrund  
 

Amyotrofisk lateralskleros eller mer känt under förkortningen ALS är den vanligaste formen 

av motorneuronsjukdomar hos vuxna, det innebär att de nervceller som styr 

skelettmuskulaturerna dör (Socialstyrelsen, 2010). Sjukdomen är också känd under namnen 

Motor Neuron Disease (MND) Lou Gehrig´s disease. Ungefär 10 % av de som drabbas av 

ALS har en historia av sjukdomen i släkten. Omvårdnaden av dessa patienter bör fokuseras 

kring symtombehandling för att kunna lindra de värsta konsekvenserna av sjukdomen så 

som smärta, sömnstörningar, ångest, depression, hypersalivation, förstoppning samt att 

försöka motverka respiratorisk insufficiens (Corcia & Meininger, 2008). ALS kan debutera i 

alla åldrar, men vanligast är att patienten är mellan 45 och 75 år när symtomen uppkommer. 

Det finns olika typer av sjukdomen, därför kan symtomen och förloppet variera. Det som är 

gemensamt för samtliga är att de är progressiva, det motoriska nervsystemet bryts ner och 

musklerna försvagas. Inom månader till några få år har den viljemässigt styrda 

muskulaturen i större delen av kroppen påverkats. Med tiden har även 

andningsmuskulaturen påverkats. Vid de svåra formerna ligger den genomsnittliga 

överlevnadstiden på ungefär tre år (Socialstyrelsen, 2010). 

Behandlingen av sjukdomen går ut på att lindra de praktiska och psykologiska 

komplikationer som kommer att inträda under sjukdomsprocessen, då något botemedel inte 

finns. Sjukgymnastik med fokus på kontrakturprofylax rekommenderas, och behovet av 

hjälpmedel ska anpassas efter sjukdomsutvecklingen. Problem som uppkommer hos 

patienter med ALS är bland annat att tillgodose sig tillräckligt med nutrition, en sond blir då 

aktuellt. Vid en tidig andningsinsufficiens föredras andningsgymnastik, men så småningom 

kan syrgas vara nödvändigt för patienten (Edström & Osterman, 2000, s. 118). 

Psykologiskt och socialt stöd från personal med kunskap om sjukdomen är viktigt för dessa 

patienter och kontakten med ALS-teamet och primärvården med jämna mellanrum är 

avgörande för ett bra omhändertagande. För att kunna göra olika åtgärder vid rätt tidpunkt
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så behöver sjukvårdspersonalen ha stor kunskap om sjukdomsförloppet.  Det är viktigt att 

man kommer ihåg att hela familjen kring den drabbade är i behov av information och stöd 

(Socialstyrelsen, 2010).  

Katie Eriksson menar att varje människa är unik och därför blir varje vårdprocess 

individuellt anpassad efter den specifika situationen. En humanistisk vård grundar sig på att 

man visar respekt och vördnad inför varje individ. Den humanistiska inställningen kräver att 

man vågar möta en individ som lider, och att man kan ge något av sig själv (Eriksson, 1988, 

s. 28). Att veta att man ska dö, men inte veta när blir ett stort lidande för patienten. Det 

viktigaste är då att våga möta detta lidande för att kunna lindra det (Eriksson, 1994, s.93,96). 

Att man har en helhetssyn på människan betyder också att man involverar en helhetssyn på 

livet. Det betyder att en levande människa utöver livet också har önskningar, fantasier, 

tankar, känslor, tro, drömmar, hopp och viljan att leva. Varje individ vill vara med och forma 

sitt egna liv (Eriksson, 1988, s. 28).  

En av följderna av att ha diagnostiserats med ALS är att patienterna behöver hjälp, även med 

de mest basala aktiviteterna. Anhöriga är ofta de som får bistå med hjälp i de vardagliga 

aktiviteterna men ska även finnas där som ett känslomässigt stöd och vara delaktiga i de 

svåra beslut som dessa patienter behöver ta. Värdet av att ha anhöriga som vårdare har blivit 

alltmer uppmärksammat, och ett antal studier har gjorts för att undersöka deras erfarenheter 

(O´Brien, Whitehead, Jack & Mitchell, 2012). 

En anhörigvårdare är vanligtvis en familjemedlem och oftast en partner (Aoun, Connors, 

Priddis, Breen & Colyer, 2011). Denna ska också samtidigt som den vårdar ha ansvar över 

resten av familjen och ibland också ett eget arbete (Harris, Love, Lowe, Ray & Street, 2005). 

Ungefär hälften av alla anhörigvårdare rapporterar att de spenderar tolv timmar per dygn 

med att vårda patienten. Familjemedlemmar tar ofta på sig rollen att vara anhörigvårdare 

utan att tänka på hur det kommer att påverka deras eget välbefinnande. Att vårda en 

familjemedlem som är döende kan vara en väldigt krävande och känslomässig upplevelse 

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

Anhöriga till patienter med ALS behöver stöd i form av någon att tala med. De behöver även 

mer information om sjukdomen och dess process. Olika etiska problem uppstår ofta mellan 
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anhöriga och patient.  Ett exempel kan vara att maken är rädd att han inte längre kommer 

orka med att ta hand om sin sjuka hustru samtidigt som hustrun inte vill ha hjälp utav 

utomstående personal (Bolmsjö & Hermerén, 2003).  

ALS orsakar svåra psykiska påfrestningar hos både patienten och hos de anhöriga. Det är 

påfrestande både för anhöriga och vårdpersonal att till exempel se patienten ha andnöd och 

ångest. Därför är det viktigt att som sjuksköterska finnas där, dels för att förmedla kunskap, 

trygghet och hopp men också för att patienten inte ska känna sig ensam och övergiven. Det 

är viktigt för patienten att under denna svåra tid kunna känna någon mening med livet 

(Ericsson & Ericsson, 2012, s.315). Socialstyrelsen nämner i sin kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (2005) att arbetet alltid ska präglas av ett etiskt förhållningssätt. 

Sjuksköterskan ska se till alla de olika behov som patienten kan ha vilka kan vara sociala, 

psykiska, fysiska, kulturella och andliga. Sjuksköterskan ska kunna ta till vara på både 

patienters och de anhörigas erfarenheter och kunskaper, kunna föra en dialog med dessa 

samt ge stöd.  Enligt ICN:s etiska kod (2005) för sjuksköterskor så har den legitimerade 

sjuksköterskan fyra ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och att lindra lidande.  

 

Då författarna träffat patienter med ALS under både VFU-placeringar och i arbete så väcktes 

ett intresse i att fördjupa sig inom detta ämne för att kunna ge god omvårdnad och ha 

förståelse för både patienter och anhöriga i det framtida yrket som sjuksköterskor.  

1.1 Syfte  

Syftet med detta arbete var att belysa patient och anhörigas upplevelse av att leva med ALS.  
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2 Metod 
 

2.1 Design  

 

Det här arbetet är en litteraturöversikt, vilket innebär att skapa en bild av forskningsläget 

inom det valda ämnet (Friberg, 2012, s. 133). Vetenskapliga artiklar med innehåll som 

besvarade syftet kvalitetsgranskades och analyserades systematiskt. Att skriva en 

litteraturstudie kan jämföras med att göra en fullständig forskning, i den meningen med att 

allt börjar med en frågeformulering. Efter det samlas information in för att slutligen 

analyseras och tolkas. Resultatet blir sedan ett skriftligt verk (Polit & Beck 2012, s. 96). 

2.2 Inklusions- och exklusionskriterier 
 

De artiklar som inkluderades var de som beskrev upplevelsen av att leva med ALS antingen 

ur ett patient- eller anhörigperspektiv, eller både och. Artiklar som inkluderades var peer 

reviewed, publicerade mellan 2004-2014 samt fanns tillgängliga i fulltext. De artiklar som 

exkluderades var de som inte svarade mot litteraturstudiens syfte, inte hade engelsk text, var 

äldre än tio år gamla samt rewievartiklar. Dessa kriterier användes för att hitta relevanta och 

adekvata artiklar till det valda ämnet.  

2.3 Litteratursökning 
 

Mellan 140903–140909 genomfördes artikelsökningarna. Den databasen som har använts vid 

sökningen av relevanta och granskade vetenskapliga artiklar i denna uppsats var PubMed. 

Sökningar i Cinahl gjordes men resulterade inte i några användbara artiklar. MeSH-termer 

som inkluderats i sökningarna var amyotrophic lateral sclerosis, motor neuron disease, 

nursing och family. Utöver detta så har fritext använts för sökningarna, sökorden var Lou 

Gehrig´s disease, experiences, family perspective, family experience, patient experience och 

patient perspective för att hitta intressanta artiklar för arbetets syfte. Se tabell 1. Manuella 

sökningar har också utförts och det resulterade i en artikel. För att ta reda på om 

tidskrifterna var vetenskapliga användes webbportalen Ulrichsweb.   
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar.  

Datum 

för 

sökord 

 

Databas Sökord Avgränsningar 

Limits 

Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

140903 PubMed Amyotrophic lateral 

sclerosis (AND) 

family experience 

Engelska 29 29 15 4 3 

140903 PubMed Motor neuron 

disease (AND) 

family perspective 

Engelska 12 12 10 5 3 

140903 PubMed Lou Gehrigs disease 

(AND) family 

perspective 

Engelska 7 7 7 4 2 

140903 PubMed Amyotrophic lateral 

sclerosis (AND) 

family perspective 

Engelska 7 7 7 4 1 

140903 PubMed Amyotrophic lateral 

sclerosis (AND) 

experience 

Engelska 197 197 33 7 4 

140903 PubMed Amyotrophic lateral 

sclerosis (AND) 

family (AND) 

patient 

Engelska 

Free full text  

119 119 20 3 2 

140904 PubMed Amyotrophic lateral 

sclerosis (AND) 

family (AND) 

palliative care 

Engelska 34 34 17 2 2 

140909 PubMed Amyotrophic lateral 

sclerosis (AND) 

nursing 

Engelska 189 189 24 4 4 

I Urval 1 visas antalet artiklar vars titel lästes, I Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, I Urval 3 

lästes hela artikeln och i Urval 4 visas antalet artiklar utvalda för vetenskaplig granskning. 

2.4 Urval och kvalitetsgranskning 
 

Som hjälp för att kvalitetsgranska artiklarna har en granskningsmall för kvantitativa studier 

av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) använts samt SBU:s mall för kvalitetsgranskning 

version 2012:1.4 för de kvalitativa studierna. Författarna fick fram 21 artiklar men efter 
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granskningen kunde fyra artiklar exkluderas som inte höll måttet. Endast artiklar med medel 

och god kvalitet behölls vilket var 17 stycken. Enligt Friberg (2012, s. 140) ska artiklar som 

valts ut presenteras i en översiktstabell. Under tabell 3 så kan en kort beskrivning av varje 

utvald artikel till denna litteraturstudie utläsas.  

2.5 Analys 
 

Artiklarna lästes och analyserades flera gånger både enskilt samt gemensamt av författarna. 

Friberg (2012, s. 140) anser att valda artiklar till en studie ska läsas igenom flera gånger för 

att få en förståelse för helheten. Efter att ha läst artiklarna enskilt gick de båda författarna 

igenom de viktiga delarna tillsammans. Artiklarnas resultat bearbetades och 

meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte identifierades. Målet var att finna 

likheter samt att kunna finna en röd tråd i varje studie. Huvudfynden ur artiklarna 

sorterades i olika grupper vilket har resulterat i två kategorier och fem subkategorier. Detta 

för att få ett mer lättläst och strukturerat resultat.  

2.6 Etiska överväganden 
 

Artiklarna som inkluderats i denna litteraturstudie är granskade av en etisk kommitté. Polit 

och Beck (2012, s. 59) nämner att en presentation av en studie ska redovisas inför en etisk 

kommitté innan den kan bli publicerad.  

Resultatet i denna studie har inte förvrängts av författarna, och har inte heller blivit påverkat 

av författarnas tidigare erfarenheter. För att öka trovärdigheten har resultatet förstärkts med 

citat. Författarna har varit noga med att analysera materialet till arbetet noggrant så att ett 

rättvist resultat kan ges och så att risken för missförstånd minimeras.   

3 Resultat  
 

I denna litteraturstudie har 17 vetenskapliga artiklar använts. Fem artiklar var från Sverige, 

fem från Italien, två från Australien, en från Irland, en från USA, en från Kanada, en från 

Tyskland och en från Japan. Totalt var tio stycken av artiklarna kvantitativa studier, sex 

stycken var kvalitativa och en studie var både kvantitativ och kvalitativ.  
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I analysen framkom två kategorier: en förändrad livssituation och att känna hopp trots 

sjukdomen. Under en förändrad livssituation skapades tre subkategorier: påverkan på 

livskvaliteten, att förlora kontrollen och från familjemedlem till vårdare. Under att känna 

hopp trots sjukdomen skapades två subkategorier: finna mening i livet och stöd kan öka 

livskvaliteten. 

Tabell 2. Resultatöversikt 

 

3.1 En förändrad livssituation 

 

3.1.1 Påverkan på livskvaliteten 

 

ALS har en negativ inverkan på livskvaliteten hos både patienter och deras anhöriga och 

särskilt om den anhöriga har en roll som anhörigvårdare. Vid jämförelse av livskvalitet hos 

par som utgörs av en ALS-patient och en anhörigvårdare med par utan någon sjukdom visar 

det sig att ALS-patienterna och anhörigvårdarna skattar sig själva ha ungefär hälften så låg 

livskvalitet som paren utan sjukdom.  Det kom även fram att det inte behöver vara de 

anhörigvårdare som vårdar de mest krävande patienterna som mår sämst. Det är därför 

viktigt att sjukvårdpersonalen ger stöd och ser till alla anhöriga. Just detta är något som flera 

patienter önskar så att deras anhöriga ska kunna känna livskvalitet (Lo Coco et al., 2005). 

Många anhöriga skattar patientens välmående lägre än vad patienten själv skattar sig.  När 

de får skatta sig själva kan man se ett samband mellan hur patienten och den anhöriga mår. I 

en parrelation där den ena partnern mår psykiskt dåligt så stämmer det ofta överens med 

hur den andre partnern mår och det samma gäller om upplevelsen av välmående är högt 

(Olsson, Markhede, Strang & Persson, 2009).   

Huvudkategorier Subkategorier 

En förändrad livssituation  - Påverkan på livskvaliteten 

- Att förlora kontrollen 

- Från familjemedlem till anhörigvårdare 

Att känna hopp trots sjukdomen - Finna mening i livet  

- Stöd kan öka livskvaliteten 
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Ångest hos patienter med ALS är ett viktigt men underskattat problem. Ångest har en 

negativ inverkan på patienternas livskvalitet, till och med större inverkan än vad depression 

har. Trots det verkar ALS-patienter ofta mer deprimerade än ångestfyllda men förlusten av 

kontroll över sin egen kropp, immobiliseringen och känslan av att vara beroende av andra 

skapar en känsla av ångest. Personer med ALS uppger att tillståndet av ångest är som högst 

under perioden då diagnosen fastställs men pågår konstant (Vignola et al., 2008).                 

Ångest, depression samt låg livskvalitet är mer förekommande hos ALS-patienter än hos den 

allmänna befolkningen och många behandlas också med antidepressiva och 

ångestdämpande läkemedel (Ozanne, Strang & Persson, 2010a).  En vanlig form av 

svårigheter som patienter också upplever är olika typer av oro och frustration. En specifik 

oro som många av patienterna uttrycker att de upplever är rädslan över att vara en börda för 

familjen och att vården som patienten kräver kommer påverka den resterande familjens 

hälsa.  Den vanligaste önskningen hos ALS-patienter är lycka och hälsa hos de anhöriga, tätt 

följt av en önskan om att kunna bo hemma. Att det ska hittas ett botemedel mot ALS är också 

en uttryckt önskning bland patienterna (Hirano, Yamazaki, Shimizu, Togari & Bryce, 2005).  

Anhöriga till personer med ALS kämpar med att finna mening i livet. De känner sig ofta 

begränsade och jämför det med att leva instängd i ett fängelse. Det är vanligt att de känner 

sig ensamma och tycker att livet är orättvist och ofullständigt. Under sjukdomsförloppet 

sörjer många anhöriga förlusten av sin framtid (Ozanne, Graneheim & Strang, 2014). 

Anhöriga har beskrivit det som att sjukdomen stjäl patientens identitet och även dess 

minnen. En anhörig uttrycker sig såhär: 

The thing that made me get more angry is that it´s a disease that takes away your beautiful memories. 

I couldn´t remember his laugh, voice. I liked when he yawned because he had the same sound as when 

we he was still healthy. (Cipolletta & Amicucci, 2014, s. 3). 

Familjen kastas in i en osäkerhet, då det är omöjligt att förutse vad som kommer hända 

under sjukdomsförloppet. Sjukdomen tar bort allting förutom klarheten, som tvingar 

patienten att stå ut med rädslan av att den kommer dö (Cipolletta & Amicucci, 2014). 

Partners till personer med ALS uppger att det känns som att de kämpar med att kunna finna 

någon mening i slutet på en mörk tunnel. Känslan av att vara begränsad och isolerad hindrar 

dem från att hitta styrka till att känna någon mening med både sitt nuvarande liv samt det 
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liv som väntar efter partnerns bortgång. Deras frihet är begränsad då de inte vill lämna sin 

sjuke partner hemma själv och de kan heller inte göra någonting tillsammans med varandra 

utanför hemmet på grund utav de fysiska konsekvenser sjukdomen leder till. Känslor av 

ambivalens präglar livet – delvis önskar de att partnern ska leva till varje pris och delvis 

hoppas de att processen och lidandet ska bli kortvarigt (Ozanne et al., 2014).  

Bördan som anhöriga upplever kommer med stor sannolikhet bara att öka under 

sjukdomsförloppet och en större börda leder till att de kommer att sätta sina egna behov åt 

sidan. Anhöriga till personer med ALS prioriterar ofta sig själva i sista hand och för att de 

ska kunna samla kraft för att orka med så är det av stor betydelse att sjukvårdspersonalen 

informerar dem om vikten av egen tid (Olsson, Markhede, Strang, & Persson, 2010b).  

3.1.2 Att förlora kontrollen 

 

I det dagliga livet hos patienterna är vägen till döden mer skrämmande än vad själva döden 

är. Att leva med osäkerheten är svårare än att veta att döden närmar sig.  Sjukdomen skapar 

en oro som uppstår av att inte veta hur länge sjukdomen kommer att pågå och om det 

kommer vara en snabb eller långsam process. Varje försämring framkallar tankar om hur 

snabbt sjukdomsprocessen kommer utvecklas och vad nästa försämring kommer att bli. 

Vissa patienter upplever att de är rädda för att bli beroende av andra. De lever med en rädsla 

av att förlora sin fysiska förmåga och förmågan att kunna kommunicera. Rädslan av att inte 

kunna förutse när problemen kommer att uppstå skapar en känsla av panik hos patienterna 

(Ozanne, Graneheim & Strang 2013). En patient uttrycker sig: 

But it is the questions around it all, that you can´t get an answer for, if there are any drugs, that you 

don´t know how long it will take. That’s the scary thing (Ozanne et al., 2013, s. 2144). 

Vissa ALS-patienter är rädda för förändring medan andra ser förändringar som en 

utmaning. Flera patienter uppger att de använder sig utav antingen passiva eller aktiva 

strategier för att hantera förändringar. Aktiva strategier är till exempel att själv ta beslutet att 

anställa en assistent för att avlasta sin partner medan passiva strategier är att bara låta saker 

hända utan att fundera över konsekvenserna. I vissa fall är anledningen till passiva strategier 

att förändringen är för tuff att hantera eller att de ignorerar den vilket är en form av 

förnekelse (King, Duke, & O´Connor, 2008).  
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Livskvaliteten sjunker i samband med att den funktionella statusen och kontrollen över 

sjukdomen sjunker. Att känna en stor hopplöshet och att ha en uppfattning av låg kontroll 

över sjukdomen har en negativ effekt på förväntningarna om framtiden. Patienter som har 

en positiv inställning till sin hälsa, samt behåller en känsla av kontroll över sina symtom och 

behandlingar har en högre livskvalitet. Detta poängterar vikten av att utvärdera faktorer som 

leder till en ökad förståelse av utvecklingen av de psykiska symtomen hos patienter med 

ALS (Miglioretti, Mazzini, Oggioni, Testa & Monaco, 2008).  

Många patienter är också angelägna om att veta hur sjukdomen kommer att fortskrida för 

familjens skull. Familjen har en stor inverkan för hur patienterna ställer sig till 

vårdinsatserna som erbjuds. Patienter som har en familj anser sig själva vara i mindre behov 

av vårdinsatser än de som lever utan en (Foley, Timonen & Hardiman, 2014).   

3.1.3 Från anhörig till vårdare 

 

Anhöriga som fattar beslut åt patienter med ALS måste ha tillit till sig själva att de tar de 

beslut som är bäst för patienten. Besluten de tar kan till exempel handla om hur patienten 

ska få i sig mat och vätska, hur smärtbehandling ska administreras och hur patienten ställer 

sig inför återupplivning. Att fatta beslut om palliativ vård tillsammans med patienten, möta 

andliga behov, ta hand om de anhöriga och prata med läkare, sjuksköterskor och andra i 

vårdkedjan om patientens behov är andra viktiga aspekter att ta hänsyn till.  Patienterna 

anger själva i vilken grad de vill att sina anhöriga ska vara involverade i deras 

beslutsfattanden. I intervjuer som skett efter patientens bortgång så har anhöriga beskrivit 

hur besluten skulle tas. Det kom fram att ofta tas besluten på det sätt som patienten själv 

önskat. En hustru till en patient förklarade att hennes man tidigt hade skrivit ut sina 

önskningar om matning och hospice för att han inte ville att hon skulle behöva tvingas ta 

dessa beslut åt honom (Nolan et al., 2008). 

Det är en fin linje mellan att representera patientens röst och åsikter och inte sina egna för 

anhörigvårdare till patienter med ALS. Det blir mer komplicerat om anhörigvårdaren inte 

håller med om patientens val i frågor om vården. Att representera patientens röst i dialogen 

med sjukvårdspersonal kräver att anhöriga visar respekt för patientens integritet, val och 

beslut. Anhörigvårdarna fungerar som patientens röst, känslomässiga stöd och assistent 
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under sjukdomsprocessen (Hogden, Greenfield, Nugus & Kiernan, 2013). En anhörigvårdare 

berättar: 

I could have overridden everyone and got guardianship and got him admitted to a nursing home. But 

this would mean that I am taking everything away from him. He has lost so much and I wanted him to 

make the decision. (Hogden et al., 2013, s. 175). 

Att veta prognosen för sjukdomen, hur nära döden är, att känna en intimitet med patienten 

och behovet av att känna att man är till hjälp är viktiga behov hos anhörigvårdarna. Det 

framkommer också att anhöriga anser att de behov som patienten främst har är att få vara 

involverad i beslut som tas inom familjen, att ha en känsla av att ha åstadkommit mål som de 

haft i livet, samt en önskan om att inte vara en börda för resterande familj (Nolan et al.. 

2008).  

 

3.2 Att känna hopp trots sjukdomen 
 

3.2.1 Finna mening i livet 

 

Många patienter vill leva så länge som möjligt, samtidigt som de inte vill vara alltför 

oförmögna att utföra sysslor i det dagliga livet. Det är svårt att känna lycka och finna mening 

i livet när de ser sig själva som en börda i framtiden och de ifrågasätter sin egen existens. 

Patienter upplever existentiella frågor som både underlättar och hindrar möjligheten till att 

finna mening i livet. Det har visat sig att trots sjukdomen med alla dess konsekvenser, kan de 

ändå känna hopp och det stärker deras vilja att leva. Anhöriga ger patienterna både mening 

och styrka genom att vara närvarande och stöttande. Vänner har också en stor roll i deras liv. 

Känslan av att bli accepterad som en individ, tillsammans med stöd ifrån vänner och 

anhöriga hjälper patienterna att finna mening i livet. Att leva i nuet och att acceptera 

situationen gynnar dem också. Detta skapar en känsla av att livet är värt att leva trots 

begränsningen av deras självständighet (Ozanne et al., 2013).  

Patienter som befinner sig i ett senare skede i livet har lättare att acceptera sjukdomen än 

yngre patienter, det beror bland annat på att de redan har uppfyllt sina ambitioner och 

hunnit se sina barn växa upp. Äldre patienter med ALS, 70 år eller äldre, tycker det är 
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tragiskt att bevittna yngre patienter, 50 år eller yngre, med en sådan sjukdom som begränsar 

livet med en så stor omfattning. Yngre patienter anser att anledningen till att äldre patienter 

har lättare att acceptera sjukdomen är för att de är mer sårbara i kampen mot ALS, och har 

därför lättare med att finna sig i situationen.  En patient uttrycker sig såhär: 

Being an old man who has probably other things (morbidity) going on, the whole thing is more 

acceptable. It´s like a car: If the car is old and starts getting trouble it´s going to the scrap yard, 

because the car has done its bit (Foley, Timonen & Hardiman 2014, s. 71). 

Patienter oavsett ålder, kämpar med att acceptera ALS och de förluster sjukdomen för med 

sig. Åldrande och acceptans är inte bara kopplat till patienternas uppfattning om sin fysiska 

förändring, det är även kopplat till deras uppfattning om sin nuvarande fas i livet, att de har 

uppfostrat sina barn till att bli självständiga och självförsörjande. Detta gynnar känslan av 

acceptans. Patienter som går miste om att se sina barn växa upp har svårt att acceptera 

sjukdomen. Övergripande så tycker patienterna att det är mer acceptabelt för en människa 

att dö i ålderdom, än att dö som ung förälder (Foley et al., 2014). 

Grehl, Rupp, Budde, Tegenthoff och Fangerau (2010) tar upp att patienterna är mest nöjda 

med sitt sociala liv. Patienterna visar sig inte ha så depressiva symtom som det förväntas att 

patienter med ALS har. Depression bör därför inte ses som en oundviklig konsekvens av 

ALS, många patienter känner sig alltså trots sjukdomen nöjda med sina liv och känner 

mening i livet. Anhöriga tror dock ofta att patienten mår sämre psykiskt än vad patienten 

själv anser sig må.  

3.2.2 Stöd kan öka livskvaliteten 

 

I en undersökning av Nolan et al., (2008) uppger patienter med ALS att deras mest primära 

behov är att få dels psykologiskt men även andligt stöd, att få assistans med det dagliga livet 

samt att få hjälp med symtomhantering. De symtom som de flesta patienterna anser att de 

har behov av hjälp med är muskelsvaghet, andnöd och aptitlöshet.  

Genom att vara närvarande och stöttande ger anhöriga och vänner ALS-patienterna både 

mening och styrka. I synnerhet uppger patienterna att stödet ifrån barn och barnbarn ger 

styrka, mening och glädje. Patienterna beskriver att familjen ställer upp mer för varandra nu 

och de tar inte längre varandra för givet (Ozanne et al., 2013). En patient beskriver det såhär:  
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What do I think is important? Having someone who cares about you, that one we don´t fight over 

small things, that we stand up for each other. These are things one took for granted before (Ozanne et 

al., 2013, s. 2145). 

Anhörigas uppfattning om socialt stöd är kopplat till upplevd börda, ångest och depression. 

Det visar att en ökning av socialt stöd minskar oro hos anhöriga till patienter med ALS. Dock 

uttrycker de anhöriga en oro över att inte veta var de ska gå för att få stöd och de tror att om 

en speciell klinik fanns där de kan få stöd hade denna oro kunnat reduceras (Pagnini et al., 

2014). 

Stöd från sjukvårdspersonal bör ges individuellt men också parvis och ska anpassas efter 

allas individuella behov. Det har konstaterats att om stöd, bekräftelse och handledning i 

denna svåra situation ges så kan livskvaliteten förbättras (Olsson et al., 2010b).  

Stödinsatserna bör också fokuseras på hur anhöriga kan påverkas av att se sin sjuke 

familjemedlem lida (Boerner & Mock, 2012).  

Många patienter har också starka behov av att se till att deras anhöriga mår bra. En man 

berättar att hans fru som var sjuk i ALS hade, när hon levde, behov av att se till att alla andra 

mådde bra. Hon tog exempelvis kontakt med både präst och distriktssköterska som kom för 

att stötta maken då hon var oroad över att han skulle drabbas av en depression och bli 

självmordsbenägen. Hon var även angelägen om att parets barnbarn inte skulle behöva bli 

ledsna under julen och fick sin make att lova att inte berätta något för barnbarnen förrän 

julen var över (Nolan et al., 2008). 

Anhöriga uttrycker ett behov av fysiskt, psykologiskt och andligt stöd (Nolan et. al., 2008). 

Om patienten kan ge de anhöriga stöd så hjälper det den personen mycket i sitt positiva 

tänkande kring sjukdomen och vårdsituationen och denne kan då dra nytta av stödet, 

speciellt om patienten är mycket sjuk (Boerner & Mock, 2012).  

Olsson et al., (2010a) understryker behovet av stöd ifrån vårdpersonal under hela 

sjukdomsförloppet för att minska ångest, depression och en låg livskvalitet.  Detta stöd bör 

erbjudas så fort som möjligt efter att patienten fått diagnosen och det är av stor vikt att stödet 

ges till varje individ i familjen, inte bara till patienten. 
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4 Diskussion 
 

4.1 Resultatdiskussion 
 

Studien visar att en förändrad livssituation kan relateras till påverkan på livskvaliteten, att 

förlora kontrollen och att gå ifrån att vara anhörig till anhörigvårdare. ALS har en negativ 

inverkan på livskvaliteten och ångest hos dessa patienter är ett problem som det tas för lätt 

på trots att det är så viktigt (Lo Coco et al., 2005; Vignola et al., 2008). Detta kan bero på att 

sjukvården ofta fokuserar på de somatiska symtomen och glömmer lidandet och de psykiska 

problemen som patienter kan ha. Här måste sjuksköterskan förstå innebörden av att ge stöd, 

tröst och hopp.  Katie Erikssons teori om lidande kan kopplas till detta, hon menar att 

sjuksköterskan ska arbeta för att utesluta det onödiga lidandet hos patienterna men menar 

att det finns ett lidande som inte går att utesluta och det ska sjuksköterskan göra allt för att 

lindra (Eriksson, 1994, s.95). ICN:s etiska kod (2005) tar också upp att ett av den legitimerade 

sjuksköterskans ansvarsområden är att lindra lidande. 

Vissa delar ur resultatet tar upp att jämfört med den allmänna befolkningen så är patienterna 

mer depressiva, ångestfyllda och har en lägre livskvalitet (Olsson et al., 2010a) medan andra 

delar visar att patienterna faktiskt inte har så depressiva symtom som man skulle kunna tro 

(Grehl et al., 2010). Detta kan leda till förutfattade meningar om hur patienter med en obotlig 

sjukdom upplever det men sjuksköterskan bör inte låta sina egna föreställningar om 

sjukdomen påverka bemötandet och handlandet i vården. Detta styrker Birkler (2007, s.35) 

som menar att för att en sjuksköterska ska kunna visa omsorg så måste han eller hon utgå 

ifrån patientens situation, förstå dennes livsvärld och inse att alla patienter upplever 

sjukdomen på olika sätt.   

Partners till personer med ALS strävar efter att finna mening med sitt nuvarande liv och 

även det kommande livet efter att partnern gått bort.  De har dubbla känslor, självklart vill 

de behålla sin partner, men samtidigt så vill de inte att partnern ska behöva lida (Ozanne et 

al., 2014). Det här kan leda till ett etiskt dilemma, de anhöriga känner sig egoistiska som vill 

ha kvar en person i livet som lider. Man kan jämföra att vara anhörig till någon med ALS 

med att vara anhörig till någon med obotlig cancer. De tycker att man inte ska låta 
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sjukdomen ta upp den gemensamma tiden som man har tillsammans, och de vill prioritera 

de stunder då de kan känna närhet till varandra, eftersom tiden de har tillsammans är kort.  

De anhöriga tyckte även det var viktigt att i slutet av patientens liv få tid för sig själva och att 

vara själv med sina tankar och känslor. Dock gav det dem dåligt samvete då det kändes som 

att de prioriterade sig själva före sin cancersjuka partner (Palm & Fredrichsen, 2008).  

Anhöriga tror ofta att ALS-patienter mår psykiskt dåligt. Resultat visar detta, men även att 

patienterna upplever sin psykiska hälsa vara bättre än vad de anhöriga tror (Olsson et al. 

2009; Grehl et al., 2010). Det är lätt att som frisk tro att en obotlig sjukdom leder till psykisk 

ohälsa men det kan inte nämnas nog ofta att sjuksköterskan inte får låta sina egna känslor 

och åsikter ta över. Dahlberg och Segesten (2010, s.128) kallar det för att ha patientfokus och 

menar att det är först när sjuksköterskan är öppen för patientens sätt att se på sin sjukdom 

och vågar möta dennes livsvärld som det verkliga vårdandet uppstår.   

Miglioretti et al., (2008) beskriver att personer med ALS vill försöka hitta anledningen och 

orsaken till varför de fått sjukdomen. Det kan kopplas till Fryback och Reinert (1999) som 

menar att patienter med en obotlig sjukdom brottas mer med andliga frågor än andra och de 

frågade sig varför just de blivit sjuka. Det är för dessa patienter sjuksköterskan bör ge extra 

tid och även kunna finnas där för att lyssna på deras tankar. Att bara lyssna på vad de har att 

säga kan betyda mycket för patienten. När sjuksköterskan handskas med andlig hälsa krävs 

det att vården är patientcentrerad. Denna patientcentrerade vård kan inte bortses när en hög 

vårdkvalitet är målet. Patienten ska ha rätt till att kunna göra sin röst hörd och få stöd av 

sjukvårdpersonalen. När man blir sjuk så är man utsatt och i andras händer, det är förståeligt 

att patienten då vill ha tid till att prata och ha någon som lyssnar. Oron är säkert stor då 

framtiden är oviss, där kan sjuksköterskan hjälpa till mycket genom att bara lyssna och 

finnas där.   

Resultatet visade att patienterna ville ha kontroll över sjukdomen och dess behandlingar och 

var rädda för att bli beroende av andra samt att de är rädda för att förlora förmågan att 

kunna kommunicera (Ozanne et al., 2013). Det är förståeligt då de så småningom inte 

kommer att kunna göra sig förstådda med hur de vill att deras vård ska vara utformad just 

för deras specifika behov och önskemål. Dahlberg och Segesten (2010, s.109) beskriver 

betydelsen av att patienten tydliggör för sjuksköterskan om hur sjukdomen påverkar deras 
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liv. Det är patienten som är expert i det ämnet, ingen annan kan veta hur en patient upplever 

sin sjukdom eller livssituation förutom patienten själv.  Att patienterna vill känna kontroll 

kan också jämföras med en studie av Ray och Street (2006) som beskriver att även anhöriga 

kan vara rädda att förlora kontrollen samt har en rädsla av att bli sedda som att de inte kan 

utföra coping eller visa ömsesidighet i relationer. Dessa rädslor leder till att de anhöriga har 

svårt att be om hjälp (Ray & Street, 2006).  

Resultatet beskriver svårigheterna med att som anhörig ta beslut åt patienten angående 

vården när patienten inte längre kan ta egna beslut över sitt liv. Då flyttas beslutsfattandet 

oftast över till anhöriga (Nolan et al., 2008; Hogden et al., 2013). Att ta beslut åt någon annan 

måste vara bland det svåraste man kan göra, och tankar om huruvida man tog rätt beslut 

eller inte kan uppstå. Dahlberg och Segesten (2010, s.114) benämner svårigheterna att som 

anhöriga kunna fatta beslut i en akut situation då det medför ett allt för stort ansvar. De 

menar att det alltid finns en osäkerhet i vad patienten själv hade önskat. Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning (2005) tar upp att sjuksköterskan ska utifrån patientens och de 

anhörigas önskemål och behov föra deras talan. Enligt hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763), 2a § ska sjukvården grunda sig på respekt för patientens integritet och 

självbestämmande och varje behandling ska i den mån det är möjligt genomföras i samråd 

med patienten. 

Att vara anhörig till en person med ALS visar resultatet är en utmaning. Att gå ifrån att vara 

anhörig till vårdare måste vara en stor omställning för båda parter. O´Brien et al., (2012) 

beskriver att en konsekvens av sjukdomen är att patienten är i behov av hjälp när det 

kommer till de mer grundläggande behoven men de anhöriga ska även vara ett stöd för 

patienten under hela sjukdomen. En del av sjuksköterskans arbete är att möta människor i 

olika situationer. Det krävs kunskap för att kunna möta de känslor och problem som uppstår 

då hela familjen drabbas.  

Resultatet visar också vikten av att kunna känna hopp trots sjukdomen. Det kan relateras till 

att finna mening och att stöd kan öka livskvaliteten. Patienterna förklarar att familj och 

vänner hjälper dem att finna mening i livet (Ozanne et al., 2013). I en studie av Olsson, 

Östlund, Strang, Jeppsson-Grassmam och Friedrichsen (2011) beskriver patienter i livets 

slutskede vad hopp är för dem. Några av patienterna beskriver hopp som något som funnits 
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med sen födseln och något som alla behöver. Hopp och livet är starkt sammankopplat och 

uttrycks som, ”utan hopp finns det inget liv”. De nämner att hopp ska ses som något som 

varje person har rätt att ha tillgång till under hela livet. De kom även fram till att 

sjuksköterskan bör förstärka patienternas känsla av hopp, eftersom det är en central del av 

människors liv.  

Att ta sig igenom en sjukdom som ALS ensam är förmodligen svårt och får man dessutom 

inte tillräckligt med stöd från sjukvårdspersonal blir situationen säkert väldigt tuff. Patienten 

kan känna sig ensam trots att den har anhöriga, för att de aldrig riktigt kan förstå känslan 

som patienten upplever.  Katie Eriksson benämner ensamhet som att vara utesluten ur 

gemenskapen och menar att ensamheten i sig inte är ett lidande men att det blir ett lidande 

när människan känner sig ensam (Eriksson, 1994, s.45). Det är viktigt för livskvaliteten att 

kunna känna hopp och försöka finna en mening med livet.  

Resultatet visar att det sociala livet skapar livskvalitet (Grehl et al., 2010). Socialt umgänge 

och stöd ifrån nära och kära kan leda till ökad livskvalitet, men alla har inte familj och 

vänner, kan de då inte uppleva livskvalitet trots sin diagnos? Fryback och Reinert (1999) 

hävdar att vetskapen om att livet kommer ta slut leder till att varje dag blir till en gåva och 

livet blir mer värdefullt. Livskvaliteten har en större betydelse än längden på livet. Att finna 

en mening med livet är särskilt viktigt när en person står inför en allvarlig sjukdom. Detta 

eftersom själva sjukdomen orsakar förändringar i livet som tvingar patienten till en ny 

granskning av meningen med just deras liv.   

Sjuksköterskan kan öka livskvaliteten genom att bidra med stöd, bekräftelse och vägleda 

patienten, under hela sjukdomsförloppet (Olsson et al., 2010b). Palm och Fredrichsen (2008) 

anser att något som också är viktigt för patientens välmående är att information om 

sjukdomen ges till dem. Det är också viktigt att patienten känner ett förtroende för 

sjuksköterskan. Detta för att vården ska bli så bra som möjligt för patienten och att deras 

åsikter, känslor och integritet respekteras, men det krävs även att sjuksköterskan kan få stöd 

i att hantera vårdandet. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s.123) måste sjuksköterskan 

bearbeta och handskas med dessa känslor för att kunna bistå med en god vård till 

patienterna. Kompetensbeskrivningen (2005) beskriver att sjuksköterskan ska ge stöd och 
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vägledning till både patient och anhöriga för att kunna uppnå en delaktighet i vård och 

behandling.  

Anhöriga till dessa patienter lever i en osäkerhet inför framtiden (Cipolletta & Amicucci, 

2014). Det är förståeligt då de lever med en vetskap om att deras närmaste när som helst kan 

ryckas ifrån dem. Den osäkerheten måste vara svår att leva med samtidigt som de antagligen 

inte vill att det ska gå ut över patienten. Dahlberg och Segesten (2010, s. 121) nämner att 

familjen är avgörande för patientens förmåga att bevara eller återvinna hälsa men påpekar 

också att familjen kan påverka situationen negativt. Här är det viktigt att sjuksköterskan 

uppmuntrar och ser familjen som en helhet då de anhöriga som tidigare nämnts har stor 

inverkan på patientens välbefinnande och det kan vara de familjemedlemmar som får för lite 

stöd under sjukdomsprocessen som kan påverka patienternas situation negativt. Det är 

också dessa anhöriga som inte får något stöd som kommer att känna en lägre livskvalitet. 

Henriksson och Årestedt (2013) påpekar dessutom vikten av förberedelse hos anhöriga till 

patienter med obotliga sjukdomar. De har kommit fram till att om de anhöriga kan förbereda 

sig inför vad som kommer ske så känner de mer hopp inför livet och känslan av ångest blir 

mindre.  

Resultatet visar hur viktigt det är med stöd ifrån sjuksköterskan under hela 

sjukdomsprocessen för en ökad livskvalitet (Olsson et al., 2010a). Detta styrker Birkler (2007, 

s.92) som menar att sjuksköterskan bör inrikta sig på att försöka åstadkomma en livskvalitet 

hos patienten i den situationen som den befinner sig i just nu, hellre än att försöka förlänga 

livet. Det bör forskas mer på hur sjuksköterskan ska kunna ge stöd för att genom det kunna 

öka livskvaliteten hos patienter då detta är en så pass viktig faktor i livet, särskilt för de som 

är allvarligt sjuka.  

 

4.2 Metoddiskusssion 
 

En litteraturöversikt är en bra metod att använda då man vill belysa en upplevelse och skapa 

förståelse för något. Studierna som inkluderats är gjorda i olika länder vilket ger en bredd på 

forskningen och alla var publicerade inom ett spann på tio år (2004-2014) vilket ger ett 

aktuellt forskningsläge för studiens syfte, flera av studierna var även publicerade detta år 
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(2014). Fler sökningar med fritext än med MeSH-termer har utförts då det resulterade i bättre 

träffar. Att endast artiklar som fanns tillgängliga i fulltext har använts kan dock ha resulterat 

i att författarna gått miste om användbara artiklar. Artiklarna är alla hämtade ifrån PubMed, 

det kan uppfattas som en svaghet att bara en databas har använts, men databasen är 

fokuserad på omvårdnadsforskning och enbart relevanta och adekvata artiklar som passar 

studiens inklusionskriterier har använts. Artiklarna har begränsats till det engelska språket 

vilket kan ha bidragit till att värdefulla artiklar missats som skulle kunna ha svarat upp mot 

studiens syfte. Översättningen från engelska till svenska kan också innebära att nyanser i 

språket misstolkats, men författarna anser sig dock ha goda kunskaper i det engelska språket 

och resultatets trovärdighet borde inte ha påverkats.  I forskning inom ALS så finns det fler 

kvantitativa studier än kvalitativa. Detta är en svaghet då litteraturstudien består av elva 

stycken kvantitativa artiklar, då vi ville ha kvalitativa studier som beskriver upplevelser väl. 

Det är dock svårare att fånga en upplevelse och känsla i en kvantitativ studie än i en 

kvalitativ. Både Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) och SBU:s granskningsmall (2012) 

användes vid artikelgranskningen, de var båda strukturerade och lätta att använda. Detta 

har gjort att artiklarna till litteraturstudien känns tillförlitligt granskade. Efter granskningen 

exkluderades fyra artiklar eftersom att de inte höll måttet när det kom till kvalitet. 

Författarna läste igenom artiklarna var och en för att sedan jämföra fynden och gemensamt 

analysera meningsbärande enheter som de hittat vilket upplevs vara en styrka i studien. 

Litteraturstudiens resultat har också styrkts med citat som tydligt gör att innehållet blir 

korrekt. En kontinuerlig handledning har lett till att fler ögon granskat uppsatsen och 

konstruktiv kritik har mottagits.    

4.3 Slutsats 
 

I denna litteraturstudie har patient och anhörigas upplevelse av att leva med ALS belysts. 

Sjuksköterskan behöver få en djupare förståelse för hur patienter och deras familjer 

upplever sjukdomen för att kunna planera omvårdnaden och ge ett bra stöd till alla 

involverade. Vi tycker att upplevelsen av att leva med ALS bör bli mer uppmärksammat, 

detta skulle leda till att vården och livskvaliteten förbättras. Mycket fokus läggs på 

patienten, och det är lätt att familjen glöms bort. Vi anser att mer kvalitativ forskning 

behövs inom detta ämne, för att verkligen kunna fånga upplevelsen. 
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Biliga 1.  

Tabell 3. Översikt av inkluderade artiklar.  

Författare Syfte  Design/ 

Datainsamli

ngsmetod 

Deltagare  Analys- 

metod  

Resultat  Kommentarer 

gällande kvalitet 

Boerner, K. & Mock, 

S.E. (2012) Kanada 

 

De ville 

utvärdera hur 

patienternas 

stöd till 

anhörigvårdar

na kunde 

påverka hur 

anhörigvårdar

na mådde. 

Kvantitativ 

metod med 

en 

strukturerad 

enkät.  

 

104 

 

Linjär 

regressions 

analys 

Om anhörigvårdare 

känner stöd ifrån 

patienten så 

påverkar det deras 

förmåga att tänka 

positivt. 

Medelhög  

Cipolletta, S., & 

Amicucci, L. (2014) 

Italien 

Utforska 

upplevelsen 

att som 

familjemedle

m leva med en 

person med 

ALS fram till 

dess bortgång.  

 

Kvalitativ 

metod med 

djup- och 

semistruktur

erade 

interjuver. 

13  Tolkningsfe

nomenologis

k analys 

 

Familjemedlemmar 

till en person med 

ALS behöver mer 

stöd och information 

under patientens 

sjukdom och i livet 

slut. 

Medelhög  

Foley, G., Timonen, 

V., & Hardiman, O. 

(2014) 

Irland 

 

 

 

 

Belysa hur 

viktiga delar 

av livet 

påverkar hur 

personer med 

ALS bemöter 

döden och tar 

beslut om sin 

vård  

 

Kvalitativ 

studie med 

djupinterjuv

er 

34 Grounded 

theory 

Ålder och 

livssituationen 

bidrog till hur 

deltagarna tog sitt 

beslut om vården.  

De äldre deltagarna 

var med 

accepterande av sin 

sjukdom än de 

yngre. Familjen 

hade den största 

inverkan på beslutet 

som togs om vård 

och behandling.   

 

Hög  

Grehl, T., Rupp, M., 

Budde, P., 

Tegenthoff, M. & 

Fangerau, H. (2010) 

Tyskland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka 

livskvalitet 

och humör 

och se 

skillander i 

självskattning 

från 

patienterna 

själva och från 

deras 

anhöriga. 

Kvantitativ 

metod där 

deltagarna 

fick besvara 

olika 

skattningssk

alor. 

80  SPSS 17.0, 

Pearson 

correlation 

och T-test 

I genomsnitt var 

patienterna nöjda 

med sina liv, deras 

anhöriga skattade 

dem lägre i 

livskvalitet 

Medelhög  



 

 

Hogden, A., 

Greenfield, D., 

Nugus, P., & 

Kiernan, C.M. (2013) 

Australien  

Utforska 

anhörigvårdar

ens 

delaktighet i 

beslutsfattand

e när det 

kommer till 

vården kring 

ALS. 

Kvalitativ 

studie med 

semistruktur

erade 

interjuver. 

24 Systematisk 

process av 

tematisk 

analys 

Anhörigvårdarna 

var patientens röst, 

känslomässiga stöd 

och assistent 

Hög  

Hirano, Y. M., 

Yamazaki, Y., 

Shimizu, J., Togari, 

T. & Bryce J. (2006) 

Japan 

Undersöka 

ALS-

patienters 

svårigheter 

med att 

uttrycka sina 

behov, 

önskningar 

och deras 

källor till stöd 

och lycka.  

 

Kvantitativ 

metod med 

semistruktur

erade 

interjuver.  

 

54  Standardme

tolo-gi 

Patienterna 

upplever olika typer 

av oro och 

frustration. En 

specifik oro som 

måna patienter 

uttrycker är rädslan 

över att vara en 

börda för familjen.  

Medelhög  

King, S.J., Duke, 

M.M., & O´Connor, 

B.A. (2008) 

Australien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentera en 

metod för att 

utveckla/förkl

ara vidden av 

förändring och 

anpassning 

hos personer 

med ALS. 

Kvalitativ 

studie med 

djupinterjuv

er, 

anteckninga

r, 

berättelser, 

elektronisk 

korresponde

ns, sånger 

och 

fotografier. 

 

22 Grounded 

theory 

Deltagarna använde 

ett återkommande 

beslutsmönster om 

pågående 

förändringar och 

anpassningar 

samtidigt som de 

lever med 

sjukdomen. 

Hög  

Lo Coco, G., Lo 

Coco, D., Cicero, V., 

Oliveri, A., Lo 

Verso, G., Piccoli, F. 

& La Bella, V. (2005) 

Italien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdera 

livskvalitet 

hos ALS-

patienter och 

hos deras 

anhörigvårdar

e 

Semistruktu

rerade 

intervjuer, 

frågeformul

är och 

skattningssk

alor.   

74 Hierarchic 

cluster 

analysis, U-

test 

ALS har en negativ 

inverkan på 

livskvaliteten hos 

både patienter och 

deras anhöriga.  Det 

framkom även att 

det inte behöver 

vara de 

anhörigvårdare som 

vårdar de mest 

krävande 

patienterna som 

uppger lägst 

livskvalitet 

Medelhög  



 

 

Miglioretti, M., 

Mazzini, L., 

Oggioni, G.D., Testa, 

L., & Monaco F. 

(2008) 

Italien 

 

Dela in 

patienter med 

ALS i två olika 

grupper 

beroende på 

deras 

sjukdoms 

representation

. Sedan 

jämföra dessa 

två grupper 

med varandra 

när det 

kommer till 

funktionell 

status, humör 

och 

livskvaliten. 

Kvantitativ 

design  

 

74 T-test, 

Pearsons 

korrelation  

K –means 

clustering  

X2 –test 

Det var ingen 

skillnad i kön eller 

ålder gällande 

humör och 

livskvalitet. 

Livskvaliten sjönk 

då den funktionella 

statusen och 

kontrollen över 

sjukdomen sjönk. 

Patienter hade en 

högre livskvalitet 

om de har en positiv 

inställning om sin 

hälsa, samt hade en 

känsla av kontroll 

över sina symtom 

och behandlingar.  

 

Medelhög  

Nolan, M-T., Kub, J., 

Hughes, M-T., 

Terry, P-B., Astrow, 

A-B., Carbo, C-A., 

Thompson, R-E., 

Clawson, L., Texiera, 

K., & Sulmasy, D-P. 

(2008) 

USA 

Jämföra 

patientens val 

angående 

anhörigas 

delaktighet i 

beslut i livets 

slut med hur 

de anhöriga 

upplever att 

det var efter 

patientens 

bortgång.   

Kvantitativ 

och 

kvalitativ 

metod med 

djupintervju

er 

32 Kvalitativ 

innehållsana

lys 

Patienten vill helst 

fatta beslut kring sin 

vård själv. Många 

anhöriga uppger 

dock efter patientens 

bortgång att det var 

gemensamma beslut 

som hade tagits. 

Medelhög  

Olsson, A G., 

Markhede, I., Strang, 

S. & Persson, L I. 

(2010) Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdera 

välmående 

och fysiska 

funktioner hos 

patienter med 

ALS och deras 

anhöriga 

Kvantitativ 

metod med 

skattningssk

alor 

70 Bonferroni 

test, Fischers 

test, Mann-

Whitney test 

och 

Spearman´s 

rho  

 

Välmåendet var 

stabilt och man 

kunde se ett 

samband mellan 

patientens och den 

anhörigas 

välmående. Den 

anhöriga skattade 

patientens 

välmående värre än 

vad patienten 

skattade sig själv. 

Medelhög  

Olsson, A., 

Markhede, I., Strang, 

S., & Persson, L. 

(2010b) Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka  

livskvalitet, 

ångest och 

depression 

hos patienter 

och deras 

anhöriga. 

Kvantitativ 

metod med 

frågeformul

är 

 

70 

 

Spearman´s 

rho  

Fishers test 

Mann- 

Whitney test  

Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

 

Anhöriga sätter ofta 

sina egna behov åt 

sidan vilket leder till 

en ökad börda. Det 

varierade under 

sjukdomsförloppet 

hur patienter och 

anhöriga mådde.  

 

Medelhög  



 

 

Olsson Ozanne, A., 

Strang, S., & 

Persson, L-I (2010a) 

Sverige 

Granska 

hälsorelaterad 

livskvalitet, 

ångest och 

depression 

hos patienter 

med ALS och 

dess närmast 

anhörig. 

Sedan jämföra 

med den 

svenska 

generella 

befolkningen. 

Kvantitativ 

studie med 

skattningssk

alor 

70 Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test, 

Spearman´s 

rho, Mann- 

Whitney test 

och 

Pitman´s 

permutation 

test.   

Understryker 

behovet av stöd från 

vårdpersonal, till 

både patienten och 

dess anhörig strax 

efter diagnos 

tillfället och under 

sjukdomsförloppet 

för att minska risken 

för ångest och 

depression.  

 

Medelhög  

Ozanne, A-O., 

Graneheim, U-H., & 

Strang,S. 

(2014) Sverige 

Belysa hur 

personer med 

ALS skapar 

mening trots 

sjukdomen. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

baserad på 

individuella 

interjuver 

19 Innehållsana

lys 

Deltagarna 

upplevde 

existentiella frågor 

som både 

underlättade och 

hindrade 

möjligheten till att 

finna mening i livet. 

Trots det så lyckades 

de, trots sjukdomen 

och dess 

konsekvenser, att 

finna en mening. 

Detta stärkte deras 

vilja att leva.  

 

Hög  

Ozanne, A-O., 

Graneheim, U-H., & 

Strang,S. 

(2014) 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belysa 

upplevelsen 

av att finna 

mening i livet 

för partners 

till personer 

med ALS. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

baserad på 

kvalitativ 

innehållsana

lys av 

individuella 

interjuver. 

13 Innehållsana

lys 

De fann en mening 

trots närheten till 

döden genom att 

uppskatta sina egna 

liv, acceptera 

situationen, att tro 

på ett liv efter 

partnerns bortgång 

och att känna en 

gemensamhet. 

Hög  

Pagnini, F., Rossi, 

G., Lunetta, C., 

Banfi, P., 

Castelnuovo, G., 

Corbo, M., & 

Molinari, E. (2010) 

Italien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka 

hur 

anhörigvårdar

na uppfattar 

stödet samt se 

ett samband 

mellan 

bekymmer, 

börda, ångest 

och 

depression. 

 

 

 

 

Kvantitativ 

metod 

80 Tvärsnittsst

udie 

Anhörigvårdarnas 

börda, depression 

och ångest hade ett 

samband med 

varandra 

Medelhög  



 

 

 

Vignola, A., Guzzo, 

A., Calvo, C., 

Moglia, C., Pessia, 

E., Cavallo, S., 

Cammarosano, A., 

Giacone, P., 

Ghiglione, P. & 

Chio, A. (2008) 

Italien 

 

Identifiera 

graden av 

ångest hos 

patienter och 

anhöriga i 

olika faser av 

sjukdomen 

och hur detta 

påverkar 

livskvaliteten 

Kvantitativ 

metod 

 Spielberger´

150s STAI 

Under perioden då 

patienten får 

diagnosen samt 

under den tidiga 

fasen under 

sjukdomen är 

ångesten som värst. 

Medelhög  

 

 


