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Sammanfattning 

Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är ett samlingsnamn för olika neurologiska och 
obotliga sjukdomar som kännetecknas av nedbrytning av det motoriska nervsystemet. 
Symtom som svaghet i muskler uppkommer succesivt och orsakar andningssvikt och 
förlamning. Idag saknas adekvat bromsmedicin mot ALS vilket gör att fokus läggs på 
symtomlindring. För att kunna ge en god omvårdnad till patienter med ALS är det 
viktigt med ökad kunskap och förståelse inom hälso- och sjukvården, vilket kan leda 
till en bättre livskvalitet. Syftet med studien var att undersöka hur patienter med ALS 
upplever omvårdnaden under sjukdomstiden. Metoden som användes var en 
litteraturstudie baserad på 11 vetenskapliga artiklar. I resultatet framträdde tre 
kategorier; att vara medskapare i sin vård som innebar att patienter upplevde att 
beslutsfattande, kontroll och bristande kunskap påverkade omvårdnaden. Att få 
individanpassad vård innebar att få stöd, tid och ett gott bemötande. Patienter som 
upplevde sig bli beroende av omvårdnaden kände sig som en börda och maktlösa. Det 
är angeläget med forskning som undersöker hur patienter med ALS upplever 
omvårdnaden eftersom nuvarande forskning främst är inriktad på hur patienter 
upplever sjukdomen.  
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Abstract 

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a generic name for various neurological and 
incurable diseases characterized by the breakdown of the motor nervous system. 
Symptoms such as muscle weakness occur gradually and causes respiratory failure 
and paralysis. Today there is no cure for ALS, but instead are the sight on symptom 
relief. In order to provide good care to patients with ALS, it is important to increase 
knowledge and understanding of health care, which can lead to a better quality of life. 
The purpose of this study was to examine how patients with ALS experience nursing 
care during illness. The method used was a literature review based on 11 scientific 
articles. The result appeared in three categories; to be co-creators in their care which 
involved patients felt that decision making, control and lack of knowledge affected 
the care. To get individualized care meant to get support, time and good treatment. 
Patients felt that they become dependent on nursing felt as a burden and powerless. It 
is important with research that examines how patients with ALS experience care as 
current research mainly focuses on how patients experience the disease. 
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Inledning 
Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är ett samlingsnamn på sällsynta och obotliga 
neurodegenerativa sjukdomar som leder till att viljestyrda muskler förtvinar 
(Socialstyrelsen, 2014). Symtom kan variera beroende på var bortfallet av de 
motoriska nervcellerna sitter. ALS kan resultera i svaghet och stelhet i muskulatur 
(Guell, Antón, Rojas-García, Puy & Pradas, 2013). Globalt drabbas uppskattningsvis 
2-4 personer per 100 000 invånare varje år. I Sverige drabbas omkring 200 personer 
årligen och 600 personer beräknas leva med ALS i Sverige idag. Orsaken till ALS är i 
de flesta fall okänd men forskning visar på att cirka 5-10 procent av de som drabbas 
har en släkting med samma diagnos (Socialstyrelsen, 2014). Enligt Olsson Ozanne, 
Strang och Persson (2011) debuterar ALS vanligtvis vid 55-70 års ålder men kan 
uppkomma när som helst i vuxen ålder. Studier visar att män drabbas oftare än 
kvinnor (Socialstyrelsen, 2014). ALS är sällsynt och det är nödvändigt med en god 
dialog mellan patient och vårdare, vilket innebär att kommunikation och planering är 
viktiga faktorer för att minska lidandet för patienten. En god dialog kräver en ökad 
kunskap och förståelse från hälso- och sjukvårdspersonal och anhöriga.  
 
I dagens forskning om ALS finns förhoppningar till ny kunskap. Nya bromsmediciner 
och nya behandlingsmetoder ligger till grund för att lyckas hitta faktorer som kan 
förebygga att personer med anlag för ALS drabbas (Olson & Josephson, 2012). 
 
 
Bakgrund 
Amyotrofisk lateral skleros (ALS) 
ALS drabbar människor i hela världen. Klassisk ALS är den vanligaste formen. Några 
andra former av ALS är progressiv spinal muskelatrofi (PSMA), progressiv bulbär 
pares (PBP), pseudobulbär pares (PsBP) samt primär lateral skleros (PLS) 
(Socialstyrelsen, 2014). Föreliggande litteraturstudie kommer att belysa omvårdnaden 
utifrån samlingsnamnet ALS. Nervsystemet förtvinar långsamt vilket leder till ett 
bortfall av motoriska nervceller i hjärnbarken, hjärnstammen samt ryggmärgen (Guell 
et al., 2013). De hjärnceller och nervbanor till och från hjärnan som drabbas av 
förtvining har viktiga och specifika uppgifter gällande motorik, språk och minne. Det 
är dessa nervcellsgrupper som gör att symtomen av ALS uppkommer (Olson & 
Josephson, 2012). Symtom kan komma utan förvarning men börjar ofta smygande 
med svaghet i tunga, hand eller ben för att sedan sprida sig till närliggande 
viljemässigt styrd muskulatur (Shook & Pioro, 2009). Guell et al. (2013) beskriver 
sjukdomsförloppet ur tre olika faser. Fas ett bygger på att patienten har 
uppmärksammat de första symtomen och söker läkarkontakt. För att ställa diagnosen 
ALS krävs en noggrann anamnes samt en klinisk undersökning. Eftersom det inte 
finns något specifikt prov för att ställa diagnosen ALS leder läkarbesöket till en 
elektromyografi som visar om det finns tecken på denervation, det vill säga en skada 
mellan nervtrådar och berörda muskelceller. Guell et al. (2013) nämner att under fas 



 

 3 

två förvärras symtomen vilket kan leda till ytterligare svaghet, spasticitet, 
muskelatrofi, okontrollerbara småryckningar samt tal och sväljsvårigheter. Under 
denna fas krävs en god kommunikation mellan patient och vårdarna eftersom ALS 
medför olika former av funktionsnedsättningar. Det krävs en dialog för att 
uppmärksamma patientens önskemål angående fortsatta omvårdnadsåtgärder under 
sjukdomstiden. I den tredje och sista fasen är faktorer som livskvalitet och värdighet 
viktiga att beakta. Vid bristande kommunikation mellan patient, anhöriga samt hälso- 
och sjukvårdspersonal kommer omvårdnaden att påverkas vilket kan leda till minskad 
livskvalitet och värdighet hos patienten (ibid). 
 
Idag är forskningen begränsad om varför människor drabbas av ALS men det finns tre 
hypoteser om orsaken. Den första berör avsaknaden av nervtillväxtfaktorer som är 
viktiga och påverkar specifika motoriska nervceller i ryggmärgen. Den andra 
hypotesen är att gener med olika mutationer kan orsaka ALS. Den tredje och sista 
hypotesen är att ALS orsakas utav en överstimulering av glutamat (Olson & 
Josephson, 2012). Forskare har upptäckt att förhöjda koncentrationer av glutamat 
leder till nervcellsdöd. Utifrån denna hypotes har läkemedlet Riluzol tagits fram för 
att hämma toxiciteten av glutamat. Läkemedlet har störst effekt i första fasen, vilket 
gör det viktigt att diagnos ställs i god tid för en förbättrad livskvalitet hos patienten 
(Bucchia, Ramirez, Parente, Nizzardo, Magri, Dametti & Corti, 2015; Ushikubo, 
2015).   
 
Överlevnaden för patienterna som fått diagnosen ALS skiljer sig väsentligt. Somliga 
lever med ALS i över 10 år men i de flesta fall avlider patienterna inom 2-3 år efter 
diagnostillfället. Faktorer som bidrar till en kortare överlevnad är hög ålder när ALS 
debuterar, kvinnligt kön, tal- och sväljsvårigheter samt lång tid mellan symtom och 
diagnos (Kamel, M Umbach, Stallone, Richards, Hu & P Sandler, 2008).  
 
Enligt Rudnicki, McVey, Jackson, Dimachkie och Barohn (2015) utvecklar 
patienterna som lider av ALS andningsinsufficiens, vilket innebär försvagningar i 
diafragma, interkostalmuskulatur och struphuvud. Detta leder till att kroppens 
naturliga försvarsmekanism att hosta försämras, vilket hindrar förmågan till att 
upprätthålla fria luftvägar. Det är vanligt att patienter med ALS gör en bedömning av 
lungfunktionen med hjälp av spirometri som mäter lungornas kapacitet. När patienten 
understiger 50 procent av den normala lungfunktionen bör noninvasiv ventilation 
(NIV) övervägas. NIV hjälper patienterna att ventilera lungorna genom att reglera 
trycket på in- och utandningen, vilket förbättrar kvalitén på andningen. Studier visar 
på att NIV är en livsförlängande behandlingsform som bromsar ytterligare försämring 
av lungfunktionen (ibid). I takt med att andningsinsufficiens kombinerat med 
aspirationskomplikationer förvärras under sjukdomsförloppet blir ofta dessa faktorer 
den slutliga dödsorsaken (Pagnini, Manzoni, Tagliaferri & Gibbons, 2015).  
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Omvårdnad 
Syftet med omvårdnad av patienter med ALS är att skapa god livskvalitet under 
sjukdomstiden, allt från symtomdebut och ställning av diagnos fram till livets 
slutskede (Ericsson & Ericsson, 2012). Enligt International Council of Nurses (ICN) 
har sjuksköterskor fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (SSF, 2014). 
 
Manley, Hills och Marriot (2011) beskriver att som sjuksköterska är det viktigt att ha 
kunskap och förmåga att kunna föra en dialog med patienter och deras anhöriga. För 
att sjuksköterskor ska kunna ge personcentrerad vård krävs respekt, medkänsla och 
värdighet. Ericsson och Ericsson (2012) påpekar att ALS kan ge psykisk stress för 
både patient och anhöriga. Sjuksköterskan kan känna påfrestning av att möta de 
hjälplösa och ångestfyllda patienterna. Galvin, Madden, Maguire, Heverin, Vajda, 
Staines och Hardiman (2015) förklarar att god omvårdnad bygger på att kunna möta 
patienter och deras anhöriga för att tillgodose psykiska, fysiska, sociala samt 
existentiella behov. Manley et al. (2011) som nämner att det krävs en god relation 
mellan patient och sjuksköterska för att kunna se och möta patientens olika behov. Att 
arbeta personcentrerat kan sjuksköterskan stödja patienten i att fatta självständiga 
beslut för att upprätthålla autonomi och främja personliga önskemål. För att stärka 
dessa delar finns Patientlagen (SFS 2014:821). Där ingår aspekter som att få vara 
delaktig, ha möjlighet till samtycke samt få ta del av information inom omvårdnaden. 
Detta är viktiga punkter som främjar patienternas delaktighet inom hälso- och 
sjukvården och som de har rättigheter till. McCance, Slater och McCormack (2008) 
nämner att om patienten inte längre kan bestämma över sin omvårdnad ska patienten 
fortfarande få ha önskningar och i möjligaste mån, med hjälp av stöd, kunna uppnå 
dem. Manley et al. (2011) beskriver för att kunna ge personcentrerad vård krävs det 
att hela vårdlaget arbetar utefter gemensamma mål. För att uppnå detta krävs anpassad 
informationen som ges till patienten och framförs i både tal och skrift för att lättare 
kunna förstås. Om det finns en öppen dialog mellan patient och sjuksköterska skapas 
en god omvårdnad vilket medför att sjuksköterskan får möjlighet till respons kring 
omvårdnaden av patienten (ibid). Vid omvårdnaden kring en patient som drabbats av 
ALS är det viktigt att snabbt få kontakt med ett specialiserat ALS-team. I teamet ingår 
neurolog, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, dietist, lungläkare, 
psykolog och kurator. Professionerna utför olika åtgärder som patienten kan komma 
att behöva under sin kommande sjukdomstid. Exempel på dessa åtgärder är 
symtomlindrande läkemedel, träningshjälp samt bostadsanpassning (Olson & 
Josephson, 2012). 
 
Lerum Vigeland, Solbrække Nyheim och Frich (2016) beskriver att anhöriga har en 
viktig roll vid omvårdnaden. ALS orsakar olika funktionsnedsättningar vilket betyder 
att stöd ifrån anhöriga är viktigt. Som anhörig kan omvårdnad till patienten innebära 
allt från att hjälpa till som stöd av förlorade funktioner till att vara fysiskt närvarande 
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på grund av säkerheten för att förhindra exempelvis fall. En annan form av stöd som 
de anhöriga kan förmedla är att övervaka utrustning som är livsuppehållande. 
 
Livskvalitet  

Begreppet livskvalitet är uppbyggt utifrån två ord, liv och kvalitet. För att kunna 
förstå ordet måste det delas upp. Ordet liv står för bland annat existens och utifrån 
detta är livskvalitet sammankopplat med just existens, att leva. Kvalité i begreppet 
står för kvalitén på livet, vad som betyder mest för att individen ska kunna uppleva ett 
gott liv. Begrepp som vanligtvis sammanknyts med livskvalitet är glädje, 
välbefinnande och en god balans i livet. När individers hälsa hotas uppmärksammas 
begreppet livskvalitet vilket ger en insikt om vad som är värdefullt och vad som kan 
gå förlorat i livet (Rustøen, 1993). Nationalencyklopedin (2017) beskriver livskvalitet 
som: ”Förutsättningarna för god livskvalitet bör skiljas från livskvalitet i sig själv. 
Dålig hälsa kan inte utan vidare identifieras med dålig livskvalitet, fast dålig hälsa 
naturligtvis kan bidra till att minska en persons livskvalitet.” 

Enligt Norris, Que och Bayat (2010) kan patienter med ALS uppleva en god 
livskvalitet. Det är av stor vikt att möta de sociala och existentiella problem som kan 
uppstå under ALS framåtskridande förlopp för att patienten ska kunna känna 
livskvalitet. Tramonti, Bongioanni, Di Bernando, Davitti och Rossi (2012) beskriver i 
sin studie att god livskvalitet är en subjektiv känsla och är inte alltid relaterat till 
kroppens fysiska funktion. ALS är en allvarlig sjukdom vilket kan generera i att 
patientens humör blir påverkat och kan i sin tur leda till att patienten utvecklar en 
depression. I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om depressionen har utvecklats 
utifrån exempelvis en stor livsförändring och att livskvaliteten är sänkt eller om det är 
symtom som uppkommit vid ALS. Tramonti et al. (2012) nämner även att psykiska, 
sociala och existentiella faktorer samt stöd är delar som är av stor betydelse för att 
patienten ska uppnå god livskvalitet.  
 
Problemformulering 
ALS har ett fortskridande sjukdomsförlopp med livspåverkande symtom, och idag 
finns endast bromsmedicin och fokus bör därför riktas på att skapa en god 
omvårdnad. Litteraturgenomgången visar att forskningen om hur patienter upplever 
sin omvårdnad är begränsad. Därför är det angeläget att undersöka patienters 
upplevelse av omvårdnad vid ALS. Detta kan leda till en ökad kunskap och en bättre 
förståelse hos de anhöriga samt hälso- och sjukvårdspersonalen. 
 
Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur patienter med ALS upplever 
omvårdnaden under sjukdomstiden. 
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Metod 
En allmän litteraturstudie har utförts enligt Friberg (2012) för att besvara studiens 
syfte. 
 
Datainsamling 
Inledningsvis gjordes en osystematisk litteratursökning för att söka av 
problemområdet i databaserna Cinahl, Pubmed och Academic Search elite då dessa är 
inriktade på omvårdnadsforskning. Sökningarna introducerade ämnet och gav 
relevanta sökord för att kunna söka vidare. Därefter genomfördes en systematisk 
litteratursökning i databaserna Cinahl, Pubmed samt Academic Search elite. 
Ämnesordet Amyotrophic lateral scelerosis användes i alla tre databaserna samt 
sökorden Adaptation och Perspective. Trunkering (*) användes på samtliga sökord för 
att få med alla böjningsformer och den booleska operatorn AND användes för att 
begränsa och se samband mellan de olika sökorden (Tabell 2) (Friberg, 2012). 
Inklusionskriterier i sökningarna var att samtliga artiklar skulle vara kvalitativa och 
publicerade mellan årtalen 2007-2017 samt vara skrivna på engelska. I sökningarna 
inkluderades alla åldrar, kön samt att omvårdnaden skulle bedrivas av hälso- och 
sjukvårdspersonal och/eller anhöriga. I den första sökningen inkluderades tillgängliga 
abstrakt men detta gav ett begränsat antal träffar. Vid resterande sökningar 
exkluderades tillgängligt abstrakt. Artiklarna granskades och poängsattes utifrån 
Carlsson- och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. Artiklarnas 
poäng resulterade i en rangordning utifrån en skala på grad 1 (80-100%) hög- , grad 2 
(70-79%) medel- och grad 3 (60-69%) låg vetenskaplig kvalitet. De 11 artiklarna som 
valdes ut till resultatartiklar motsvarade grad 1, grad 2 samt grad 3 (Tabell 4).  
 
Artikelsökning i Cinahl 

I databasen Cinahl användes ALS i Cinahl Heading vilket gav ämnesordet MH 
"Amyotrophic Lateral Sclerosis". I de två första sökningarna kombinerades 
ämnesordet med subheadings "PF" (Psychosocial Factors). I den första sökningen 
användes begränsningen att abstrakt skulle vara tillgängligt vilket gav 63 träffar. För 
att utöka den andra sökningen exkluderades tillgängligt abstrakt vilket resulterade i 
109 träffar. I den tredje sökningen kombinerades ämnesordet med AND och sökordet 
Adaptation* vilket gav 12 träffar. I den sista sökningen användes ämnesordet AND 
Perspective* vilket gav 20 träffar. Sammanlagt gav alla fyra sökningar 204 träffar där 
samtliga titlar lästes. Totalt uteslöts 126 titlar då dessa inte svarade till studiens syfte, 
vilket resulterade i 78 lästa abstrakt. Utifrån Carlsson- och Eimans (2003) 
bedömningsmall granskades sedan sju artiklar vilket genererade i fem resultatartiklar 
(Tabell 3). 
 
Artikelsökning i Pubmed 

I databasen Pubmed användes als amyotrophic lateral sclerosis som MeSH term. I 
den första sökningen kombinerades MeSH termen med sökordet Adaptation* vilket 
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resulterade i 88 träffar. I den andra sökningen användes MeSH termen tillsammans 
med sökordet Perspective* vilket gav 107 träffar. Dessa två sökningarna gav totalt 
195 träffar där alla titlar lästes och 144 artiklar valdes bort då de inte svarade till 
studiens syfte. Resterande 51 abstrakt lästes varav tre artiklar motsvarade studiens 
syfte. En artikel exkluderades innan granskning då den var kvantitativ och resultatet 
motsvarade inte studiens syfte. Resterande två artiklar granskades utifrån Carlsson- 
och Eimans (2003) bedömningsmall, vilket resulterade i två resultatartiklar (Tabell 3).  
 
Artikelsökning i Academic Search elite 

I databasen Academic Search elite användes ALS i Subject Terms vilket gav 
ämnesordet DE "Amyotrophic Lateral Sclerosis". I den första sökningen 
kombinerades ämnesordet med Adaptation* vilket gav 54 träffar. I den andra 
sökningen användes ämnesordet tillsammans med Perspective* vilket genererade i 
102 träffar. Dessa två sökningar gav totalt 156 träffar där samtliga titlar lästes. Av 
dessa titlar uteslöts 121 artiklar då de inte svarade till studiens syfte. Av de 
återstående 35 artiklarna lästes samtliga abstrakt och fem artiklar svarade till syftet 
och valdes ut för granskning i Carlsson- och Eimans (2003) bedömningsmall, vilket 
resulterade i tre resultatartiklar (Tabell 3).  
 
Totalt gav sökningarna i de olika databaserna 555 träffar, där 164 abstrakt lästes. Det 
utfördes också en manuell sökning som genererade i en artikel. Utifrån Carlsson- och 
Eimans (2003) bedömningsmall granskades totalt 15 artiklar, vilket genererade i 11 
resultatartiklar.  
 
Databearbetning  
Databearbetningen har genomförts enligt Friberg (2012) struktur för innehållsanalys. 
De 11 artiklarna som valdes till resultatet lästes och granskades enskilt för att få en 
uppfattning om innehållet. Därefter skapades en artikelöversikt för att få en överblick 
över de valda artiklarnas innehåll till resultatet. Artikelöversikten innefattar 
publikations år, land, databas, författare, titel, syfte, metod, urval, bortfall, slutsats 
samt den vetenskapliga kvalitén (Tabell 4). Citat och meningsenheter från artiklarnas 
innehåll relaterat till syftet valdes ut var för sig. Nästa steg var att diskutera artiklarnas 
innehåll, resultat samt de utvalda citaten och meningsenheterna i grupp. Efter detta 
bearbetades resultatartiklarna ytterligare en gång. Alla citat och meningsenheter som 
motsvarade studiens syfte noterades och försågs med en kod. Koderna som liknade 
varandra fördes samman till åtta subkategorier och sedan till tre kategorier.  
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Tabell 1. 

Subkategorier Kategorier 
Beslutsfattande   

Att vara medskapare i sin vård Kontroll 
Bristande kunskap  
Stöd   

Att få individanpassad vård Tid 
Bemötande 
Börda Att bli beroende 
Maktlöshet 

   
 
Forskningsetiska överväganden 
När en studie påbörjas krävs det att varje forskningsprojekt söker ett etiskt tillstånd 
för att skydda deltagaren i studien (Forsberg & Wengström, 2016). För att 
vetenskaplig forskning ska få utföras på människor och biologiskt material från 
människor krävs ett etiskt godkännande (SFS 2003:460). Lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460) syftar till att vid forskning skydda 
människan och människans värde. Lagen innefattar skydd av känsliga personuppgifter 
och ska tillämpas när ett fysiskt ingrepp av både en levande och avliden människa 
sker. Lagen ska användas på forskning som utförs i Sverige. Det är viktigt att ha en 
avvägning mellan risker och kunskapsvinster vid forskning för att ta hänsyn till varje 
människas välbefinnande. Deltagarna måste vara tillräckligt informerade och 
införstådda i forskningen, syftet samt dess risker. Deltagarna ska ha möjlighet att 
kunna upphäva sitt deltagande under forskningsprocessen (ibid).  
 
I de 11 utvalda resultatartiklarna var 10 artiklar etiskt godkända och samtliga studier 
hade tagit hänsyn till forskningsetiska principer. Etiska riktlinjer följdes vilket innebar 
att deltagarna gav samtycke och skriftligt medgivande samt fick skriftlig och/eller 
muntlig information om studien. Generellt i de olika studierna skulle deltagarna 
kunna kommunicera verbalt och/eller genom kroppsspråk. Vid svårigheter i 
kommunikationen hade somliga deltagare med sig någon som kunde hjälpa dem att 
framföra deras åsikter angående omvårdnaden. I de flesta studier beskrevs 
urvalskriterierna och vilka patienter som ingick i studierna. De patienter med ett för 
långt framskridande sjukdomsförlopp exkluderades för att deras hälsa inte skulle 
riskeras.  
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Resultat 
Resultatet belyser hur patienter med ALS upplever omvårdnaden under 
sjukdomstiden utifrån kategorierna att vara medskapare i sin vård, att få 
individanpassad vård och att bli beroende. 
 
Att vara medskapare i sin vård 
Denna kategori innehåller subkategorierna beslutsfattande, kontroll och bristande 
kunskap. 
 
Beslutsfattande 
Foley, Timonen & Hardiman (2014) nämner att patienterna uppskattade delaktighet i 
vårdandet vilket betydde att de själva fick vara med och bestämma när behovet av 
hjälp var nödvändigt. Patienter uttryckte att när beslut skulle fattas gällande 
omvårdnaden var det viktigt att anhöriga var delaktiga och kunde framföra sina 
åsikter (Foley, Timonen & Hardiman, 2016; Hogden, Greenfield, Nugus & Kiernan, 
2012; Lemoignan & Ells, 2008). Patienterna kände en plikt att fatta rätt beslut utifrån 
de anhörigas bästa när det kom till valet av att ta emot eller neka behandling (Foley et 
al., 2016; Hogden et al., 2012). Patienterna kände att beslutsfattandet gällande 
noninvasiv ventilation (NIV) underlättades när de anhöriga framfört sin åsikt, men i 
slutändan var det patienten själv som bestämde över omvårdnaden (Lemoignan et al., 
2008; Greenaway, Martin, Lawrence, Janssen, Al-Chalabi, Leigh & Goldstein, 2015). 
Greenaway et al. (2015) nämner även att patienterna upplevde att det fanns en lämplig 
tidpunkt att få information angående framtida vård. Om informationen gavs i ett tidigt 
skede i sjukdomsförloppet hade patienterna förmåga att fatta ett eget beslut angående 
omvårdnaden.  
 
Kontroll 
Lemoignan et al. (2008) nämner för att kunna uppleva kontroll vid 
omvårdnadsåtgärden NIV uttryckte patienterna att det var viktigt att kunna förmedla 
vilka behandlingsalternativ de var i behov av. En patient uttryckte: 
 

 ...as long as I can properly communicate with my voice, my eyes or a machine 
or whatever, I want to have a re- spirator. . . But as soon as I can no longer 
communi- cate, that’s it! I don’t want anything else to be done. (Lemoignan et 
al., 2008, s. 210). 
 

Kontroll över vården och möjligheter till att följa upp sin vård gav patienterna en 
känsla av frihet vilket hjälpte dem att fokusera på nuet (Foley et al., 2014). En känsla 
av frihet vid beslutsfattandet ökade hos de patienter som inte hade anhöriga eftersom 
de kände att de själva hade makt över sin omvårdnad (Foley, Timonen & Hardiman, 
2014). I studien av O´Brien, Whitehead, Murphy, Mitchell-Douglas och Jack (2011) 
beskrevs vikten av att ta kontroll över omvårdnaden vilket bevarade patienternas 
självständighet, detta ledde till att patienterna upprätthöll en känsla av normalitet.   
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Bristande kunskap 
En stor frustration hos många av patienterna var att hälso- och vårdspersonalen inte 
kunde ge noggrann och specifik information om sjukdomsförloppet (Hogden et al., 
2012; O’Brien et al., 2011; Rosengren, Gustafsson & Jarnevi, 2015). När kunskapen 
var begränsad upplevde patienterna att de inte fick tillgång till den omvårdnad som de 
var i behov av (O’Brien et al., 2011). En patient nämner: ”But if you want somebody 
in to help, who do you see? You don´t know. Who do you contact for that type of 
thing? You don´t know.” (O’Brien et al., 2011, s. 127). Rosengren et al. (2015) 
beskrev att hos somliga patienter fanns en rädsla att bli placerad på en avdelning vid 
livets slutskede med personal som inte hade insikt i patienternas individuella behov 
och önskningar. 
 
Att få individanpassad vård   
Denna kategori innehåller subkategorierna stöd, tid och bemötande.  
 
Stöd 
Bakker, Creemers, Schipper, Beelen, Grupstra, Nollet och Abma (2015) nämner i sin 
studie att ett stabilt nätverk var viktigt för patienterna vid omvårdnaden då de 
upplevde ett mindre vårdbehov från hälso- och sjukvårdspersonalen. När 
omvårdnaden utfördes av anhöriga som hade en förståelse kring ALS upplevde 
patienterna en ökad trygghet samt en stor tacksamhet (Foley et al., 2016; Rosengren et 
al., 2015). Patienterna upplevde trygghet i omvårdnaden när de hade fått individuell 
information om sin framtida vård och kunde förlita sig på att de fick den hjälp de 
behövde (Greenaway et al., 2015; Olsson Ozanne, Graneheim & Strang, 2013). När 
symtomen förvärrades under sjukdomstiden upplevde patienterna ett större behov och 
beroende av stöd från de anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonalen (Bakker et al., 
2015; Hogden et al., 2012). Greenaway et al. (2015) beskrev att patienterna upplevde 
trygghet när de fick stöd från de anhöriga och var då mer villiga till att ta emot 
symtomlindringen NIV. Somliga patienter uppskattade ALS-teamet då de skapade ett 
lugn, visade omtanke och förståelse i vården kring NIV (ibid). Andra patienter 
uttryckte en tacksamhet till hälso- och sjukvårdspersonalen som skapade möjligheter 
att fortsätta med aktiviteter i vardagen utifrån patienternas förmågor (Olsson Ozanne 
et al., 2013). En patient uttryckte: 
 

But I don’t think I would be so happy if I hadn´t had my assistants. Probably, 
my life would have been a misery. Then I would have just been lying there and 
not going out. My assistants make it possible for me to go out. (Olsson Ozanne 
et al., 2013, s. 2145) 
 

 Den goda omvårdnaden som gavs genererade till en bättre livskvalitet för patienterna 
(Foley, O'Mahony & Hardiman, 2007).  
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Tid 
Patienterna upplevde att tid var en viktig faktor till personcentrerad vård när 
personalen tog sig tid till omvårdnadsarbetet. Hembesök värderades högt och det var 
variationen av besöken och tiden som bidrog till en positiv upplevelse av 
omvårdnaden. Somliga patienter belyste att det var behagligt med hembesök då hälso- 
och sjukvårdpersonalen satte sig ned i patientens hemmiljö vilket skapade en trygg 
och god relation. I jämförelse med ALS-teamet som besökte patienten vid färre 
tillfällen och hade en mer begränsad tid vid varje besök upplevde patienterna 
situationen mer ansträngd. Något som uppskattades av patienterna var att samtal 
skedde i lugn och ro för att kunna planera den kommande vården. När kommande 
problem och symtom förutsågs upplevde somliga patienter detta som påfrestande, 
men visade sig öka livskvaliteten vid ett senare stadie (Bakker et al., 2015).  
 
Bemötande 
Hogden et al. (2012) nämner att det goda bemötandet gjorde att patienterna kände sig 
tillfredsställda med vården. Specialiserad vård, information och stöd var faktorer som 
uppskattades mest av patienterna. En god relation skapade tillit vilket underlättade 
samtal mellan patienterna och ALS-teamet. Greenaway et al. (2015) förklarar att när 
det kom till omvårdnadsåtgärden NIV respekterade patienterna ALS-teamets kunskap. 
Patienterna uttryckte att ALS-teamet hade goda kunskaper om kommande åtgärder 
och för att uppleva en ökad livskvalitet var patienterna villiga att följa deras råd (ibid). 
Det var betydelsefullt för patienterna att de skulle mötas med hänsyn i relation till 
deras autonomi och integritet (Foley et al., 2007; Rosengren et al., 2015). En patient 
uttryckte: ”My hearing is adequate and my brain is in good shape. You do not need to: 
1 Lean forward and speak extra loud and clear. 2 Say thing three times because I 
really understand you’re messaged.” (Rosengren et al., 2015, s. 79). 

 
Att bli beroende  
Denna kategori innehåller subkategorierna börda och maktlöshet.  
 
Börda 
Foley et al. (2016) nämnde att hälso- och sjukvården i Irland var begränsad. Resultatet 
av detta var att patienterna behövde förlita sig på de anhöriga som ett komplement till 
den bristande sjukvården, vilket skapade en känsla av att vara en börda (ibid). 
Gällande omvårdnadsåtgärden NIV var det viktigt för patienterna att de anhöriga var 
delaktiga i beslutsfattandet. En oro hos patienterna var att de anhöriga skulle behöva 
ta ett för omfattande ansvar i den praktiska vården (Lemoignan et al., 2008). Det var 
ett dagligt kämpande för patienterna att lindra familjens oro samtidigt som de själva 
blev allt mer beroende av stöd i omvårdnaden (Foley et al., 2014). Rosengren et al. 
(2015) nämner i sin studie att när kroppens fysiska funktioner sviktade infann sig 
känslan av att vara en börda och att vara värdelös, då de vardagliga aktiviteterna inte 
längre kunde utföras. En patient nämnde att hon kände sig beroende av de anhöriga 
och deras stöd men ville inte att sjukdomen skulle ta över deras liv.  



 

 12 

My daughter is saying that she’ll give up work and she’ll move in as a carer. 
But then she’s trying to get pregnant, so, and I keep saying to live your own 
life: “The time will come when I do need you, really need you. (Foley et al., 
2014 s. 12). 

 

Maktlöshet 
Omvårdnaden vid livets slutskede skapade oro och patienterna upplevde sig maktlösa. 
De kände sig tvingade att ta hänsyn till de anhöriga i valet av omvårdnad då de 
anpassades utifrån de anhöriga (Foley et al., 2016). Maktlöshet infann sig även när 
begränsade alternativ för livsuppehållande behandlingar var ett faktum (ibid). 
Greenaway et al. (2015) nämner att när andningskomplikationerna försvårades och 
omvårdnadsåtgärden NIV var det enda omvårdnadsalternativet, upplevde en del 
patienter att de inte längre hade makt över sin vård. ”It’s not a choice, you either use it 
or you can’t breathe of a night, so there is no choice” (Greenaway et al., 2015, s. 
1005). Patienterna som inte kunde kommunicera verbalt upplevde sig maktlösa då de 
inte fick fram vad de menade (Rosengren et al., 2015). När ALS förvärrades upplevde 
patienterna att de tappade kontrollen över livet, vilket resulterade i att de försökte ta 
kontroll över omvårdnaden. En patient var väldigt tydlig med nekandet till rullstol då 
det påminde honom om vilka fysiska funktioner han hade förlorat (Foley et al., 2014). 
O’Brien et al. (2011) beskrev att patienter upplevde en förlust av privatliv när de 
vårdades i hemmet, vilket gav en känsla av att hälso- och sjukvårdspersonalen 
inkräktade på deras liv. 
 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Valet att använda de tre databaserna Cinahl, Pubmed och Academic Search Elite 
grundar sig i att de fokuserar på omvårdnadsforskning vilket var relevant till studiens 
syfte. Enligt Wallengren och Henricsson (2012) stärks arbetets trovärdighet genom att 
utgå ifrån flera databaser. Då ett större område genomsöktes ökade chanserna till att 
hitta relevanta artiklar. En osystematisk sökning inleddes där det upptäcktes att det 
fanns en begränsad mängd forskning inom det valda syftet. En kunskapsbrist inom 
ämnet upplevdes och som blivande sjuksköterskor föreföll det relevant att undersöka 
patienternas upplevelse av omvårdnaden vid ALS. I den osystematiska sökningen 
framkom det lämpliga sökord som var relaterade till studiens syfte. I den systematiska 
sökningen ingick ämnesordet Amyotrophic Lateral Sclerosis vilket var det bärande 
begreppet. Genom att använda ämnesordet i alla sökningar reducerades risken att gå 
miste om relevanta artiklar om ALS. För att inkludera alla ändelser användes 
trunkering i samtliga sökord. Sökorden kombinerades med den booleska sökoperatorn 
AND för att se samband mellan ämnesordet och sökorden (Friberg, 2012). Utifrån de 
systematiska sökningarna påträffades ett antal dubbletter i de olika databaserna vilket 
tyder på problemområdet var väl genomsökt. Svårigheterna med att hitta relevanta 
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artiklar som svarade till syfte resulterade i att grad 1, 2 och 3 inkluderades i studiens 
resultat. I vissa fall kan grad 3 ses som en svaghet, men i denna studie var det 
nödvändigt för att få ett omfattande och innehållsrikt resultat. 

Studiens syfte fokuserade på patienternas upplevelse och det var då lämpligt att 
basera resultatet på kvalitativa studier. Kvaliteten på resultatet stärks då upplevelserna 
är subjektiva och det ger ett bredare perspektiv. Av 11 studier var 10 kvalitativa, samt 
att en studie hade mixad metod men endast den kvalitativa delen ur resultatet 
användes. Det visade sig vara mycket svårt att finna vetenskapliga artiklar som 
belyste patienternas upplevelse om sin omvårdnad. Genom att endast undersöka hur 
patienterna upplevde sin omvårdnad av hälso- och sjukvårdspersonalen visade sig 
begränsa antalet vetenskapliga artiklar. Därför valdes anhörigvårdare som 
inklusionskriterie, då bakgrundsartiklarna belyste att de hade en viktig roll i 
omvårdnaden. Det var i vissa fall svårt att avgöra om abstraktet svarade till studiens 
syfte, vilket kan ha resulterat i att relevanta artiklar exkluderats. För att undersöka 
aktuell forskning inkluderades resultatartiklar som publicerats mellan årtalen 2007-
2017. Inklusionerna av alla åldrar, kön och länder baserades på att patienterna har en 
kort överlevnadstid efter diagnos samt att ALS vanligtvis uppkommer i 55-70 års 
ålder. När sökningen utgick ifrån både män och kvinnors upplevelse och att inkludera 
olika länder, grundade sig i att detta utökade antalet vetenskapliga artiklar. Dessa 
inklusioner skapade ett variationsrikt resultat eftersom det inkluderade både män och 
kvinnor som lider av ALS med olika demografiska variabler. Utifrån resultatartiklarna 
kom en från Australien, fyra från Irland, en från Kanada, en från Nederländerna, två 
från Storbritannien och två från Sverige. Studien är till viss del överförbar till svensk 
hälso- och sjukvård, men en viktig tanke är att länderna har olika sjukvårdssystem och 
krav på kompetens vilket gör att överförbarheten till Sverige blir något begränsad.  

Under bearbetningen utav artiklarna läste var och en igenom artiklarna enskilt och valde 
ut meningsenheter och citat relaterade till syftet. Vid gruppdiskussion framkom det att 
meningsenheterna och citaten var snarlika vilket tyder på att syftet varit i fokus under 
bearbetningen av artiklarna. När artiklarna bearbetades en andra gång och inga nya fynd 
gjordes ansågs artiklarna var väl bearbetade. En negativ faktor var att det engelska 
språket inte behärskades till fullo, vilket kan ha bidragit till feltolkningar av texterna 
och därmed minskat trovärdigheten i studien. 

Litteraturstudiens resultatartiklar har tagit hänsyn till de etiska principerna. Tio studier 
har fått etiskt godkännande för att genomföra forskningsprojekten. En artikel behövde 
inte etisk granskning eftersom studien baserades på fyra biografier, men de har följt 
de etiska riktlinjerna vid forskning av människor. Detta ses positivt att forskarna till 
studierna har tagit hänsyn till etiken, då patienterna som lider av ALS är utsatta då de 
har en dödlig och krävande sjukdom som påverkar dem både fysiskt och psykiskt. Det 
var i denna litteraturstudie viktigt för författarna att forskarna till de valda studierna 
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tagit hänsyn till patienternas hälsa och att de inte riskerats att bli skadade under 
deltagandet i studien.  
 
Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur patienter med ALS upplever 
omvårdnaden under sjukdomstiden. Resultatet visade att kategorierna att vara 
medskapare i sin vård, att få individanpassad vård och att bli beroende hade 
betydelse för patienternas upplevelse av omvårdnaden.  
 
Litteraturstudien visade att patienter som var medskapare i sin vård tryckte på viktiga 
faktorer som beslutsfattande, ha kontroll och bristen på kunskap. Foley et al. (2014) 
beskrev att patienterna uppskattade när de fick vara delaktiga och bestämma över sin 
vård. De upplevde en känsla av frihet när de hade kontroll över vården och kunde 
följa upp sin vård. O’Brien et al. (2011) nämner att när kunskapen begränsades 
angående sjukdomsförloppet upplevde patienterna att de inte fick den omvårdnad de 
var i behov av. McCance et al. (2008) beskrev att personcentrerad vård kunde leda till 
att självständiga beslut fattades av patienten, vilket stärkte autonomin och gynnade de 
individuella behoven. Det var viktigt att patienterna fick bevara sina önskemål under 
sjukdomstiden och att dessa uppfylldes inom en rimlig nivå. Manley et al. (2011) 
förklarade att personcentrerad vård skulle vara anpassad till patienterna och 
informationen skulle framföras i tal och skrift. Vid öppna dialoger mellan 
sjuksköterska och patient där sjuksköterskan tog sig tid att lyssna och ge information 
skapades grunden för en god omvårdnad. Författarna till denna uppsats vill 
understryka vikten av att som sjuksköterska ha förståelse för patienterna och deras 
olika förutsättningar med olika individuella behov. Respekt för autonomi skapas 
genom att patienterna får vara med och fatta beslut i omvårdnaden, vilket i sin tur 
bevarar integriteten.  
 
Något som uppskattades av patienterna var att få vara delaktiga och känna kontroll i 
omvårdnaden (Foley et al., 2014). Enligt M. Groot, W.C. Derksen, J.P. Crul, P.T.M. 
Grol och J.F.J. Vernooij-Dassen, (2006) upplevde de patienter som vårdades palliativt 
en frustration i att inte kunna förutspå den förväntade livslängden. Detta bidrog till 
svårigheter att blicka framåt i livet. Foley et al. (2014) förklarade att bristen på 
kontroll hindrade patienterna att fokusera på livet. Patienter kan känna ångest och 
stress då ALS är obotligt och att de har en begränsad tid kvar att leva. Det är viktigt 
som sjuksköterska att låta patienterna vara delaktiga och känna kontroll för att 
motverka ytterligare faktorer som kan minska livskvaliteten.   
 
Patienterna framhåller att information om sjukdomen ska ges tidigt. Information i ett 
tidigt skede underlättade beslutsfattandet för patienterna (Greenaway et al., 2015). I 
Patientlagen (SFS 2014:821) tas bland annat upp att sjuksköterskan är skyldig att göra 
patienterna delaktiga och ge den information de har rätt till. Om lagen inte följs kan 
patienterna känna sig kränkta. Det kan även finnas patienter som inte vill fatta egna 
beslut och få information om omvårdnaden. Det är viktigt att som sjuksköterska 
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respektera detta men även tydliggöra deras rättigheter till delaktighet. För att kunna 
förmedla rätt information vid rätt tidpunkt krävs det att sjuksköterskan är kompetent 
inom ALS och har en känsla för när information bör ges.   
 
Individanpassad vård stärktes genom stöd, tid och bemötande vilket påverkade 
patienternas livskvalitet. När de anhöriga utförde omvårdnaden ökade tryggheten och 
patienterna kände en stor tacksamhet (Foley et al., 2016; Rosengren et al., 2015). 
Somliga upplevde även tacksamhet till hälso- och sjukvårdspersonalen då de kunde 
skapa möjligheter till att fortsätta med aktiviteter i vardagen (Olsson Ozanne et al., 
2013). ALS-teamet som hade goda kunskaper i omvårdnaden upplevdes öka 
livskvaliteten hos patienterna (Greenaway et al., 2015). Norris et al. (2010) 
förtydligade att det var viktigt att möta de sociala och existentiella behoven för att 
patienterna skulle känna livskvalitet. Anledningarna till att livskvalitet ökade i dessa 
sammanhang baserades på glädje, balans i livet samt välbefinnande (Rustøen, 1993).  
Manley et al. (2011) nämner att för att ge personcentrerad vård krävs respekt, 
medkänsla och värdighet. Här finns likheter med den individanpassade vården så som 
att ge ett gott bemötande, tid och stöd till patienterna. När patienterna fick fortsätta 
med vardagliga aktiviteter utifrån deras förmågor upplevdes balans och glädje i livet. 
Genom att leva ett så normalt liv som möjligt stärks autonomin och patienternas 
självständighet bevaras. Det framkom även att patienterna kände ett ökat stöd när de 
anhöriga var delaktiga i omvårdnaden.  
 
När patienterna blev beroende av omvårdnaden upplevde de maktlöshet och kände sig 
som en börda. Enligt Foley et al. (2016) är hälso- och sjukvården begränsad i Irland 
vilket gör att de anhöriga får ta ett stort ansvar och patienterna känner sig som en 
börda. I Sveriges hälso- och sjukvårdslag (1982:763) ska vården ges med god kvalité 
och tillgodose patientens behov. Sjukvården i Sverige gör att kravet inte blir lika stort 
på anhörigvården, och sjukvården är utformad till att ge ett stort stöd i omvårdnaden 
till både patient och anhöriga. Om sjukvården ger tillräckligt med stöd kan detta leda 
till att patienten inte i lika stor utsträckning upplever sig som en börda gentemot de 
anhöriga.  
 
När kroppens normala funktioner som exempelvis talsvårigheter begränsade 
vardagsaktiviteterna upplevde patienterna sig maktlösa (Rosengren et al., 2015). 
Förlusten av de kroppsliga funktionerna genererade i att en del patienter inte ville ta 
emot praktiskt stöd. I Sverige har patienter som drabbats av ALS tillgång till ett ALS-
team som både erbjuder praktiskt- och emotionellt stöd (Olson & Josephson, 2012). 
Då ALS-teamet ger individanpassad vård kan det leda till att patienterna upplever en 
ökad livskvalitet. ALS-teamet måste uppmärksamma varje patients specifika behov 
och därefter ge anpassad information och vägledning. För att individanpassad vård 
ska uppnås och för att patienterna ska känna en trygghet är det viktigt för 
sjuksköterskan att ha kunskaper om hur ALS påverkar patientens hälsa för att kunna 
tillämpa dem i omvårdnaden. 
 



 

 16 

 
Konklusion och implikation 
Litteraturstudiens resultat visar att vara medskapare i sin vård, att få individanpassad 
vård och att bli beroende är delar som patienter belyser och upplever under 
omvårdnaden. Vid beslut kring omvårdnad var det viktigt att patienterna fick vara 
delaktiga. När hälso- och sjukvårdspersonalen hade bristande kunskap upplevde 
patienterna frustration vilket resulterade i problem när beslut skulle tas. Erhållet stöd 
var en annan aspekt som patienter med ALS värderade högt i samband med 
omvårdnad. Stödet kunde ges av hälso- och sjukvårdspersonal samt anhöriga. 
Patienter beskrev det sociala stödet som en trygghet och med ett stabilt nätverk var 
patienterna mer villiga att ta emot framtida hjälp och symtomlindring. ALS-teamet 
förmedlade ett lugn till patienterna då de förlitade sig på teamets kunskap om 
sjukdomsförloppet och vården. Känslan av att bli beroende var något som patienterna 
upplevde vid omvårdnaden. Att vara beroende av de anhöriga resulterade i känslor av 
att vara en börda. När patienterna inte längre kunde kommunicera upplevde somliga 
sig maktlösa då de inte längre hade möjlighet att framföra sina åsikter.  
 
Idag saknas adekvat behandling som bromsar sjukdomsförloppet vilket innebär att det 
är av stor vikt att skapa en god omvårdnad för patienterna. Det finns få kvalitativa 
studier som visar hur patienter upplever sin omvårdnad när de drabbats av ALS. För 
att kunna förmedla en god vård som sjuksköterska eller anhörigvårdare är det därför 
betydelsefullt att belysa patienters upplevelser av sin omvårdnad. Författarna anser att 
litteraturstudien är applicerbar i omvårdnadsarbetet som sker i den svenska hälso- och 
sjukvården. Det krävs ytterligare forskning när det kommer till patienters upplevelse 
av omvårdnaden vid ALS.  
 
 



 

 

Referenser 
 
*Bakker,M., Creemers, H., Schipper, K., Beelen, A., Grupstra, H., Nollet, F., & 

Abma, T. (2015). Need and value of case management in multidiciplinary ALS 
care: A qualitative study on perspective of patient, spousal caregivers and 
professionals. Informa healthcare, 1-7. doi:10.3109/21678421.2014.971811 

Bucchia, M., Ramirez, A., Parente, V., Nizzardo, M., Magri, F., Dametti, S., & Corti, 
S. (2015). Therapeutic Development in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Clinical 
Therapeutics 37(3) 668-680. doi: 10.1016/j.clinthera.2014.12.020 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad- Studiematerial för 
undervisning inom projektet “Evidensbaserad omvårdnad- ett sammarbete 
mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nummer 2. 
Malmö: Fakuliteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola. Hämtad 2017-04-
10, från 
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf;jsessionid=
A70CC962C9ABE8D706785AC6C28A7980?sequence=1 

Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. 

*Foley, G., Timonen, V., & Hardiman., O. (2016). ”I hate being a burden”: The 
patient perspective on carer burden in amyotrophic lateral sclerosis. 
Amyotrophic lateral sclerosis and Frontotemporal Degeneration. 17. (351-357). 
doi: 10.3109/21678421.2016.1143512 

*Foley, G., Timonen, V., & Hardiman., O. (2014). Acceptance and Decision Making 
in Amyotrophic Lateral Sclerosis From a Life-Course Perspective. Qualitative 
Health Research, 24(1), 67-77. doi:10.1177/1049732312516545 

*Foley, G., Timonen, V., & Hardiman., O. (2014). Exerting control and adapting to 
loss in amyotrophic lateral sclerosis. Social Science & Medicine, 101, 113-119. 
doi: 10.1016/j.socscimed.2013.11.003 

 
*Foley, G., O'Mahony, P., & Hardiman., O. (2007). Perceptions of quality of life in 

people with ALS: Effects of coping and health care. Informa healthcare, 8, 164-
169. doi:10/108017482960601164532 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3.uppl.). 
Stockholm: Natur & Kultur.   

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. (2.uppl.). Lund: Studentlitteratur.  



 

 

Galvin, M., Madden, C., Maguire, S., Heverin, M., Vajda, A., Staines, A., & 
Hardiman, O. (2015). Patient journey to a specialist amyotrophic lateral 
sclerosis multidisciplinary clinic: an exploratory study. BMC Health Services 
Research, 15, 1-8. doi: 10.1186/s12913-015-1229-x Hämtad 
http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-015-1229-x  

*Greenaway, P. L., Martin, H. N., Lawrence, V., Janssen, A., Al-Chalabi, A. Leigh, 
N. P., & Goldstein, H. L. (2015). Accepting or declining non-invasive 
ventilation or gastrostomy in amyotrophic lateral sclerosis: patient's 
perspectives. J Neurol, (262) 1002-1013. doi:10.1007/s00415-015-7665-z 

Guell, M., Antón, A., Rojas-García, R., Puy, C., & Pradas, J. (2013). Comprehensive 
Care of Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients: A Care Model. Archivos de 
Bronconeumología, 49 (12), 529-533. doi: 10.1016/j.arbr.2013.09.011 

*Hogden, A., Greenfield, D., Nugus, P., & Kiernan, C. M. (2012). What influence 
patient decision-making in amyotrophic lateral sclerosis multidiciplinary care? 
A study of patient perspectives. Patient Preference and Adherence, (6), 829-
838. doi:10.2147/PPA.S37851  

Kamel, F., Umbach, M. D., Stallone, L., Richards, M., Hu, H., & Sandler, P. D. 
(2008) Association of Lead Exposure with Survival in Amyotrophic Lateral 
Sclerosis. Environ Health Perspect, 116 (7), 943-947 doi:10.1289/ehp.11193 

*Lemoignan, J., & Ells, C. (2008). Amyotrophic lateral sclerosis and assisted 
ventilation: How patient decide. Palliative and Supportive Care, (8), 207-213. 
doi:10/1017/S1478951510000027 

Lerum Vigeland, S., Solbrække Nyheim, K., & Frich, C. J. (2016) Family caregivers’ 
accounts of caring for a family member with motor neurone disease in Norway: 
a qualitative study. BMC Palliative Care, 15 (22). doi: 10.1186/s12904-016-
0097-4  

Manley, K., Hills, V., & Marriot, S. (2011) Person-centred care: Principle of Nursing 
Practice D. Nursing Standard. Art and Science. Hämtad från: 
https://www2.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/377365/Nursing_Standard
_Principle_D_April11_560KB.pdf 

McCance, T., Slater, P., & McCormack B. (2008) Using the caring dimensions 
inventory as an indicator of person-centred nursing. Journal of Clinical 
Nursing,18, 409–417. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02466.x  

M. Groot, M., W.C. Derksen, E., J.P. Crul, B.,  P.T.M. Grol, R., & J.F.J. Vernooij-
Dassen, M. (2006). Living on borrowed time: Experiences in palliative 
care. Patient Education and Counseling, 65(2007), 381-386. doi: 
10.1016/j.pec.2016.09.009 



 

 

Nationalencyklopedin. (2017). Livskvalitet. Hämtad 2017-04-18, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/livskvalitet 

Norris, L., Que, G., & Bayat, E. (2010). Psychiatric Aspects of Amyotrophic Lateral 
Sclerosis (ALS). Curr Psychiatry Rep, 12, 239-245.  

*O'Brien, R. M., Whitehead, B., Murphy, N. P., Mitchell-Douglas, J., & Jack, A. B. 
(2011). Social services homecare for people with motor neurone 
disease/amyotrophic lateral sclerosis: Why are such services used or refused? 
Palliative Medicine 26(2), 123-131.doi:10.1177/0269216311398697 

Olson, L., & Josephson, A. (2012). Hjärnan. (2. uppl.). Solna: Karolinska Institutet 
University Press.  

*Olsson Ozanne, A., Graneheim, H. U., & Strang, S. (2013). Finding meaning despite 
anxiety over life and death in amyotrophic lateral sclerosis patients. Journal of 
Clinical Nursing, 22, 2141-2149. doi:10.1111jocn.12071 

Olsson Ozanne, A.G., Strang, S., & Persson, L.I. (2011). Quality of life, anxiety and 
depression in ALS patients and the next of kin. Journal of Clinical Nursing, 20 
(1/2), 283-291. doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03509.x 

Pagnini, F., Manzoni, G.M., Tagliaferri, A., & J Gibbons, C. (2015). Depression and 
disease progression in amyotrophic lateral sclerosis: A comprehensive meta-
regression analysis. Journal of Health Psychology, 20 (8), 1107-1128. doi: 
10.1177/1359105314530453  

*Rosengren, K., Gustafsson, I., & Jarnevi, E. (2015). Every Second Counts: Women's 
Experience of Living With ALS in the End-of-Life Situations. Home health 
care management & practice, 27(2) 76-82.doi:10.1177/1084822314547961 

Rudnicki, S., McVey, A., Jackson, C.E., Dimachkie, M., & Barohn, R. (2015). 
Symptom Management and End of Life Care. Neurologic Clinics, 33(4), 889-
908. doi:10.1016/j.ncl.2015.07.010.  

Rustøen, T. (1993). Livskvalitet: en utmaning för sjuksköterskan. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell.  

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. 

SFS 2003:460. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet.  
 



 

 

Shook, S.J., & Pioro, E.P. (2009). Racing against the clock: recognizing, 
differentiating, diagnosing, and referring the amyotrophic lateral sclerosis 
patient. Annals of Neurology, 65, 10-16. doi: 10.1002/ana.21545 

Socialstyrelsen. (2014). Amyotrofisk lateralskleros. Hämtad: 2017-01-24, från: 
http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/amyotrofisklateralskleros    

Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 
Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.  

Tramonti, F., Bongioanni, P., Di Bernando, C., Davitti, S., & Rossi, B. (2012). 
Quality of life of patients with amyotrophic lateral sclerosis. Psychology, Health 
& Medicine, 17, (5). 621-628.  

Ushikubo, M. (2015) Comparison Between Home and Hospital as the Place of Death 
for Individuals With Amyotrophic Lateral Sclerosis in the Last Stages of Illness. 
American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 32(4) 417-426. doi: 
10.1177/1049909114525259  

Wallengren, C & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av 
litteraturbaserat examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod från idé till examination inom omvårdnad (s. 482-496). Stockholm: 
Studentlitteratur.  

* = Artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat  

 

 

 



BILAGA A  

 

Tabell 2: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord Databasnamn Databasnamn Databasnamn 

Amyotrofisk lateral 
skleros 

Amyotrophic Lateral 
Sclerosis (MeSH) 

Amyotrophic Lateral 
Sclerosis (MH) 

Amyotrophic Lateral 
Sclerosis (DE) 

Anpassning Adaptation* Adaptation* Adaptation* 

Perspektiv Perspective* Perspective* Perspective* 



BILAGA B  

 

 Tabell 3: Sökhistorik 
 

 

* = Dubbletter.  

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

14/3 Cinahl 

(MH " Amyotrophic lateral 
sclerosis/PF")  
Limits: Publication date: 2007-
2017. Abstract avaliable. 63 21 3 2 

14/3 Cinahl 

(MH " Amyotrophic lateral 
sclerosis/PF")  
Limits: Publication date: 2007-
2017.  109 42 1 1 (2)* 

15/3 Cinahl 

(MH " Amyotrophic lateral 
sclerosis") AND adaptation*. 
Limits: Publication date: 2007-
2017  
 12 12 1 1 (1)* 

15/3 Pubmed 

(als amyotrophic lateral 
sclerosis[MeSH Terms]) AND 
adaptation*. Limits: Published 
date: last 10 years.  88 6 0 0 (2)* 

15/3 
Academic 
Search elite  

(DE"AMYOTROPHIC lateral 
sclerosis" AND adaptation* 
Limits: Publication date: 2007-
2017 54 5 0 0 (1)* 

15/3 Cinahl 

(MH " Amyotrophic lateral 
sclerosis") AND Perspective*. 
Limits: Publication date: 2007-
2017 20 3 2 1 (1)* 

15/3 Pubmed 

(als amyotrophic lateral 
sclerosis[MeSH Terms])AND 
Perspective*. Limits: Published 
date: last 10 years.  107 45 3 2 (2)* 

15/3 
Academic 
Search elite 

(DE"AMYOTROPHIC lateral 
sclerosis" AND Perspective* 
Limits: Publication date: 2007-
2017 102 30 5 3 (4)* 

  Totalt: 555 164 15 10  



BILAGA C  

 

Tabell 4: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 

Referens Bakker, M., Creemers, H., Schipper, K., Beelen, A., Grupstra, H., Nollet, F., & Abma, T. (2015). 
Need and value of case management in multidiciplinary ALS care: A qualitative study on 
perspective of patient, spousal caregivers and professionals. Informa healthcare, 1-7. 
doi:10.3109/21678421.2014.971811  

Land  
Databas 

Nederländerna. 
Academic Search elite. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka behovet och värdet av hälso- och sjukvård för patienter med 
amyotrofisk lateral skleros.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk design. 

Urval Urvalet bestod av 10 patienter, 10 vårdgivare samt 10 professionella vårdare med erfarenhet av 
ALS-vård.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer med patienter, vårdare samt professionella vårdare av ALS patienter 
för att bättre förstå erfarenheter och patienternas livsvärld gentemot sjukdomen och hälso- och 
sjukvården. Intervjuerna tog plats hemma hos patienterna för att bevara privatliv och trygghet för 
patienterna. Om det var möjligt skedde intervjuerna enskilt för patienter och de som vårdade men 
vid vissa fall var vårdarna med för att assistera kommunikationsmässigt till patienterna. Alla 
intervjuer spelades in och transkriberades efter deltagarnas samtycke. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades genom en induktiv metod. Varje forskare läste alla sammanfattningar av 
intervjuerna för att sedan analysera data. Genom markerade stycken växte teman fram som sedan 
diskuterades i forskargruppen tills att konsensus var nådd och huvudteman var fastställda.  

Bortfall Ej angivet.   

Slutsats Slutsatsen av denna studie visar på ökad förståelse till att patienter med ALS har särskilda behov 
av vård. Patienter upplevde det positivt när ALS-teamet hade gott om tid och visade emotionellt 
stöd. De patienter som var extra sårbara när ALS utvecklades snabbt och hade ett begränsat socialt 
nätverk skulle erbjudas ett ytterligare stöd av ALS-teamet.    

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I.  



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 
  

Referens Foley, G., Timonen, V., & Hardiman., O. (2016). ”I hate being a burden”: The patient perspective 
on carer burden in amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic lateral sclerosis and 
Frontotemporal Degeneration. 17. (351-357). doi: 10.3109/21678421.2016.1143512 

Land  
Databas 

Irland. 
Academic Search elite. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur patienter med ALS upplever hur det är att vårdas av 
familj och anhöriga, samt av hälso- och sjukvårdspersonal.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Beskrivande.  

Urval 34 patienter blev utvalda från ett Irländskt ALS-register för att hitta nyckelfaktorer till erfarenhet 
och beslutsfattande vid omvårdnad.    

Datainsamling Data samlades in genom intervjuer för att fånga erfarenheter av omvårdnad av familjer och 
anhöriga från patienter med ALS. Intervjuerna tog plats i patienternas hem och varade mellan 40 
minuter till 2 timmar och 10 minuter. Alla intervjuer spelades in och transkriberades efter 
deltagarnas samtycke. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades för att förstå och kunna förklara hur patienter samarbetar med hälso- och 
sjukvård samt familjevård. Analysering av patienters perspektiv på att vara en börda för vårdare 
(familj och hälso- och sjukvårdspersonal) och hur det påverkar beslutsfattande i relation till 
omvårdnad kodades samman till olika teman.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Slutsatsen av denna studie visade att patienter med ALS upplevde sig som en börda för den som 
vårdar. Studien visade att det var viktigt med en ömsesidig relation mellan familjevårdaren och 
patienten med ALS. Patienten fick vård från familjen men kunde även ge stöd till sin familj. I de 
flesta fallen handlade det om emotionellt stöd men det krävs ytterligare forskning för att kartlägga 
andra former av stöd. Genom de fysiska handikapp som framkommer i samband med sjukdomens 
progression ger det en upplevelse av att känna sig som en börda till den som vårdar. Genom denna 
studie kan ökad uppmärksamhet på stöd till både patient och familj fokusera på att möta patienter 
som upplever en känsla av börda för familjen som vårdar.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: II 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 
 

Referens Foley, G., Timonen, V., & Hardiman., O. (2014). Acceptance and Decision Making in 
Amyotrophic Lateral Sclerosis From a Life-Course Perspective. Qualitative Health Research, 
24(1), 67-77. doi:10.1177/1049732313516545 

Land  
Databas 

Irland. 
Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att identifiera psykosociala processer så som hur och varför patienter med 
ALS samarbetar med i hälso- och sjukvård. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Utforskande. 

Urval 34 personer från den irländska ALS populationsbaserade registret deltog, varav 17 stycken var 
män och 17 stycken var kvinnor. Åldrarna varierade mellan 37 och 81 år.  

Datainsamling Öppna intervjuer skedde utan några intervjuformulär. Forskaren som intervjuade ställde öppna 
frågor för att få patienterna att tala om erfarenheter om hälso- och sjukvård från att ALS kom in i 
deras liv. Intervjuerna varade mellan 40 minuter till 2 timmar och 10 minuter.  Alla intervjuer 
spelades in och transkriberades efter deltagarnas samtycke. 

Dataanalys Innan data-analysen genomfördes fick varje deltagare se manus av intervjun för ett godkännande. 
Därefter granskades sammanfattningar/manus för att sedan diskuterades data för att se 
gemensamma nämnare och kunna koda samman till teman där flera deltagare hade liknande 
erfarenheter.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Slutsatsen av denna studie visade hur och varför patienter med ALS samarbetade med hälso-och 
sjukvården. Viktiga faktorer för god omvårdnad var att hälso- och sjukvårdspersonalen var 
uppmärksamma på den enskilda patientens behov. Familjerelationer var en viktig del för patienter 
med ALS så som att låta familj och anhöriga vara delaktiga omkring beslut för kommande vård. I 
denna studie framkommer även känslor av att patienter med ALS kan känna sig som en börda när 
familjen sköter omvårdnaden. Till slutsats för att få en så god omvårdnad som möjligt var det 
viktigt att patienter kände en delaktighet av både hälso- och sjukvårdspersonal men även av familj 
och anhöriga. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: I 
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Artikel 4  

  

Referens Foley, G., Timonen, V., & Hardiman., O. (2014). Exerting control and adapting to loss in 
amyotrophic lateral sclerosis. Social Science & Medicine, 101, 113-119. doi: 
10.1016/j.socscimed.2013.11.003  

Land  
Databas 

Irland. 
Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att öka förståelsen om vad förlust betyder för personer med ALS och hur 
de utövar kontroll i vården för att bearbeta förlusten.   

Metod:  
Design 

En kvalitativ metod. 
Utforskande. 

Urval 34 personer från den irländska ALS populationsbaserade registret deltog, varav 17 stycken var 
män och 17 stycken var kvinnor. Åldrarna varierade mellan 37 och 81 år. 

Datainsamling Varje person som uttryckt intresse för att vara med i studien fick ett informationsblad. Det 
genomfördes en intervju som varade mellan 40 minuter till 2 timmar och 10 minuter. Av 34 
interjuver så deltog nio anhöriga under intervjuerna. Alla intervjuer spelades in och 
transkriberades efter deltagarnas samtycke. 

Dataanalys Intervjudata analyserades genom selektiv kodning och bröt ner texten i enskilda delar för att 
bilda begrepp. Kodning skedde när det blev likheter och skillnader i data för att bygga större 
begrepp och kategorier.  

Bortfall 10 personer avböjde att delta och 3 deltagare som hade gått med på att delta kunde inte på grund 
av snabb försämring i sjukdomen.  

Slutsats Slutsatsen av denna studie visade att patienter med ALS upplevde känslor av förlust och känslor 
av kontroll i samband med omvårdnad. Att känna sig som en fånge i sin kropp genererade i 
känslor av förlust. Patienter upplevde att de levde ett begränsat liv och inte längre kunde utföra 
dagliga aktiviteter i samma utsträckning som tidigare gav ett tema: Känslor av förlust vid 
amytrofisk lateral skleros. Det andra huvudtemat som framkom i resultatet var utövande av 
kontroll vilket ansågs som en viktig faktor vid omvårdnad. Patienter som upplevde att de hade 
möjlighet till att vara delaktig i omvårdnadsbeslut och möttes med respekt ansåg också att de 
hade kontroll över sin vård. Att ha kontroll över sin omvårdnad genererade i en ökad känsla av 
frihet.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: I 
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Artikel 5  

 

Referens Foley, G., O'Mahony, P., & Hardiman., O. (2007). Perceptions of quality of life in people with 
ALS: Effects of coping and health care. Informa healthcare, 8, 164-169. 
doi:10.1080/17482960601164532 

Land  
Databas 

Irland. 
Pubmed. 

Syfte Syftet med studien var att identifiera livskvalitet hos fem utvalda personer för att kunna förstå 
deras erfarenheter gällande hur hälso- och sjukvården påverkade deras välmående.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk design.  

Urval De fem deltagande patienterna blev tillfrågade av ett professionellt ALS-team bestående av 
neurolog, ALS-specialist sköterska & logoped. Teamet blev tillfrågade att "nominera" deltagare 
med olika erfarenheter, bakgrunder, nedsättningar från sjukdomen. Alla deltagare hade en god 
förståelse om sin framtida prognos av ALS.  

Datainsamling Insamling av data skedde via öppna intervjufrågor som var baserade på faktorer/definitioner om 
livskvalitet. Intervjuerna varade mellan en till två timmar och syftet vid den andra intervjun var att 
identifiera eventuella förändringar i hur deltagarna såg på livskvalitet i samband med hälso- och 
sjukvård. Alla intervjuer spelades in och transkriberades efter deltagarnas samtycke. 

Dataanalys Innan dataanalysen genomfördes fick varje deltagare se manus av intervjun för ett godkännande. 
Därefter granskades sammanfattningar/manus för att sedan diskutera den insamlade informationen 
för att se gemensamma nämnare. När flera deltagare hade liknande erfarenheter kodades dessa 
samman till kategorier och teman. Tematisering och kategorier skickades sedan till deltagarna för 
godkännande.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Slutsatsen av denna studie visade att känna av kontroll över kommande beslut gav styrka hos 
patienterna. Att bli bemött med värdighet och respekt hos både hälso- och sjukvårdspersonal och 
anhöriga var faktorer som värderades högt. Flera patienter uttryckte att familjens stöd genererade i 
ökad livskvalitet samt en lättare hantering av vardagen. Somliga patienter nämnde att känna 
trygghet till hälso- och sjukvårdspersonalen och att deras beslut var respekterade skapade ett gott 
välmående hos patienterna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: II 
 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Greenaway, P. L., Martin, H. N., Lawrence, V., Janssen, A., Al-Chalabi, A. Leigh, N. P., & 
Goldstein, H. L. (2015). Accepting or declining non-invasive ventilation or gastrostomy in 
amyotrophic lateral sclerosis: patient's perspectives. J Neurol, (262) 1002-1013. 
doi:10.1007/s00415-015-7665-z 

Land  
Databas 

Storbritannien. 
Academic Seartch elite. 

Syfte Syftet med studien var att identifiera faktorer som var associerade med beslutsfattande gällande att 
acceptera eller neka noninvasiv ventilation (NIV) för patienter med sjukdomen ALS.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Beskrivande.  

Urval 21 patienter med ALS blev värvade för studiens syfte från ett ALS-register då de var i tidsramen 
för att fatta beslut gällande noninvasiv ventilation (NIV). 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes av två erfarna forskare. Insamling av data skedde via 
öppna intervjufrågor som var baserad på litteratur samt rådgivning med experter gentemot 
patienter med ALS och palliativ vård.  Alla intervjuer spelades in och transkriberades efter 
deltagarnas samtycke. 

Dataanalys All data avidentifierades och översattes till text. Induktivdata analyserades för att identifiera 
likheter och skapa meningsenheter, koder, kategorier och teman.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Slutsatsen av denna studie visade på att beslutsfattande gällande noninvasiv ventilation (NIV) för 
patienter med ALS är komplex och innebar en stor process. Att fatta beslut innefattade relationer 
till anhöriga samt hälso- och sjukvårdspersonal. Begreppet tid var en faktor som belystes under 
studiens gång. Studien visade även på att när patienten fick behålla sin autonomi och fick 
individuell behandling genererade detta i ett större fokus på personcentrerad vård. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: I 



BILAGA C  

 

Artikel 7  

 

 

Referens Hogden, A., Greenfield, D., Nugus, P., & Kiernan, C. M. (2012). What influence patient decision-
making in amyotrophic lateral sclerosis multidiciplinary care? A study of patient perspectives. 
Patient Preference and Adherence, (6), 829-838. doi:10.2147/PPA.S37851  

Land  
Databas 

Australien. 
Academic Search elite.  

Syfte Syftet med studien var att undersöka patienters erfarenheter av ALS och identifiera faktorer så 
som beslutsfattande om specialistvård till ALS.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod.  
Beskrivande. 

Urval 30 patienter med ALS blev tillfrågade att delta i studien varav 14 beslutar sig för att delta. De som 
gav sitt intresse för studien blev kontaktade via mail.  

Datainsamling 14 patienter från två specialiserade ALS-kliniker deltog i semistrukturerade intervjuer. Alla 
intervjuer spelades in och transkriberades efter deltagarnas samtycke. Varje deltagare fick sedan 
en kopia av sitt manus innan analysen genomfördes.  

Dataanalys Varje manus lästes av forskarna för att kunna göra en systematisk analys. Genom att plocka ut 
gemensamma faktorer vid datainsamlingen var det möjligt att skapa koder och subkategorier som 
sedan mynnade ut i olika kategorier/teman.   

Bortfall 16 stycken av 30 väljer att inte delta, 53% bortfall.  

Slutsats Slutsatsen av denna studie visar att när det fanns ett gott samarbete mellan patient och ALS-teamet 
uppstod en positiv effekt för beslutsfattande gällande symtomhantering av sjukdomen. Patienterna 
upplevde en god livskvalitet när de kände ett stöd från ALS-teamet. Denna studie visade att det 
fanns en skillnad gällande beslutsfattande när det kommer till personcentrerad och evidensbaserad 
ALS-vård. Det blev en utmaning för hälso- och sjukvårdspersonalen att kunna engagera patienter i 
beslutsfattande för symtomlindring, samt främja patienternas livskvalitet från ett personcentrerat 
och evidensbaserat perspektiv. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: I 



BILAGA C  

 

Artikel 8  

 

 

 

Referens Lemoignan, J., & Ells, C. (2008). Amyotrophic lateral sclerosis and assisted ventilation: How 
patient decide. Palliative and Supportive Care, (8), 207-213. doi:10.1017/S1478951510000027 

Land  
Databas 

Kanada. 
Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att förstå erfarenheter om beslutsfattande gällande assisterad ventilation 
hos patienter med ALS.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk design.  

Urval Deltagare som valdes till studien hade andningssvårigheter, vital lungkapacitet under 60% och 
var i behov av assisterad andningshjälp.  

Datainsamling Totalt genomfördes 10 semistrukturerade intervjuer där sex män och tre kvinnor deltog. En 
kvinna blev intervjuad två gånger. Alla intervjuer spelades in och transkriberades efter 
deltagarnas samtycke. 

Dataanalys Intervjudata analyserades genom att forskarna läste igenom varje text utifrån intervjun och letade 
efter specifika citat och uttalande som handlade om beslutsfattande vid assisterad ventilation. 
Därefter genomfördes en kodning av citat som var överensstämmande och som sedan bildade 
subkategorier, kategorier och teman. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Slutsatsen av denna studie visade att vikten av kommunikation var en viktig del för en patient 
med ALS för att kunna fatta beslut kring omvårdnad. En öppen dialog mellan patient och 
anhöriga där anhörigas åsikt om kommande vård hade betydelse för att kunna ta beslut om 
kommande vård och assisterad ventilation. Att leva med ALS innefattade många beslut. Patienter 
värderade att få behålla autonomi och mötas med respekt vid olika beslutsfattande som en viktig 
del av omvårdnaden. Till sist förklarade patienterna att vikten av att finna livskvalitet. Genom att 
kunna kommunicera, röra på sig, äta och vara omkring familj och anhöriga upplevde patienter 
med ALS en god livskvalitet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: I 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

  

Referens O'Brien, R. M., Whitehead, B., Murphy, N. P., Mitchell-Douglas, J., & Jack, A. B. (2011). Social 
services homecare for people with motor neurone disease/amyotrophic lateral sclerosis: Why are 
such services used or refused? Palliative Medicine 26(2), 123-
131.doi:10.1177/0269216311398697 

Land  
Databas 

Storbritannien. 
Academic Search elite. 

Syfte Syftet med studien var att identifiera faktorer relaterade till vård vid livets slutskede. Alla patienter 
med ALS har inte möjlighet till hemtjänst. Hur upplever patienten omvårdnad av hemtjänst. 

Metod:  
Design 

Mixad kvantitativ och kvalitativ metod. 
Beskrivande. 

Urval Till kvalitativa studien deltog 24 patienter med ALS samt 18 stycken anhöriga som hjälpte till 
med omvårdnad.  

Datainsamling Kvalitativa delen: totalt genomfördes 42 stycken intervjuer med narrativ design. Intervjuerna tog 
plats hemma hos patienterna.  Alla intervjuer spelades in och därefter transkriberades efter 
deltagarnas samtycke. För att varje patient skulle hållas anonym togs alla delar som kunde leda till 
patienten bort från manuset. 

Dataanalys Under dataanalysen lästes varje manus enskilt av tre forskare för studien. Varje forskare tog ut 
letade efter gemensamma citat och meningar för att sedan skapa subkategorier. Därefter 
diskuterades de lästa manusen med de två andra forskarna för att se om de funnit samma resultat. 
Därefter skapades koder, subkategorier och kategorier för hur patienter upplever omvårdnad av 
hemtjänstpersonal.  Detta genomfördes med hjälp av mjukvaruprogrammet NVivo8. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Slutsatsen av denna studie visar att patienter med ALS upplevde att hemtjänstpersonal hade 
bristande kunskap i att sköta omvårdnad kring en patient med ALS. Det saknades information om 
vem som skulle kontaktas ifall vårdbehovet ökade samt vilken vård som fanns tillgänglig för varje 
patients behov. Att vårdas av hemtjänst innebar även att vissa patienter upplevde sig trängda i 
hemmet. Upplevelser av att hälso- och sjukvårdspersonal inte har tillräckligt med kompetens om 
sjukdomen gjorde att patienterna fick en känsla bristande vård. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: III (Kvalitativ del) 
Grad: III (Kvantitativ del) 
 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 
 

Referens Ozanne, O. A., Graneheim, H. U., & Strang, S (2013). Finding meaning despite anxiety over life 
and death in amyotrophic lateral sclerosis patients. Journal of Clinical Nursing, (22), 2141-
2149.doi:10.1111/jocn.12071 

Land  
Databas 

Sverige. 
Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur patienter med ALS skapade mening i livet trots 
sjukdomen. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod.  
Beskrivande. 

Urval Urvalet för denna studie var att patienterna skulle ha fått diagnosen ALS minst sex månader före 
intervjun, ha möjlighet att prata obehindrat under intervjun (de kunde även skriva svar under 
intervjun). Patienter i ett senare stadie av ALS och som hade andningssvikt och 
kommunikationssvårigheter blev exkluderade. Totalt var 19 stycken möjliga för att delta i studien, 
varav 14 stycken patienter deltog.  

Datainsamling 14 semistrukturerade intervjuer var genomförda mellan patienter och forskare. Öppna intervju-
frågor ställdes och intervjuerna varade mellan 20-83 minuter. Intervjuerna varade antingen i 
patienternas hem eller i ostört deras rum på sjukhuset. Alla intervjuer spelades in samtidigt som 
noteringar skrevs ner.  

Dataanalys Alla intervjuer spelades in och därefter transkriberades efter deltagarnas samtycke. En systematisk 
analys genomfördes av varje manus. Analyseringen gick i flera steg från meningsenheter till att 
skapa koder som sedan sorterades till 11 subteman som sedan mynnade ut i två teman.  

Bortfall Fem stycken valde att inte delta, 26% bortfall. 

Slutsats Slutsatsen av denna studie visade att det var viktigt för patienter med ALS att vara öppen för att ta 
emot hjälp. När familjen var delaktiga i omvårdnaden upplevde patienterna meningsfullhet och 
glädje. En del patienter uttryckte att de förmodligen inte varit så glada om de inte haft tillgång till 
assistenter och den vård de var i behov av vilket resulterade i att patienten upplevde ökad 
livskvalitet och en meningsfullhet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: I 



BILAGA C  

 

Artikel 11  

 

Referens Rosengren, K., Gustafsson, I., & Jarnevi, E. (2015). Every Second Counts: Women's Experience 
of Living With ALS in the End-of-Life Situations. Home health care management & practice, 
27(2) 76-82.doi:10.1177/1084822314547961 

Land  
Databas 

Sverige. 
Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att beskriva kvinnors erfarenhet av att leva med ALS i livets slutskede.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Beskrivande. 

Urval Urvalet för denna studie var att biografierna skulle vara skrivna av kvinnor med sjukdomen ALS 
samt att de skulle vara skrivna på svenska.  

Datainsamling Forskarna menade att genom narrativa berättelser och biografier fick man en förståelse för 
patienters erfarenheter av att leva med sjukdomen ALS vid livets slutskede.  

Dataanalys Studien baserades på biografier och genomfördes med en analys från ett kvalitativt perspektiv. 
Varje biografi lästes enskilt för att hitta gemensamma nämnare och meningsenheter och blev i sin 
tur 54 koder och bildade sedan fyra kategorier.   

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Slutsatsen av denna studie visade att patienters erfarenheter vid livets slutskede och det stöd som 
uppkommer ifrån anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal. Studien bidrog till information för 
att kunna förbättra familjevård i framtiden och utveckla människors kunskap om ALS och 
vårdkvalité. I denna studie framkom betydelsen av hög vårdkvalité vid livets slutskede så som att 
upprätthålla den mänskliga värdigheten hos patienter som förlorat talet. Hälso- och 
sjukvårdspersonal spelade en stor roll vid stöttningen av familjer och anhöriga. Genom att öka 
känslan av sammanhang för patienter med ALS kunde livskvalitet främjas.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: II 
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