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Sammanfattning 

Bakgrund: Avancerad sjukvård i hemmet innefattar till största delen patienter i ett 

palliativt skede, som vid till exempel amyotrofisk lateralskleros. Syfte: Syftet var att 

belysa patienter med amyotrofisk lateralskleros erfarenheter av avancerad sjukvård i 

hemmet. Metod: Metoden som valdes till studien var en integrativ litteraturstudie där 

artikelsökningar gjordes i sex databaser inom vård och medicin samt en manuell 

sökning. Dataanalysen gjordes enligt Whittemore och Knalfs fyra processteg. 

Resultat: Resultatet av studien är baserad på 21 vetenskapliga artiklar och redovisas i 

tre kategorier och sex underkategorier. Patienter med amyotrofisk lateralskleros 

erfarenhet av avancerad sjukvård i hemmet var att de kände trygghet och stöd i 

vardagen från den professionella vården och från anhöriga. Multiprofessionella team 

runt patienten medförde kontinuerlig och anpassad symtomlindring och minskade de 

fysiska och psykiska symtomen. Genom delaktighet och självbestämmande gav detta 

utrymme för patienten att känna meningsfullhet och autonomi i nuet. Implikation: I 

framtiden spås en ökning av avancerad sjukvård i hemmet. Därför rekommenderas 

ytterligare forskning inom området och om patienternas erfarenheter av detta.  
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Abstract  

Background: Advanced medical care in the home, covers mainly patients in 

palliative care for example Amyotrophic lateral sclerosis. Aim: The purpose of the 

study was to focus on the experience of patients with amyotrophic lateral sclerosis 

regarding advanced home care. Method: The method for the research was an 

integrated literature study where articles searches and manual searches were made in 

six databases covering medicine and medical care. The data analysis was performed 

according to Whittemore and Knalfs four step process. Results: The study is based on 

21 scientific articles and reported in three categories and six sub-categories. Patients’ 

with amyotrophic lateral sclerosis experience of advanced medical care in the home 

was that they felt security and support in their everyday life from the professional care 

given by their family and friends. Multi professional teams around the patient created 

continuous and customized symptoms relief and eased the physical and mental 

symptoms. Involvement and self-determination brought purpose and autonomy in the 

patients’ daily life. Implication: In the future, an increase of advanced home care is 

to be expected, hence further research is recommended in the field and the patients 

experience thereof. 
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Inledning 

Kraven på avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) har ökat sedan införandet av 

Ädelreformen 1992 (Melin-Johansson, Axelsson, Gaston-Johansson, & Danielsson, 

2010). Ädelreformen innebär bland annat att kommunerna har huvudansvaret att 

tillhandahålla vård, stöd och service i patienternas hem (Andersson, Lindholm, 

Pettersson & Jonasson, 2017). ASiH är en angelägen vårdform där patienter som 

tidigare vårdats på sjukhus på grund av allvarliga sjukdomstillstånd erbjuds 

möjligheten till att istället vårdas hemma med hjälp av hemsjukvård (Melin- 

Johansson et al., 2010). Det har blivit angeläget för hemsjukvården att frambringa 

patientvård likt den slutna vården där möjligheterna alltmer ökat till hög 

medicinskteknisk sjukvård (Nordmark, Zingmark & Lindberg, 2015; Haycock Stuart, 

Jarvis och Daniel 2007). 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är ett gruppnamn för neurodegenerativa sjukdomar 

som leder till muskelförtvining och förlamning (Cellura, Spataro, Taiello & La Bella, 

2012). Då ALS är en snabb progressiv sjukdom med komplexa funktionshinder och 

dödliga följder, så bör distriktssköterskan i ett tidigt stadium inrikta sig på palliativ 

vård (Ushikubo, 2015). Enligt Melin-Johansson et al. (2010) är hemmet oftast en 

trygg plats för patienter som lider av obotlig sjukdom. Att bli vårdad i hemmet har 

visat sig vara en viktig del i upplevelser av livskvalité (Melin-Johansson et al., 2010). 

Distriktssköterskan i hemsjukvården möter patienter med ALS och vården måste 

uppfylla både medicinska och avancerade omvårdnadsbehov för att dessa patienter 

ska kunna leva i sina egna hem (Andersson et al., 2017). Det komplexa vårdbehovet 

fodrar tid och ASiH kräver en aktiv utveckling av distriktssköterskans kompetens, 

självständighet och flexibilitet (Andreassen, Devik, Hellzen & Enmarker, 2015; 

Haycock Stuart et al., 2007). Men det finns också många utmaningar som påverkar 

distriktssköterskans arbete och kompetens som dålig arbetsmiljön och otillräckliga 

medicinska kunskaper (Andersson et al., 2017; Flöjt, Le Hir & Rosengren, 2014). För 

att utveckla kunskapsområdet och förbättra ASiH är det därför viktigt att belysa hur 

patienter med ALS i ett palliativt skede erfar avancerad medicinsk omvårdnad i 

hemmet (Andreassen et al., 2015). 

Bakgrund  

Palliativ vård i hemmet 

Hemmet ses som en privat plats där patienten integritet och självbestämmande är 

viktigt (Näsström, Idvall & Strömberg, 2013). Hemsjukvård innebär att som 

vårdpersonal bli insläppt i patientens hem, initiera trygghet och kompetens. Enligt 

Näsström et al. (2013) ska hemsjukvård utgå från ett holistiskt synsätt vilket innebär 

en helhetssyn på patienten. Hemsjukvård ökar även möjligheten till att patienten och 

anhöriga kan leva ett så normalt liv som möjligt. Enligt Haycock Stuart et al. (2007) 

liknar hemsjukvården en vårdavdelning utan väggar, där möjligheterna ökar att 

individanpassa vården utifrån hemmiljön. Det är vanligt att en nära och personlig 
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relation byggs upp mellan distriktssköterskan, patienten samt anhöriga. Samtidigt 

menar Josefsson och Peltonen (2015) att det kan vara svårt att sätta gränser mellan 

professionell relation och vänskap, eftersom att det i en hemmiljö är svårare att dra 

gränser. 

Utvecklingen av den palliativa vården har inneburit att tillgången till ASiH har ökat, 

vilket utökat patienternas valmöjligheter till en värdig vård i livets slutskede 

(Josefsson & Peltonen, 2015). Världshälsoorganisationen (WHO) definierar palliativ 

vård som ”ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvalitén för patienter och 

deras familjer som drabbats av svår livshotande sjukdom” (WHO, 2002). Palliativ 

vård innebär att vården ska inriktas på att förebygga och lindra lidande genom att 

tidigt upptäcka, analysera och behandla smärta och andra fysiska, psykiska och 

existentiella symtom (Melin-Johansson et al., 2010). Det viktigaste målet med 

palliativ vård är att upprätthålla bästa möjliga livskvalité för patienten (Melin-

Johansson et al., 2010). Vidare menar Josefsson och Peltonen (2015) så uppnås detta 

mål genom en omfattande kunskapsbas kring livskvalité vid livets slut, där livskvalité 

ses som en subjektiv bedömning och inkluderar fysiska, psykiska och sociala aspekter 

i vardagen. Det finns ingen tidsbegränsning då denna vård erhålls, utan den är helt 

individanpassad (Melin-Johansson et al., 2010).  

Avancerad sjukvård i hemmet  

ASiH innefattar till största delen patienter i ett palliativt skede, ofta med cancer eller 

kardiovaskulära sjukdomar men även patienter med kroniska sjukdomar, som kroniskt 

obstruktiva lungsjukdomar och neurologiska sjukdomar (Pusa, Hägglund, Nilsson & 

Sundin, 2015). Vårdformen omfattar även vård av sjuka barn i hemmet. ASiH 

innefattar alltså alla åldrar, oavsett diagnos, och bedrivs dygnet runt (Melin- 

Johansson et al., 2010). Enligt Pusa et al. (2015) är ASiH ett alternativ till att vara 

inlagd och vårdas på sjukhus där målet är att upprätthålla och tillgodose behandlingar 

samt öka livskvalitén hos patienten och dess anhöriga. ASiH beskrivs ibland även 

som ”sjukhussäng i patientens egna hem”. ASiH kräver insatser dygnet runt av ett 

mångprofessionellt team som består av läkare, distriktssköterskor, kuratorer, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och ibland även diakoner och präster (Pusa 

et al., 2015). Vårdformen kan utgå både från primärvård eller slutenvård men ska 

bygga på frivillighet och engagemang, samt måste erbjuda fullgod lindring av 

patientens besvär, psykosocialt stöd och möjlighet till samma medicinska utrustning 

som på ett sjukhus. Behandlingarna som utförs i hemmet kan exempelvis vara 

näringsdropp, blodtransfusioner, antibiotika- och smärtlindringsinjektioner samt 

respiratorisk behandling (Pusa et al., 2014). Enligt Josefsson och Peltonen (2015) ska 

ASiH även ska kunna garantera planerade och akuta besök dygnet runt samt att det 

bör finnas tillgång till vårdplats på sjukhus om behov skulle uppstå. 
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Distriktssköterskans arbete med avancerad sjukvård i hemmet 

Distriktssköterskor som arbetar i hemsjukvården står inför stora utmaningar, eftersom 

mer avancerad vård och behandling i allt större utsträckning utförs i patienternas hem 

(Andersson et al., 2017). Då ASiH innefattar komplexa symtom, relationer och 

existentiella frågor har distriktssköterskan en betydande och viktig roll för patienten 

och dess anhöriga (Andreassen et al., 2015; Pusa et al., 2015). ASiH kräver att 

distriktssköterskan har breda medicinska kunskaper och psykosociala erfarenheter av 

att möta patienter och anhöriga (Nagington, Walshe & Luker, 2015). Enligt 

Andersson et al. (2017) har det skett en ökning av distriktssköterskans 

ansvarsområden vad gäller allvarligt sjuka patienter som kräver olika typer av 

medicinsk behandling i hemmet, samt för patienter som får palliativ vård och vill dö 

hemma. 

Distriktssköterskans uppgift i hemsjukvården omfattar ansvaret över att övervaka, 

vägleda, ge instruktioner och delegera specifika arbetsuppgifter, som till exempel 

administrering av läkemedel (Andersson et al., 2017). Distriktssköterskan möter 

patienter med både medicinska och avancerade omvårdnadsbehov som måste 

uppfyllas för att dessa patienter ska kunna leva i sina egna hem (Andersson et al., 

2017). Hemmet är en plats där patienterna har sin familj och där exempel vissa 

värderingar, preferenser, kultur och vanor råder. Dessa omständigheter kräver att 

distriktssköterskan ska kunna arbeta självständigt och flexibelt och kunna 

tillhandahålla avancerad vård och behandling baserad på patientens individuella 

behov i patienters egna hem (Andersson et al., 2017). Enligt Pusa et al. (2015) är 

målet för distriktssköterskan att organisera omvårdnaden och att arbetet känns 

meningsfullt för både patienten och anhöriga. Men det finns också många utmaningar 

som påverkar distriktssköterskans arbete och kompetens som dålig arbetsmiljön och 

otillräckliga medicinska kunskaper (Andersson et al., 2017; Flöjt et al., 2014). En 

annan utmaning är hög arbetsbelastningen som visar att det gör det svårt för 

distriktsköterskor att uppdatera sig på ny kunskap och att de upplever sig ha ett för 

stort ansvar för sina patienter. Samtidigt upplever distriktssköterskor att de själva 

ibland brister i kompetens inom områden som bedömning, samt inom och medicinsk 

teknik (Flöjt et al., 2014).  

Amyotrofisk lateralskleros 

ALS är ett gruppnamn för neurodegenerativa sjukdomar som karaktäriseras av en 

förlust av nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen, vilket leder till 

muskelförtvining och förlamning (Cellura et al., 2012). Ushikubo (2015) skriver att 

sjukdomen innebär snabb progression, komplexa funktionshinder och dödliga 

konsekvenser. Över 50 procent av ALS patienterna dör inom 3 år efter symtomdebut, 

där främsta dödsorsaken är andningssvikt (Ushikubo, 2015; Cellura et al., 2012). 

Både utbredningen och förloppet av muskelbortfall och funktionshinder varierar 

eftersom det finns flera olika typer av ALS (Braga & Pinto, 2015; Cellura, et al., 

2012). Sjukdomen kommer ofta smygande med plötslig svaghet i en hand eller ett ben 
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och påverkar övre och nedre extremiteter, svalg, tal och andningsfunktion (Braga & 

Pinto, 2015). Även om degenerationen huvudsakligen påverkar muskelsystemet har 

sjukdomen även tendens till kognitiva och beteendemässiga symtom samt emotionell 

instabilitet, som ångest och depression (Ushikubo, 2015; Olsson Ozanne, Strang & 

Persson, 2010). Det finns inget effektivt botemedel mot ALS utan vården riktar sig 

främst mot att symtomlindring för att förbättra patientens livskvalité (Braga & Pinto, 

2015; Ushikubo, 2015; Olsson Ozanne, et al., 2010). Behandlingens mål är att bromsa 

sjukdomsförloppet med bromsmedicin och ersätta de funktionsnedsättningar 

sjukdomen bidrar till. Studier har visat att läkemedelsbehandling som hindrar 

förloppet av ALS förlänger livet med tre till fem månader (Braga & Pinto, 2015). 

Behandling av ALS kan innebära hjälp med födointag genom perkutan endoskopisk 

gastrostomi (PEG), respirationsbehandling med trakeostomi, extern ventilator, 

medicinering för att lindra muskelkramper, salivproduktion och depression (Braga & 

Pinto, 2015). Olsson Ozanne et al. (2010) menar att begreppet ”tidigare desto bättre” 

vid ALS diagnostiken har betydande konsekvenser att snabbt få farmakologisk 

behandling och högkvalitativ palliativ vård. Detta har visat sig ha en positiv inverkan 

på sjukdomsförloppet och därmed ökar patientens livskvalitet och överlevnad (Olsson 

Ozanne et al., 2010) 

Teoretisk referensram 

”Att vårda är att ansa, leka och lära, att fungera i tro, hopp och kärlek.” Den meningen 

sammanfattar Katie Erikssons omvårdnadsteori som i huvudsak innefattar att 

vårdandet finns naturligt inom oss människor (Eriksson, 2002). Det naturliga 

vårdandet har utvecklats till ett yrkesmässigt vårdande och är nödvändigt för att 

utveckla en varmare, mjukare och kvalitativ bättre vård. Enligt Eriksson (2002) 

innebär vårdade att genom ansning, lekande och lärande åstadkomma ett tillstånd av 

tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag, samt en känsla av att vara i 

utveckling. Omvårdnadsteorins kärna uttrycker termer som tro, hopp och kärlek och 

menar att en människa som kan uppleva tro, hopp och kärlek känner en inre frihet. 

Alla dessa element utgör förutsättningarna för patientens integration och hälsa. 

Eriksson (2004) har beskrivit vårdprocessen och betydelsen av relationen mellan 

vårdare och patient. För att vårdprocessen ska bli optimal är samspelet mellan 

vårdaren, patienten, anhöriga och samhället viktiga komponenter. Det är viktigt att 

beslut som angår patientens vårdprocess fattas gemensamt av vårdare, patient och 

anhöriga. Målet med vårdprocessen är en optimal hälsa eller död. Ansningen menar 

Eriksson (2002), är den konkreta kärlekshandlingen och den grundläggande formen 

av vårdandet. Ansningen beskrivs som närhet, värme och beröring där des syfte är att 

få patienten att uppleva ett kroppsligt välbehag. Det kroppsliga välbehaget leder i sin 

tur till utveckling och frihet samt att vara oberoende. Eriksson (2002) menar även att 

den som ansar stimulerar patienten till självaktivitet och autonomi och griper endast 

in när resurserna är begränsade. Detta kan innebära de konkreta handlingarna inom 

omsorgen som att tvätta, mata och skydda eller påverka de olika kroppsfunktionerna. 

Leken behövs i vårdandet och innefattar övning, prövning, lust, skapade och allvar 
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(Eriksson, 2002). Leken ses som en paradox där patienten kan växla mellan två 

verkligheter. I den inre verkligheten finns trygghet och i den yttre det okända. Genom 

leken kan patienten växla mellan dessa två verkligheter och gradvis ta till sig det nya 

och okända från den yttre verkligheten in i sin egen inre värld, vilket bidrar till en 

känsla av att kunna behärska situationen. Även lärandet ses som en inlärning och 

innebär en ständig utveckling (Eriksson, 2002). Lärande har alltid varit en viktig 

enhet i många omvårdnadsteorier och ses som en grundläggande bas. Lärandet ska 

växa fram ur de olika behoven som finns och genom kommunikation och miljö ska 

vårdaren möjliggöra och underlätta lärandet. Alla patienter, oavsett ålder har rätt till 

att få kunskap och sjukdomen och behandlingsmöjligheter, samt vara aktiv i beslut 

kring sin egen vård. Varje individ har olika krav, behov och problem som 

utgångspunkt för sina mål. Teorin ger därför en ökad förståelse om hur patienten 

accepterar och hanterar sjukdomen, samt medvetengör vårdprocessen hos 

sjukvårdspersonalen (Eriksson, 2002).  

Problemformulering   

ASiH skapar möjlighet för patienter med ALS att vårdas hemma. En bred 

kunskapsbas behövs om livskvalité kring fysiska, psykiska och sociala aspekter i 

vardagen vilket kräver aktiv utveckling av distriktssköterskans kompetens, 

självständighet och flexibilitet. För att utveckla kunskapsområdet och förbättra ASiH 

är det därför viktigt att belysa hur patienter med ALS i ett palliativt skede erfar 

avancerad sjukvård i hemmet.  

Syfte 

Syftet var att belysa patienter med amyotrofisk lateralskleros erfarenheter av 

avancerad sjukvård i hemmet.  

Metod 

Metoden som valdes till studien var en integrativlitteraturstudie (Whittemore & Knafl, 

2005). Metoden valdes eftersom det gör det möjligt att använda både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar, för att kunna ge en djupare och bredare identifiering av problemet. 

Genom att använda denna form av litteraturstudie besvaras syftet genom att 

sammanställa tidigare evidensbaserade resultat (Whittemore & Knafl, 2005). 

Whittemore och Knafls (2005) metod består av fem olika steg; problemformulering, 

litteratursökning, databearbetning, dataanalys, samt slutligen ett resultat. Urvalet lades 

även till för att förtydliggöra artiklarnas inklusions- och exklusionskriterer. 

Urval 

Inklusionskriterier var artiklar som var publicerade mellan år 2007 och 2017. 

Samtliga artiklar skulle vara peer-reviewed och innehålla abstrakt. Artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska eller svenska samt ha ett etiskt resonemang. 



 

 6 

Exklusionskriterier var reviewartiklar, artiklar om anhörigas och vårdares subjektiva 

erfarenheter, samt artiklar med specifik medicinsk inriktning till ALS.   

Litteratursökning  

Efter att problemidentifiering och syfte formulerats, påbörjades en översiktssökning i 

de olika databaserna. Målet med översiktssökningen var att utforska förekomsten av 

publicerade artiklar som motsvarande syftet samt formulera fram sökorden. Sökorden 

som sedan användes i litteratursökningen var; Amyotrophic lateral sclerosis, ALS, 

Experience, Home care, Palliaive care / End of life care (bilaga A). Sökorden 

användes i kombination med booleska operatorerna AND och OR. Trunkering * 

användes efter ordet expereience för att få med olika tempus i sökningarna. 

Databaserna specificerades sedan till ämnet ”vård och medicin” som genererade 22 

stycken träffar av databaser. Sex databaser valdes ut då de var mest relevanta till 

ämnet. Aktuella databaser var PubMed, CINAHL, Academic Search Elite, PsycInfo, 

SveMed+ samt Cochrane Library. Sammanlagt gav sökningarna 199 träffar, varav 

127 abstrakt lästes igenom och 26 artiklar valdes ut då dessa var relevanta till syftet. 

När samtliga artiklar lästs igenom genererade detta att 17 artiklar var kvar till 

vetenskaplig granskning. Medical Subject Headings (MeSH) valdes till sökorden ALS 

OR Amyotophic lateral sclerosis i SveMed+ och PubMed samt enbart ALS i 

Cochrane Library. I CINAHL valdes ALS OR Amyotophic lateral sclerosis som 

Major Headning (MH). Tesaurusterm - Nyckelord ALS användes i PsycInfo och 

Tesaurustermerna ALS OR Amyotophic lateral sclerosis i databasen Academic Search 

Elite (bilaga B).  

Då artikelsökning i databaserna inte gav tillräckligt med artiklar för att kunna besvara 

studiens syfte utfördes därför en manuell sökning ur tre stycken redan valda artiklars 

referenslistor. Nyckelordet i artiklarna som söktes skulle vara ”amyotrophic lateral 

sclerosis”, där titlarna även skulle vara relevanta till studiens syfte. Totalt lästes 

ytterligare 19 abstrakt igenom, vilket genererade till ytterligare 4 artiklar som 

motsvarade syftet (bilaga C).  

Databearbetning och kvalitetsgranskning 

Resultatet av litteraturstudien är baserad på 21 artiklar från år 2007 till år 2017. 

Inledande gjordes en kvalitetsvärdering av artiklarnas vetenskapliga tillförlitlighet 

samt för att utesluta artiklar med låg vetenskaplig kvalité. Kvalitetsgranskningen 

genomfördes med hjälp av de granskningsmallar från Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering (SBU) (2014). De kvalitativa artiklarna granskades med ”Mall 

för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser” och de kvantitativa artiklarna granskades via ”Mall för 

kvalitetsgranskning av observationsstudier”.  Artiklarna klassificerades i tre olika 

grupper; låg, medel och hög. Slutresultatet av kvalitetsgranskningen genererade till att 

17 artiklar fick hög vetenskaplig gradering samt fyra artiklar med medelhög 

vetenskaplig gradering. Av de 21 artiklarna var 10 av dem kvalitativa, nio kvantitativa 
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samt två av artiklarna med mixad metod. Bearbetning av kvarstående artiklar gjordes, 

där artiklarna sammanställdes i en artikelöversikt. Detta för att få en överblick över 

artiklarna individuellt och sedan få en helhetssyn innan dataanalysen (bilaga D).  

Dataanalys 

Dataanalysen har genomförts enligt Whittermore och Knafl (2005) fyra steg; 

datareducering, datasammanställning, datajämförelse, samt identifiering av 

slutsatserna. Dataanalysens mål var att sammanställa aktuell data vars funktion gav 

en vägledande praxis för att förstå, tolka, beskriva och förtydliga resultatets delar 

(Whittermore & Knafl, 2005). Vid datareduktionen gjordes en bestämmelse om hur 

hanteringen av artiklarna skulle se ut för att utvinna relevant material till studiens 

syfte. För att uppnå konsensus fördes en diskussion där artiklarna strukturerades upp 

genom att åter läsa samtliga artiklar. Nästa steg i analysen var att genom 

datasammanställning konvertera och extrahera ytterligare material, samt 

sammanställa diagram och variabler för att lättare kunna sammanfatta resultaten. De 

meningsbärande enheterna diskuterades för att sedan färgkodas och sorteras efter lika 

innebörd. Vidare steg i analysen var datajämförelse som innebar en process för att 

identifiera mönster, teman och relationer, samt likheter och olikheter (Whittermore & 

Knafl, 2005). De olika färgkoderna identifierades och sammanställdes i slutsatser 

utifrån olika mönster och teman som ordnades i olika kategorier samt underkategorier 

utifrån texternas innehåll.  

Etiska övervägande 

Forskning ska alltid utföras i god sed och målet är alltid att få ny kunskap för att vi 

bättre ska förstå den värld vi lever i och att göra det möjligt till att förbättra den (SOU 

1999:4). Forskning som inkluderar människor ska bedrivas enligt god vetenskaplig 

praxis och ska skydda människan vid forskning (SFS 2003:260). Vid 

omvårdnadsforskning ska syftet med studien alltid utgå ifrån de etiska principer som 

innefattar att göra gott, inte skada, autonomi och rättvisa (Northern Nurses’ 

Federation, 2003). De etiska aspekterna innebär att forskaren ska vara insatt i den 

vetenskapliga litteraturen och att inte resultatet påverkas av eget ställningstagande 

(Codex, 2017; Northern Nurses’ Federation, 2003). Då det enligt Codex (2017) är 

oetisk att endast lyfta fram forskningsunderlag som stödjer eller inte stödjer de egna 

åsikterna, samt att plagiera och förskingra data har denna litteraturstudie redovisat all 

underliggande data. Artiklarna i litteraturstudien är även vetenskapligt förankrade och 

publicerade i rapporter eller i vetenskapliga tidskrifter. Samtliga artiklar är granskade 

för att få fram den vetenskapliga kvalitén, samt fått tillstånd och godkännande ifrån en 

etisk kommitté eller innehåller ett etiskt resonemang. Hermerén (2011) menar att 

innan forskning bedrivs ska varje forskare göra en vägning av värdet av sin forskning 

i förhållande till möjligheter till risk för negativa konsekvenser för de som deltar i 

forskningen. Då syftet med forskning är att förstå sjukdom med dess utveckling, 

terapeutiska och diagnostiska åtgärder så kan detta leda till förbättring av sjukvården. 

Genom att sedan kontinuerligt utvärdera beprövad erfarenhet i tidigare forskning, 
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ökar förutsättningen till högre vårdkvalité som då gynnar patienten (Northern Nurses’ 

Federation, 2003). Då denna litteraturstudie riktar sig till distriktssköterskor i nära 

arbete kring patienter med ALS finns en ökad risk att patienter samt deras anhöriga 

kan uppfatta och känna sig utpekade. Då göra gott principen anses väga tyngre än icke 

skada principen anses ändå studiens syfte vara relevant eftersom det kan ge en ökad 

förståelse för att vårdas i hemmet, samt kan leda till att förbättra vården vid ASiH.  

Resultat 

Resultatet visar erfarenheter av ASiH där följande tre kategorier framkom; känna 

trygghet och stöd i vardagen, kontinuerlig och anpassad symtomlindring samt att 

känna meningsfullhet och autonomi i nuet (Figur 1). 

 

Figur 1. Kategorier och underkategorier 

Känna trygghet och stöd i vardagen  

Professionellt stöd 

Enligt Güell, Antón, Rojas-García, Puy och Pradas (2012) bidrog det professionella 

stödet i hemmet till att patienterna ställde sig mer positiva till ASiH. Stödet kom ofta 

från distriktssköterskan men kunde också vara samtalskontakt med kuratorer eller 

psykologer (O´Brien, Whitehead, Murphy, Mitchell, & Jack, 2011). Behovet av att 

samtala var viktigt, framförallt för patienter i yngre åldrar och för patienter som hade 

barn. Samtalen bidrog till att livskvalitén ökade och de upplevde att deras situation 
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blev mer hanterlig (O´Brien et al., 2011; Olsson Ozanne, Graneheim, Persson & 

Strang, 2011). ALS patienten fann det även lättare att fatta beslut angående 

behandlingar då en tät samtalskontakt hölls med distriktssköterskan, vilket bidrog till 

att det var lättare för patienten att vara delaktig kring den palliativa vården (Martin et 

al., 2016). Det var av vikt att distriktssköterskan hade förmågan att lyssna på 

patienten samt kunna visa empati och förståelse (Olsson Ozanne, Granheim & Strang, 

2013; Brown & Addington-Hall, 2008). En öppen och tydlig information från 

distriktssköterskan skapade känslan av trygghet och reducerade oro (O´Brien et al., 

2011; Olsson Ozanne et al., 2011). I studier framkom det också att ALS patienters 

erfarenhet av information ibland var bristfällig och många saknade tydliga svar och 

adekvat information från sjukvården (Rosengren, Gustavsson & Jarnevi, 2015; 

O´Brien et al., 2011; King, Duke & O´Connor, 2009). Otydliga svar från sjukvården 

kunde leda till att patienterna kände sig förminskade och skapade därmed mycket oro 

(Rosengren et al., 2015). Bristfällig information kunde också bidra till att patienterna 

upplevde att de inte fick veta vilka vårdutbud de hade möjlighet till i hemmet (Martin 

et al., 2016; Lima & Nucci, 2011). Att tidigt etablera en fast vårdkontakt eliminerade 

även mycket rädsla över framtida symtom, då viktig information tidigt kunde nå 

patienten (Lerum, Solbrække, Holmøy & Frich, 2015; Olsson Ozanne et al., 2013). 

Enligt Rosengren et al. (2015) var det viktigt att tidigt lära känna patienten, dennes 

behov och förväntningar för att skapa en trygg och lugn hemmiljö. Kontinuiteten av 

vårdpersonal gjorde att patienterna kände förtroende och kunde uttrycka sina behov 

ibland endast med en liten rörelsegest (Rosengren et al., 2015). Att arbeta i ett 

multiprofessionellt team nära patienten bidrog även till att viktiga beslut till exempel 

om livsuppehållande behandling, redan tidigt hade tagits tillsammans med anhöriga 

och patienten (Kehayayan, Korngyt, Jetté & Hirdes, 2014; Veronese, Valle, Chió, 

Calvo & Oliver, 2014; Lima & Nucci, 2011). 

Stöd från anhöriga 

För ALS patienter var anhöriga en viktig resurs för att kunna hantera och leva med sin 

sjukdom i hemmet (Foley, Timonen & Hardiman, 2015; Olsson Ozanne et al., 2013; 

Fegg et al., 2010). Anhöriga kunde vara både familj och vänner och de gav både 

meningsfullhet och styrka genom sin närvaro och sitt stöd (Olsson Ozanne et al., 

2013). Efter att patienten fått diagnosen ALS kom många familjemedlemmar varandra 

närmare och för patienterna innebar det att få vara nära sina anhöriga, en positiv 

erfarenhet av att vårdas i hemmet (Olsson Ozanne et al., 2013). De patienterna som 

hade en positiv upplevelse av att vårdas i hemmet fann också en ökad livsglädje och 

trygghet att få vara hemma med familjen (Foley et al., 2015; O´Brien et al., 2011). 

Det framkom också att de som hade hemsjukvård ibland undvek kontakt med 

distriktssköterska eller annan sjukvårdskontakt då deras barn var lediga, eftersom de 

upplevde en förlust i föräldraskapet när sjukdomen fick övertaget, och väntade hellre 

med kontakten tills barnen inte var hemma (Foley et al., 2015). Trots detta hade 

många ändå en framtidsblick och livskvalité då de kände acceptans i sin situation med 

att ha möjlighet att vårdas hemma (Foley Timonen & Hardiman, 2013).  
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Kontinuerlig och anpassad symtomlindringen 

Erfarenhet av fysiska symtom och behandling i hemmet 

ALS innebär fluktuerande sjukdomstillstånd med komplexa symtom och behandlingar 

(Kehayayan et al., 2014; Güell et al., 2012). Många ALS patienter beskrev en rädsla 

då de tänkte på sjukdomsförloppet och att de i framtiden inte skulle kunna röra på sig 

(King et al., 2009). Resultat visade att multiprofessionella bedömningar från 

vårdpersonal och kontinuerlig anpassning av hjälpmedel och symtombehandling 

därför var utav vikt (Kehayayan et al., 2014; Olsson Ozanne et al., 2013). Studier 

visade att patienterna hade dåliga kunskaper om vilka vårdinsatser som kunde 

uppfyllas i hemmet (O´Brien et al., 2011). Trots att behovet fanns av ökade insatser, 

så avböjde en del av patienterna vård i hemmet då de upplevde känslan av att inte ha 

kontroll över situationen (Foley et al., 2013; O´Brien et al., 2011). Många patienter 

upplevde det svårt att ta till sig behovet av hjälpmedel innan sjuksköterskan 

uppmuntrade till användning och det var först när de väl börjat använda hjälpmedel 

som de insåg vilka positiva förändringar det gav dem i vardagen (King et al., 2009). 

Smärta var ett symtom som inte uppträdde i början av sjukdomen men visade sig sen 

vara ett stort lidande för patienten (Rosengren et al., 2015; Kehayayan et al., 2014). 

Enligt Kehayayan et al. (2014) upplevde 59 % av ALS patienterna, som bodde 

hemma, dagligen fysisk smärta i leder och extremiteter. Studier visade att patienten 

upplevde fysisk smärta i mindre omfattning om sjuksköterskan hade en positiv 

inställning kring vårdsituationen och säkerställde att patienternas återstående resurser 

användes på ett effektivt sätt (Rosengren et al., 2015; Boerner & Mock 2011; King et 

al., 2009). Eftersom många symtom upplevdes genanta och skamsna var det viktigt att 

patienten kände förtroende och tillit till vårdgivaren (Olsson Ozanne et al., 2011).  

Lindring av psykiska symtom 

Att leva med ALS innebar en osäkerhet inför framtiden och för många patienter var 

detta jobbigare att hantera än själva vetskapen om att sjukdomen var dödlig (Olsson 

Ozanne et al., 2013). Att känna hopp om botande behandling, eller alternativa 

behandlingsmetoder som kunde bromsa sjukdomen var ett sätt att lindra ångesten 

(Olsson Ozanne et al., 2011; King et al., 2009; Lemoignan & Ells, 2010). Det ingav 

också hopp om att kunna bromsa sjukdomsförloppet genom att skräddarsy varje 

patients enskilda behov vilket gav positiva effekter vad gällde den existentiella och 

psykologiska erfarenheten (Bentley, Aoun, O’Connor, Breen & Chochinov, 2012). 

Enligt Rosengren et al. (2015) behövde patienterna till exempel intellektuell stimulans 

för att behålla sin personliga integritet och välbefinnande och att vårdpersonalen lade 

fokus på de funktioner som fortfarande fanns. Ångest och oro kunde bidra till att ALS 

patienter ådrog sig depressioner (Rosengren et al., 2015; Maessen et al., 2014; Olsson 

Ozanne et al., 2013; King et al., 2009; Brown & Addington-Hall, 2008). Depressioner 

orsakade lidande, frustation och isolering vilket kunde resultera i självmordstankar 

och en del ALS patienter uttryckte också en önskan om dödshjälp (Chochinov et al., 

2016; Maessen et al., 2014). Enligt Maessen et al. (2014) framkom det att det fanns 

positiva effekter på det psykiska måendet genom att erbjuda utökad vård i hemmet. 
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Att känna meningsfullhet och autonomi i nuet 

Möjlighet till delaktighet 

Upplevelsen av att känna meningsfullhet beskrevs som en styrka och glädje som gav 

möjligheterna till att kunna leva i nuet (Rosengren, 2015; King et al., 2009). Patienter 

med ALS fann ibland det svårt att ta emot behandling i hemmet, då de var vana vid att 

vara oberoende av andra (O’Brien et al., 2011). Att vara beroende minskade känslan 

av autonomi och integritet (Olsson Ozanne et al., 2011). Möjligheten till delaktighet i 

vården var av stor betydelse, speciellt för dem som hade familj, där vardagen skulle 

upprätthållas trots sjukdomssituationen (Chochinov et al., 2016; King et al., 2009; 

O´Brien et al., 2011). Enligt O´Brien et al. (2011) så var det positivt när 

distriktssköterskan hade förmågan att se patientens egna resurser och sjukdomsbild i 

dennes vardag. Genom att ta reda på patientens livserfarenheter och önskemål för 

framtiden samt vilka vårdalternativ som fanns att tillgå, gav detta upphov till att 

patienterna kunde se det positiva och meningsfulla i livet (Olsson Ozanne et al., 2013; 

Brown & Addington-Hall, 2008).  

Möjlighet till självbestämmande  

För att främja självbestämmandet hos patienten var det nödvändigt att i tidigt skede ge 

information om behandlingsalternativ i sjukdomsförloppet (Astrow et al., 2007). 

Patienterna var ett levande dokument och beroende på var de befann sig i 

sjukdomsförloppet så kunde de ofta ändra sina tidigare beslut (Lerum et al., 2015; 

King et al., 2009). Enligt Lerum et al. (2015) var det viktigt att återkommande ge 

patienten information i sjukdomsförloppet då det framkom att patienterna ibland 

ändrar sig i sina beslut beroende på var i sjukdomsprocessen de befann sig. Då 

patienterna hade möjlighet att vårdas i hemmet upplevde de att självbestämmandet 

fick gehör vilket gav ökad livskvalité eftersom de även slapp många sjukhusresor, då 

vården kunde utföras i hemmet (Güell et al., 2012). Då det finns få terapeutiska 

behandlingar, vad gäller ALS, framkom det i studier att patienter, vilka gavs 

möjlighet till självbestämmande om sin vård, hade ökad livskvalité när fokus inte 

enbart var på att de skulle dö (King et al., 2009; Astrow et al., 2007). Betydande 

faktorer av att ge patienterna utrymme till självbestämmande minskade fysisk och 

psykisk ohälsa (Boerner & Mock, 2011). Många av patienterna byggde upp strategier, 

som styrkte deras självbestämmande, genom att skapa fasta rutiner i vardagen (King 

et al., 2009). Detta bidrog till positiva känslor om sig själva då de kunde prestera trots 

kroppslig försämring. Det framkom också att självbestämmandet var av vikt då det 

handlade om acceptans till att bruka vissa hjälpmedel (King et al., 2009). Patienter 

ställde sig mer öppna till att använda hjälpmedel då de själva fick vara med och 

påverka beslutet (King et al., 2009).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Artikelsökningarna gjordes i databaser inom ämnesområde ”vård och medicin”. 

Eftersom det inte genomfördes några artikelsökningar i databaser inom andra 

ämnesområden finns en risk att artiklar har förbisetts, vilket kan ses som en svaghet. 

Vid översiktssökningen framkom det att få engelskspråkiga artiklar använder 

begreppet ”advance home care” därav valdes istället begreppet ”palliative care”, då 

ASiH är en del av palliativ vård. Detta kan ses som en minskad pålitlighet då vissa 

artiklar inte riktar sig direkt till ASiH. Då sökningarna gav många dubbletter av 

artiklar och därmed inte tillräckligt antal för att styrka studien pålitlighet valdes det att 

göra en manuell sökning i vissa artiklars referenslista. Av de 21 utvalda artiklarna var 

10 kvalitativa, nio kvantitativa samt så var två av artiklarna kombinerade med 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Då majoriteten av artiklarna var kvalitativa, ses 

detta positivt eftersom det leder till ökad överförbarhet för att kunna se sambandet ur 

patientens synvinkel. Att kombinera kvantitativa och kvalitativa artiklar sågs som en 

styrka i studien då kvantitativa artiklar skildrar sammanhang och utveckling, vilket 

därmed stärker de kvalitativa artiklarnas resultat. Detta lämnade möjligheter till att se 

problemområden ur olika perspektiv. Överförbarheten kan ha påverkats då vissa 

intervjuer i artiklarna innehöll anhörigas återberättande, vilket kan ses som en svaghet 

då anhörigas subjektiva upplevelse kan ha påverkat deras återberättande. 

Samtliga artiklar granskades enligt mallar från SBU (2014) där 17 stycken fick hög 

vetenskaplig gradering och fyra medelhög, vilket ökar studiens pålitlighet. Samtliga 

artiklar hade också ett etiskt resonemang. En tioårsperiod valdes då aktuell och 

relevant forskning eftersträvades. Då den palliativa vården ständigt är i utveckling 

kunde tidsintervallet kortats ner, men med risk att flertal artiklar då uteslutits valdes 

ändå en tioårsperiod. Studiernas ursprungsländer varierade och kom från Australien, 

Brasilien, Irland, Kanada, Norge, Storbritannien, Spanien, Tyskland och USA. Tre av 

studierna kom även från Sverige. Då ASiH och palliativ vård i hemmet bedrivs och 

ser olika ut världen över är det svårt att veta om detta kan ha påverkat resultatet och 

skapar en ovisshet till överförbarheten till svensk ASiH.  

Resultatdiskussion  

I resultat framkom det att ALS patienters erfarenheter av ASiH bestod av; känna 

trygghet och stöd i vardagen, kontinuerlig och anpassad symtomlindring samt att 

känna meningsfullhet och autonomi i nuet. Detta uppfylldes genom professionellt 

stöd, stöd från anhöriga, fysisk och psykisk symtomlindring/behandling i hemmet samt 

genom möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Enligt Erikssons (2002) 

omvårdnadsteori finns det en kärna i allt och det går ut på att en människa som kan 

uppleva tro, hopp och kärlek har också en ökad förmåga att lättare kunna finna en inre 

frid. Teorin leder till en ökad förståelse om hur patienten accepterar och hanterar 

sjukdomen, samt åskådliggör vårdprocessen hos distriktssköterskan.  
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För patienter med ALS var det av betydelse att känna stöd från den professionella 

vården och anhöriga, vilket var viktiga resurser för att kunna uppleva trygghet och 

leva med sin sjukdom i hemmet (Foley et al., 2015; Olsson Ozanne et al., 2013; Fegg 

et al., 2010; Brown & Addington-Hall, 2008). Relationen mellan distriktssköterskan 

och patienten har en bärande och viktig betydelse för att kunna ge stöd till patienten 

(Pusa et al., 2015). Behovet av att samtala bidrog till att livskvalitén ökade och 

situationen kändes mer hanterlig (O´Brien et al., 2011; Olsson Ozanne et al., 2011). 

Därför är det viktigt att distriktssköterskan upprättar en fast samtalskontakt och tidigt 

etablerar en förtroendeingivande relation med patienten vid ASiH. Distriktssköterskan 

behöver ett utbrett synsätt för att kunna möta patienten i ett palliativt skede och 

därmed kan ge optimal stöttning i den rådande situationen (Radunović, Mitsumoto & 

Leigh, 2007). Då ALS innebär att leva med en osäkerhet och oro inför framtiden 

behöver patienten ha tillgång till kunskap och information om de medicinska 

behandlingar som finns att tillgå i hemmet (Pusa et al., 2015; Olsson Ozanne et al., 

2013). Distriktssköterskan behöver även involvera anhöriga i den palliativa vården för 

att få dem att känna sig delaktiga i beslut och behandlingar (Martin et al., 2016; 

Rosengren et al., 2015). Samspelet mellan distriktssköterskan, patienten och anhöriga 

är viktiga komponenter i vårdprocessen för att det ska bli så bra som möjligt för 

patienten (Aho-Özhan, Böhm, Keller, Dors, Uttner, Ludolph & Lulé, 2017). Enligt 

Eriksson (2004) är det samspelet mellan vårdaren, patienten och samhället som gör att 

vårdprocessen blir optimal. Beslut som angår patientens vårdprocess bör därför fattas 

gemensamt av distriktssköterskan och patienten med dess anhöriga. Målet med denna 

process ämnar sträva till optimal hälsa och ett gott välbefinnande för patienten, vilket 

även styrks av Whitehead, O’Brien, Jack, & Mitchell (2011), som visat att samspelet 

mellan berörda parter är nödvändigt i det palliativa skedet.  

Multiprofessionellt team runt patienten medförde kontinuerliga bedömningar från 

vårdpersonal och anpassning av hjälpmedel och symtomlindring (Kehayayan et al., 

2014; Veronese et al., 2014; Olsson Ozanne et al., 2013; Lima & Nucci, 2011). 

Distriktssköterskan ses som en nyckelperson som ska samordna kontakter mellan 

andra yrkeskategorier som till exempel läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, 

kuratorer, dietister och logopeder. Enligt Andersson et al. (2017) har 

distriktssköterskan den koordinerande funktionen, att göra uppföljningar och 

bedömningar. Det framkom tydligt att psykiskt välmående var det patienten skattade 

högst och det genererade positiva erfarenheter av att vårdas hemma (Aho-Özhan et 

al., 2017). Distriktssköterskan bör därför lägga fokus på de funktioner patienterna 

fortfarande har och enligt Rosengren et al. (2015) behöver patienterna intellektuell 

stimulans för att behålla sin personliga integritet för att bibehålla välbefinnande. 

Enligt Maessen et al. (2014) gav det positiva effekter på det psykiska måendet att 

erbjuda utökad vård i hemmet, kontinuerliga samtal samt stöd från sjukvården. 

Forskning visar även att det finns ett behov av ett instrument för att kunna mäta det 

egenupplevda psykiska välbefinnandet hos patienter med ALS, för att på ett bättre sätt 
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kunna förvissa sig om effekten av behandlingarna (Foley, Timonen, & Hardiman, 

2012). 

Genom delaktighet och självbestämmande gavs det utrymme för patienten att känna 

meningsfullhet och autonomi i nuet. Upplevelsen av att känna meningsfullhet och 

autonomi beskrevs även som en styrka och glädje (Rosengren, 2015; King et al., 

2009). Enligt Erikssons omvårdnadsteorin innebär lärandet en ständig utveckling 

(Eriksson, 2002). Lärandet ska växa fram ur de olika behoven som finns och genom 

kommunikation ska vårdaren möjliggöra och underlätta lärandet. Detta innebär att alla 

patienter, oavsett ålder har rätt till att få kunskap om sjukdomen och vilka 

behandlingsmöjligheter som finns, vilket bidrar till att patienten kan vara aktiv och 

delaktig i beslutet kring sin egen vård (Eriksson, 2002). Det framkom att somliga 

patienter hade dålig kunskap om vilka vårdinsatser som kunde uppfyllas i hemmet, 

vilket bidrog till negativa erfarenheter av ASiH (Martin et al., 2016; Lima & Nucci, 

2011; O´Brien et al., 2011). Studier visade även att patienter hade dåliga kunskaper 

om vilka vårdinsatser som kunde erbjudas och uppfyllas i hemmet (O´Brien et al., 

2011; Radunović et al., 2007). Distriktssköterskan behöver därför informera och 

möjliggöra kunskapen om sjukdomsförloppet och behandlingsalternativ för patienten, 

samt även uppmuntra patienten till att vara delaktig i beslut vid vårdprocessen. För att 

främja självbestämmandet hos patienten var det nödvändigt att i tidigt skede av 

sjukdomsförloppet ge information om behandlingsalternativen (Astrow et al., 2007). 

Enligt Radunović et al. (2007) och Olsson Ozanne et al. (2010) går det att förlänga 

livslängden samt öka livskvalitén för patienten i hemmet om rätt behandling och 

insatser tidigt sätts in. Patienter som var delaktiga i sin vård, upplevde oftare känslan 

av värdighet och ökad självkänsla (Chochinov et al., 2016; King et al., 2009). Enligt 

Eriksson (2002) beskrivs leken som den inre och yttre verkligheten vilket 

symboliserar det okända och kända hos patienten. Att sammanföra den yttre okända 

verkligheten till den inre kända verkligheten ger resulterat av det att patienten 

upplever känslan av att ha kontroll över situationen. Genom leken får 

distriktssköterskan en ökad insikt om hur patienten lättare kan acceptera och hantera 

sjukdomen. Det naturliga vårdandet har idag förädlats till ett yrkesmässigt vårdande, 

vilket är nödvändigt för att utveckla en varmare, mjukare och kvalitativ bättre vård. 

Konklusion och Implikation 

I det dagliga arbetet kring patienten bör distriktssköterskan ha en god förmåga vad 

gäller lyhördhet till patientens behov utifrån vilka symtom denne påvisar. 

Distriktssköterskan behöver se patienten i sin helhet, där hälsa kan ses ur olika 

dimensioner. Det behövs en vidsynthet för att fånga upp patientens totala hälsa, vilket 

studien bidrar till. Tryggheten återspeglas genom att distriktssköterskan i ett tidigt 

skede etablerar en samtalskontakt, samt verkar stödjande så att en 

förtroendeingivande relation med patienten därmed kan skapas. Att patienten känner 

sig delaktig i vårdprocessen resulterade i en god erfarenhet av ASiH. Detta leder till 
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ökad trygghet hos patienten och därmed kvalitetssäkras vården för patienter med ALS 

och ASiH.  

Fördjupande kunskaper behövs inom ASiH så att distriktssköterskor ska kunna 

bemöta och bringa erfarenhet för de patienter som vårdas i hemmet med olika typer 

av medicinska behandling, samt för patienter som får palliativ vård och önskar att få 

dö hemma. Åtskilliga artiklar finns att tillgå om direkta symtom vid ALS där få 

belyser erfarenheten hos patienten som vårdas i hemmet. Detta styrker också tidigare 

forskning som påvisade att behov finns av ett bedömningsinstrument för att kunna 

mäta det egenupplevda psykiska välbefinnandet hos patienter med ALS, för att på ett 

bättre sätt kunna uppskatta tillfredsställelsen av behandlingarna vid ASiH. Många 

patienter i ett palliativt skede vårdas idag hemma och kan av olika grunder ibland ha 

svårt att uttrycka sitt behov av omvårdnad, därför var syftet att belysa patienter med 

ALS erfarenheter av avancerad sjukvård i hemmet. Då det i framtiden spås en ökning 

av avancerad sjukvård i hemmet rekommenderas ytterligare forskning inom området 

och om patienternas erfarenheter av detta. Men också ytterligare forskning om 

distriktssköterskans upplevelse av att utföra ASiH, då arbetet innefattar 

självständighet med breda medicinska och omvårdnadsmässiga kunskaper.  
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Home care 

Palliativ vård 

 

 

Palliative care 

End of life care 
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Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum  Databas  
Sökord/Limits/ Boolska 

operatorer  
Antal 

träffar  
Lästa 

abstrakt  
Lästa 

artiklar  
Resultat 

artiklar  

171003  PubMed 
Palliative care OR Home care AND 

Als AND Experience* 
54 34 10 6 

171003  PubMed  
Palliative care AND Home care 

AND Als AND Experience* 
4  4(1*) 1 1 

171003 PubMed 
End of life care AND Amytrophic 

lateral sclerosis AND Experience* 
34 30(6*) 6 3 

171003  Cinahl  
Palliative care or End of life care 

AND Als amytrophic lateral 

sclerosis AND Experience* 

10 5 1 1 

171003  Cinahl  
Palliative care or End of life care 

AND Home Care AND Als AND 

Experience*  
2 1  0 0 

171003  
Academic 

Search Elite  

Palliative care OR end of life 

AND Home care AND Als AND 

Experience* 

5 3(1*) 2 2 

171003 
Academic 

Search Elite 

Palliative care AND Als or 

Amytropic lateral sclerosis AND 

Experience* 

31 16(9*) 1 1 

171003 PsycInfo Palliative home care AND Als 35 24 5 3 

171003  PsycInfo 
Palliative care AND Home Care 

AND Als AND Experience* 
7 4(2*) 0 0 

171004 SveMed+ 
Palliative home care, Als, 

Experience (Fritext) 
3 1 0 0 

171004 SveMed+ Hemsjukvård, Als (Fritext) 7 3 0 0 

171004 SveMed+ Palliativ vård, Als (Fritext) 6 1 0 0 

171004 
Cochrane 

Libery 

Palliative care AND home care 

AND als AND Experience* 
1 1 0 0 

  Summa 199 127 26 17 

• Förekommit i tidigare sökningar 
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Tabell 3: Manuell sökning 

Sökning gjorda ur referenslistor på artikel Databas 
Lästa 

abstrakt 

Resultat 

artiklar 

Exerting control and adapting to loss in amyotrophic lateral sclerosis PubMed 6 1 

Every second counts: women’s experience of living with ALS in the end-of-life 

situations 
PubMed 9 2 

Acceptance and decision making in amyotrophic lateral sclerocis from a life-course 

perspective 
PubMed 4 1 

Summa  19 4 
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Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens 

Astrow, A., Sood, J., Nolan, M., Terry, P., Clawson, L., Kub, J., Hughes, M., & Sulmasy, 

D. (2007). Decision-making in patients with advanced cancer compared with amyotrophic 

lateral sclerosis. Journal of Medical Ethics, 34(9), 664–668. 

Land 

Databas  

USA 

PubMed 

Metod: 

Design 
Kvantitativ studie. 

Syfte  
Syftet med studien var att fastställa om alternativen vid palliativ vård skilde sig om man 

jämförde cancerpatienter och patienter med ALS. 

Urval  92 patienter (60 cancerpatienter och 32 patienter med ALS). 

Datainsamling 

Första kontakten togs två månader efter diagnos, därefter tre och sex månader senare. 

Intervjuerna spelades in, där en sjuksköterska sedan sammanfattade alla intervjuer. Av vikt 

att ta reda på vid datainsamlingen var socialsituation, ålder, etnicitet, eventuell 

sjukförsäkring, civilstånd och utbildningsnivå. Huvudfrågan handlade om att ta reda på hur 

patienten ställde sig till andningshjälp. Vid intervjun ville man också ta reda på livskvalitén 

hos patienter och då användes McGill´s frågeformulär för att bedöma livskvalité samt tio 

standardiserade hälsofrågor. Sex veckor efter att patienten avlidit kontaktades anhöriga för 

att följa upp frågan om vilka beslut som hade fattats i samband med det palliativa skedet.  

Dataanalys 

Statistisk analys. Analysen gick ut på att ALS och cancerpatienter som förväntades ha en 

överlevnad på mer än två år intervjuades där diskussion fördes genom återkommande 

intervjuer om deras önskemål om andningshjälp i palliativt skede. Alla analyser utfördes 

med så kallade SPSS- statistik. 

Bortfall 
Bortfall redovisar. 36 % bortfall varav 17% bestod av avlidna som ej hann att fullfölja 

intervjuerna.  

Slutsats 

För att främja självbestämmandet hos patienten var det nödvändigt att i tidigt skede ge 

information om behandlingsalternativ i sjukdomsförloppet. Det var viktigt att sjukvården 

förde diskussioner med patienter med ALS och kring hur de önskade vården i ett palliativt 

skede. 

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Medelhög 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 2 

Referens 

Bentley, B., Aoun, S., O’Connor, M., Breen, L., & Chochinov, H. (2012). Is dignity therapy 

feasible to enhance the end of life experience for people with motor neurone disease and their 

family carers? BMC Palliative Care, 11(18) 3-7. 

 

Land  

Databas  

Australien 

Academic Search Elite 

Metod: 

Design 
Kvantitativ tvärsnittsstudie med frågeformulär.  

Syfte  
Syftet med studien var att se över faktorer som kunde förbättra den palliativa vården vad 

gäller personer som drabbats av ALS och dennes upplevelser av vård i livets slut. 

Urval 

 
50 vuxna patienter med diagnosen ALS. 

Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av att kontakt togs med Association of Western Australia 

(MNDAWA) där brev sedan skickades ut till patienter med ALS diagnos som var över arton 

år fyllda. Frågeformulär lämnades ut med standardiserade frågor och möten bokades där 

patienten också fick spela in sig själva med uppgift om att prata om hur de ville bli ihågkomna 

samt tankar om deras liv och känslor. För de som hade svårt att uttrycka sig deltog även en 

anhörig med dennes godkännande. Datainsamlingen sammanställdes inom 48 timmar där 

sammanfattningen sedan visades för patienten för godkännande. Efter att all redigering var 

gjord skickades sammanställningen sedan vidare för en objektiv granskning till West 

Australian Center for Cancer and Palliative. 

Dataanalys 

Deskriptiv analys. Variabler sammanställdes genom "Wilcoxon’s signed rank-sum test" för 

att urskilja vad som påverkade existentiella och psykologiska faktorer hos patienten i dennes 

omgivning. För att vidare få en fördjupad insikt i viktiga punkter till resultatet användes också 

"Spearman’s rank correlation coefficient". 

Bortfall Bortfall ej redovisat. 

Slutsats 
Psykoterapi hade en positiv inverkan för patienter med ALS i ett palliativt skede. Terapin 

hade direkt inverkan på ångest och gav därmed förbättrad livskvalité och positiv erfarenhet. 

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 
Hög 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 3 

Referens 

Boerner, K., & Mock, S. (2011). Impact of patient suffering on caregiver wellbeing: The case 

of amyotrophic lateral sclerosis patients and their caregivers. Psychology, Health & Medicine, 

17(4), 457–466. 

Land  

Databas  

Kanada 

PubMed 

Metod: 

Design 
Kvantitativ studie med enkäter.  

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka associationen av två komponenter av patienter med ALS 

lidande: patientens fysiska symtom och mentala ohälsa, samt stödet patienterna får från 

sjukvårdspersonal. 

Urval  52 patienter med ALS. 

Datainsamling 

Från en specialistklinik för patienter med ALS i Kanada valdes patienter ut. Strukturerande 

enkäter och hälsoundersökningar ingick i datainsamlingen. De patienter med ALS som hade 

svårt att skriva fick hjälp av anhöriga eller annan vårdpersonal för att fylla i enkäten.   

Dataanalys 

Deskriptiv analys. Patienternas fysiska symtom bedömdes med " ALS Functional Rating 

Scale" som är en fempunktsskala där låga värden indikerar färre symptom och högre värden 

indikerar ökad symtombild. Den mentala hälsan mättes genom "Depression Scale" vilken är 

en 20 skalig skala som bedömer humör, somatiska problem samt den sociala funktionen. Ju 

högre poäng som mättes indikerade ökad försämring hos patienten. Patientstödet uppmättes 

genom " social support subscale" med fokus på tre huvudpunkter där patienten fick skatta 

vilken grad de uppfattade vårdgivarens stöd. 

Bortfall Bortfall redovisat. Av 60 tillfrågade patienter varav åtta stycken avstod från att delta i studien.  

Slutsats 
Stöd till patienter med ALS var en betydande faktor för att uppleva positiv sinnesstämning 

och vård i hemmet. 

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 
Hög 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 4 

Referens 

Brown, J., & Addington-Hall, J. (2008). How people with motor neurone disease talk and 

living with their illness: a narrative study. Journal of Advanced Nursing, 62(2), 200-208. 

Land 

Databas  

Storbritannien 

PubMed 

Metod: 

Design 
Narrativ intervjustudie.  

Syfte  
Syftet med studien var att utforska patienters erfarenheter om hur de lever samt hur de 

hantera sin sjukdom, ALS.  

Urval  13 patienter med någon form av motorneuronsjukdom. 

Datainsamling 

Under en artonmånaders period pågick intervjuerna där man träffade patienten i tre månaders 

intervaller vilket resulterade till sex olika träffar. Det var berättande intervjuer där 

forskningsfrågorna bestod i hur det var att hantera och leva med sjukdomen ALS samt vad 

som var viktigt för patienten innan sjukdomsdebut och vad som var viktigt för dem nu. 

Dataanalys 

Tre reflexiva strategisteg användes vid analysen som är en kontent analys. Analysen 

fokuserade på innehållet i berättelsen där fokus var att ifrågasätta uppgifterna och samtida 

upprätta en fältjournal för att utröna viktiga delar i intervjuerna för att slutligen nå vigtiga 

huvudpunkter.   

Bortfall Bortfall ej redovisat. 

Slutsats 

Patienter med ALS önskade att vården skulle kunna ge mer adekvat symtombehandling, så att 

ett normalt liv gick att upprätthålla så länge som möjligt. Att vara stödjande, kunna lyssna 

och visa empati var viktiga faktorer och egenskaper hos sjuksköterskan gav bättre erfarenhet 

vid ASiH. 

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Medelhög 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 5 

Referens 

Chochinov, H., Johnston, W., McClement, S., Hack, T., Dufault, B., Enns, M., Thompson, G., Harlos, M., Damant, R., 

Ramsey, C., Davison, S., Zacharias, J., Milke, D., Strang, D., Campbell-Enns, H., & Kredentser, M. (2016). Dignity and 

distress towards the end of life a cross four non-cancer populations. PLOS ONE, 11(1), 1-13. 

Land 

Databas  

Storbritannien 

PubMed 

Metod: 

Design 
Kvantitativ prospektiv studie med frågeformulär. 

Syfte  
Syftet med studien var hur palliativ vård på bästa sätt ska minimera fysisk och psykiskt 

lidande i livets slut hos bland annat patienter med ALS. 

Urval  62 patienter med ALS. 

Datainsamling 

Deltagarna kom från fyra olika sjukhus i Storbritannien där sjukvårdpersonal tillfrågade 

potentiella patienter att delta i studien. Kriterier för att få delta i studien var Patienten skulle 

ha en medicinsk diagnos, vara rörelsebegränsad, ha dysfagi eller dyspné samt ha talproblem 

som störde deras sociala eller yrkesmässiga funktion och vara mellan 18 och 80 år gamla. 

Datainsamlingen bestod av frågeformulär och bedömningsinstrument för att skatta den fysiska 

förmågan. Datainsamlingen pågick under en treårsperiod.  

Dataanalys 

Dataanalysen är en deskriptiv analys. Analyserna utfördes genom "SAS Version 9.3" för 

beskrivande statistisk analys, "ANOVA- modellen" för att jämföra grupperna emellan samt 

"Kruskal- Wallis- testet" för att kunna analysera det andliga  

Bortfall Bortfall redovisat. Av 100 tillfrågade patienter föll 38 bort.  

Slutsats  
Patienter med ALS var mer benägna att känna sig deprimerade och oroliga för framtiden 

vilket ökade risken för negativ erfarenhet av palliativ vård. Stödet från sjukvården är 

betydande i det palliativa skedet för att minimera risken för psykiskt illabefinnande.  

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Hög 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 6 

Referens 

Fegg, M J., Kögler, M., Brandstätter, M., Jox, R., Anneser, J., Haarmann-Doetkotte, S., 

Wasner, M., & Borasio, G D. (2010). Meaning in life in patients with amyotrophic lateral 

sclerosis. Amyotrophic Lateral Sclerosis, 11(5), 469-474. 

Land 

Databas  

Tyskland 

PubMed 

Metod: 

Design 
Kvantitativ tvärsnittsstudie med frågeformulär.  

Syfte  
Syftet med studien var att utforska meningen med livet hos patienter med ALS, samt jämföra 

detta med en representativ samling av den tyska populationen.  

Urval  

Patienter som behandlades på neurologeavdelningen på Munich sjukhus i Tyskland från april 

2005 till november 2006 tillfrågades att vara med i studien. 46 patienter med ALS deltog i 

studien. 

Datainsamling 

Deltagarna var över arton år från olika delar i Tyskland. De skulle inte påvisade någon 

psykisk ohälsa eller någon kognitiv försämring. mening i livsutvärdering. Vid 

datainsamlingen användes "SMiLE" som är ett individualiserat redskap för att mäta 

livsutvärdering hos patienten samt " ALSFRS-R", ett validerat betygsinstrument för att 

övervaka progressionen av funktionshinder hos patienter med ALS. 

Dataanalys 

Statistisk analys. Viktiga punkter samlades in genom " SMILE-index" och kategoriserades 

tillsammans med "ALSFRS-R". Linjära modeller utformades för att se och jämföra skillnader 

hos patienter med ALS i Tyskland samt att jämföra detta globalt. 

Bortfall Bortfall redovisat. 73% deltagande 

Slutsats 
Vilka former av stöd patienterna fick visar tydliga samband med hur de upplevde livskvalité. 

Fokus bör ligga på omfattande psykosocialt stöd för patienter med ALS som vårdas i hemmet. 

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 7 

Referens 

Foley, G., Timonen, V., & Hardiman, O. (2013). Acceptance and decision making in 

amyotrophic lateral sclerosis from a life course perspective. Qualitative Health Research, 

24(1), 67-77. 

Land 

Databas  

Irland 

PubMed 

Metod: 

Design 
Kvalitativ intervjustudie.  

Syfte  
Syftet med studien var att identifiera viktiga psykosociala processer om varför patienter med 

ALS engagerar sig olika i sin sjukdom. 

Urval 34 patienter med ALS. 

Datainsamling 

Patienter med ALS valdes slumpmässigt ut från ett register, vilket pågick under en ett års 

period. Deltagarna var i olika stadier av sjukdomsförloppet. Genom semistrukturerade 

intervjuer samlades sedan data in. 

Dataanalys 

Dataanalysen är en kvalitativ innehållsanalys där första intervjun var djupgående och spelades 

in. Inga färdiga formulär användes då författarna ville fånga upp patienter med ALS så 

djupgående som möjligt. Genomsnittstiden av intervjuerna var 80 minuter. Fokus låg på 

sammanhang och erfarenheter där frågorna integrerades. Hur deltagarna kommunicerade var 

av större betydelse vid analysen än mängden data som framkom vid intervjun. Intervjuerna 

kodades och grupperades där det slutligen blev ett mönster till olika kategorier.  

Bortfall Bortfall redovisat. Inga bortfall under studiens gång 

Slutsats  

Att känna delaktig i sin egen vård samt känna stöd från familjemedlemmar och 

sjukvårdspersonal var av betydelse för att uppnå positiv erfarenhet av vården i hemmet. 

Faktorer som ålder och livsfas patienterna var i, desto olika accepterade och hanterade de sin 

sjukdom. 

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Hög 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 8 

Referens 
Foley, G., Timonen, V., & Hardiman, O. (2015). Exerting control and adapting to loss in 

amyotrophic lateral sclerosis. Social Science & Medicine, 101, 113-119. 

Land 

Databas  

Irland 

CINAHL 

Metod: 

Design 
Kvalitativ intervjustudie.  

Syfte  
Syftet med studien var att få en förståelse om vad förlust innebär för patienter med ALS 

samt hur patienter med ALS kan få kontroll i sin vård.  

Urval  34 patienter med ALS. 

Datainsamling 

Datainsamling bestod av intervjuer riktade till erfarenheten av olika hälsovårdstjänster.  

Intervjuerna begav sig i hemmet och på hospis. Intervjuerna spelades in där 

genomsnittstiden pågick under cirka 1 h och 20 minuter. 

Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys. Dataanalysen framställdes där likheter och skillnader kodades 

för att sedan jämföras med tidigare kända data av begrepp, så kallad tandemanalys. 

Bortfall Bortfall redovisas. 13 personer fullföljde inte studien på grund av bland annat dödsfall. 

Slutsats 
Patienter med ALS som hade olika valmöjligheter i sin egen vård upplevde en god 

erfarenhet av situationen och kände kontroll i den egna vårdprocessen. 

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 
Hög. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 9 

Referens 

Güell, M., Antón, A., Rojas-García, R., Puy, C., & Pradas, J. (2012). Comprehensive care of 

amyotrophic lateral sclerosis patients: A care model. Archivos De Bronconeumologia, 49(12), 

529–533. 

Land 

Databas  

Spanien 

PubMed 

Metod: 

Design 
Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

Syfte  
Syftet med studien var att presentera ett mångprofessionellt team för att förbättra vården kring 

patienter med ALS. 

Urval  

Ett sammansatt team av olika yrkesgrupper i sjukvården samarbetade för att tillgodose en 

bättre vård i hemmet för ALS patienten. Som mest övervakades 75 patienter samtidigt och 

som lägst 50 patienter. 

Datainsamling 

Patienter med ALS kom till specialistmottagningen för ALS i Spanien där de tillfrågades om 

att delta i studien där diverse olika undersökningar sedan genomfördes på patienten. Nästa 

steg bestod av att ge anhöriga och patienten information där återkopplande besök också 

erbjöds i sammanhanget. Detta pågick återupprepande var annan månad till var fjärde månad 

under hela sjukdomsförloppet.  

Dataanalys 
Konfirmativ analys. Alla upprepade undersökningar på patienten med ALS samlades där det 

framkom patientens behov under sjukdomsförloppet 

Bortfall Bortfall redovisas. 15 patienter fullföljde inte studien på grund av dödsfall. 

Slutsats  

Om patienten hade regelbundna kontakter med olika professioner i ett team ökade 

förutsättningarna till att kunna vårdas i hemmet och känna trygghet. Att ha ett sådant 

sammansatt team ökade förutsättningarna att lättare kunna anpassa vården efter patientens 

behov. De slapp också täta resor till sjukhuset, vilket ökade livskvalitén.  

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Medelhög. 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 10 

Referens 

Kehayayan, V., Korngut, L., Jetté, N., & Hirdes, J P. (2014). Profile of patients with 

amyotrophic lateral sclerosis across continuum of care. Canadian Journal of Neurological 

Sciences, 41(2), 246-252. 

Land 

Databas  

Kanada 

PsycInfo 

Metod: 

Design 
Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva de sociodemografiska och kliniska profilerna av 

patienter med ALS i hemsjukvården.  

Urval  391 patienter med ALS samt patienter utan neurologisk försämrat tillstånd. 

Datainsamling 

Patientdata inhämtades från en nationell databas för att se över faktorer som kunde påverka 

sjukdomstillståndet som omfattade förmåga att kommunicera, smärta, psykiskt 

illabefinnande, socioekonomiska förhållanden och civilstånd. 

Dataanalys 
Deskriptiv analys. Man jämförde faktorerna med gruppen utan neurologiskt tillstånd och 

patienter med ALS 

Bortfall  Bortfall ej redovisat. 

Slutsats 
Multiprofessionella bedömningar från vårdpersonal och kontinuerlig anpassning av 

hjälpmedel i hemmet, samt adekvat symtomlindring var viktiga faktorer för patienter med 

ALS vid ASiH. 

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Hög. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 11 

Referens 

King, S., Duke, M., & O´Connor, B. (2009). Living with amyotrophic lateral sclerosis/motor 

neurone disease (ALS/MND): decision-making about ongoing change and adaption. Journal 

of Clinical nursing. 18, 745–754. 

Land 

Databas  

Australien 

PubMed 

Metod: 

Design 
Kvalitativ intervjustudie.  

Syfte  
Syftet med studien var att presentera en modell som beskriver dimensionerna av förändring 

och anpassning hos patienter som diagnostiserats och lever med amyotrofisk lateralskleros. 

Urval  25 patienter med diagnos ALS, varav 17 män och 8 var kvinnor.  

Datainsamling 

Diskussion med en inledande öppen fråga; Vad har hänt sedan du fick diagnosen ALS? 

Intervjuerna spelade in där viss del av urvalet intervjuades mer än en gång. Detta på deras 

egen begäran, vilket renderade till totalt 33 stycken intervjuer. 

Dataanalys 

QVR-programvaran "NVivo 2" användes för att kunna hantera och lagra ostrukturerad data. 

Sammanlänkningar, kodningar, utformning av kategorier och modellering av data och idéer 

syntetiserades konstant genom jämförelseanalys. Deltagarnas ord bearbetades till begrepp och 

termer som slutligen gav huvudkategorier med underkategorier som var beskrivande.    

Bortfall Bortfall ej redovisat  

Slutsats 

Patienters erfarenheter av information om vad hemsjukvården hade att erbjuda, var ibland 

bristfällig. Viktigt att sjuksköterskan ger tydlig information. Osäkerheten kunde leda till oro 

och ångest.  

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Hög. 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 12 

Referens 
Lemoignan, J., & Ells, C. (2010). Amyotrophic lateral sclerosis and assisted ventilation: How 

people decide. Palliative and Supportive Care, 8(2), 207–213. 

Land 

Databas  

Kanada 

PubMed 

Metod: 

Design 
Kvalitativ intervjustudie.  

Syfte  
Syftet med studien var att utforska erfarenheten kring beslutsfattandet om assisterad 

ventilation för patienter med ALS. 

Urval   9 patienter med ALS (sex män och tre kvinnor) från en ALS klinik i Kanada.  

Datainsamling 

Från januari till juli 2006 genomfördes totalt 10 intervjuer med nio deltagare, en kvinna 

intervjuades två gånger. Varje intervju genomfördes i deltagarens hem. Intervjuerna bestod av 

öppna frågor som var utformade till att svara på personens värderingar, känslor, förståelse och 

erfarenheter. I vissa fall var även anhöriga närvarande och deltog i intervjun för att underlätta 

kommunikation och uttryck av personens tankar med ALS. 

Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna bandades och transkriberades av intervjuaren. 

Meningsbärande enheter grupperandes och tillsammans identifierades sedan teman. 

Deltagarna fick sedan bekräftade de framväxande teman.  

Bortfall Bortfall ej redovisat. 

Slutsats  
Diskussioner kring assisterad ventilation bör skräddarsys för varje individ i tidigt skede av 

sjukdomen tillsammans med anhöriga. Det framkom att det inte föreligger några hinder att 

vårdas i hemmet vid sådan insats. 

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Hög. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 13 

Referens 

Lima, N., & Nucci, A. (2011). Clinical attention and assistance profile of patients with 

amyotrophic lateral sclerosis. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 69(2), 170-175. 

Land 

Databas  

Brasilien.  

PsycInfo.  

Metod: 

Design 
Kvantitativ studie med frågeformulär. 

Syfte  

Syftet med studien var att utvärdera den funktionella statusen för patienter med ALS, samt att 

analysera den palliativa vården; att identifiera patienters kunskap om hemsjukvård och 

stödresurser.  

Urval  
29 patienter med ALS rekryterades via neuromuskulärsjukhuset vid UNICAMP i Brasilien 

från februari 2006 till augusti 2007. För att ingå i studien måste patienterna ha diagnostiserats 

med ALS och vara läskunniga. Både manliga och kvinnliga patienter deltog i studien.  

Datainsamling 

Tre frågeformulär användes, ALS Functional Rating Scale Revised (ALSFRS-R) som bland 

annat bedömde tal, sväljsvårigheter, salivproduktion, nutrition, hygien, rörelseförmåga, 

dyspné och andningsinsufficiens. Det andra frågeformuläret var modifierad från Albert och 

innehöll frågor angående hemsjukvården, hjälpmedel, socialt- och psykiskt stöd, tekniska 

ingrepp (trakeostomi, mekaniska ventilation), farmaceutiska behandlingar. Det tredje 

frågeformuläret anpassades utifrån Krivickas riktades till patienter och primärvården och 

innehöll frågor angående hemsjukvård, tillfredsställelse om vården och tjänster. De två 

sistnämnda frågeformulären slutfördes i början av studien, samt var fjärde månad i 12 

månader.  

Dataanalys 

Beskrivande analys av kategoriska och kontinuerliga variabler gjordes. ANOVA jämförde de 

fyra ALSFRS-R poängen som erhölls av patienterna. Generaliserad uppskattningsekvation 

användes för att jämföra varje hjälpmedel under de fyra utvärderade tidsperioderna. Statistiska 

data utfördes med SAS System.  

Bortfall 
Bortfall redovisat. 35 deltagare blev inbjudna att delta i studien och 29 gav sitt samtycke. Vid 

den andra bedömningen kvarstod 26 patienter i studien; i den tredje bedömningen 22 och i 

den sista bedömningen 21 patienter. 

Slutsats  

Få patienter var medvetna om möjligheterna vid hemsjukvård. Det var nödvändigt att 

implementera regional hemsjukvård med mångprofessionellt specialiserat vårdtema runt ALS 

patienter. 

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Hög. 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 14 

Referens 

Lerum, S V., Solbrække, K N., Holmøy, T., & Frich, J C. (2015). Unstable terminality: 

negotiating the meaning of chronicity and terminality in motor neurone disease. Sociology 

of Health & Illness, 37(1), 81-96. 

Land 

Databas  

Norge 

PubMed 

Metod: 

Design 
Kvalitativ intervjustudie. 

Syfte  
Syftet med studien var att förbättra hälso- och sjukvården för patienter som drabbats av 

motorneuron sjukdom (MND).  

Urval  65 deltagare, varav fem patienter med motorneuron sjukdom (MND).  

Datainsamling 

Under åren 2011-2012 intervjuade den första författaren vårdpersonal, patienter med MND 

och hälso- och sjukvårdspersonal i sjukhus och primärvård. Totalt genomfördes 53 

semistrukturerade intervjuer med 65 deltagare. Patienterna med MND intervjuades på 

sjukhus eller på en plats som deltagaren valde ut. Intervjuerna uppmuntrade patienterna till 

att utveckla deras erfarenheter med MND vård. 

Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys där data transkriberades och diskuterades för att sedan utveckla 

olika aspekter. Det analytiska arbetet ledde till olika kategorier, samt olika samband mellan 

dem.  

Bortfall Bortfall ej redovisat 

Slutsats 

När patienten vårdas hemma var det av vikt att inte ha allför standardiserad behandling 

utan också lyssna på patientens önskemål i sin sjukdomsupplevelse vad gäller behandlingar 

i sjukdomsförloppet. 

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Medel. 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 15 

Referens 

Martin, N., Lawrence, V., Murray, J., Janssen, A., Higginson, I., Lyall, R., Burman, R., 

Leigh, P., Al-Chalabi, A., & Goldstein, L. (2016). Decision making about gastrostomy and 

noninvasive ventilation in amyotrophic lateral sclerosis. Qualitative Health Research, 26(10), 

1366 –1381. 

Land 

Databas  

Storbritannien 

PubMed  

Metod: 

Design 
Kvalitativa och kvantitativ tvärsnittsstudie med frågeformulär och intervjuer.  

Syfte  
Syftet var att undersöka vilka faktorer som kan påverka beslut hos patienter med ALS vad 

gäller PEG och icke invasiv ventilation.  

Urval  
Totalt gjordes 20 intervjuer, vara 16 stycken kvinnor och tre män med ALS diagnos samt en 

sjukvårdspersonal.  

Datainsamling 

Intervjuer som spelades in och transkriberades om samt frågeformulär genom en 

trestegsprocess. Detta med hjälp av NVivo Qualitative Data Analysis Softwares programvara 

för att kunna koda och organisera intervjuerna. Datainsamling och dataanalys pågick samtida. 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys. Möten hölls där man förde en diskussion om de preliminära 

koderna man kommit fram till samt avvikelser där det kom fram till en kodram som slutligen 

mynnade ut i olika teman. Relationer och kliniska observationer vävdes sedan in i dessa 

teman. Processen i dess steg var till fördel för att lättare kunna se alternativa tolkningar. 

Bortfall Bortfall ej redovisat. 

Slutsats  

Patienterna hade behov av ses som en hel person i sitt beslutsfattande och inte enbart till 

själva ingreppet. Hänsyn behövdes också tas utifrån den rådande hemmiljö och anhöriga. 

Detta gav upphov till positiv upplevelse i den palliativa vården. 

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Hög. 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 16 

Referens 

Maessen, M., Veldink. J H., Onwuteaka-Philipsen, B D., Hendricks, H T., Schelhaas, H J., 

Grupstra, H F., van der Wal, G., & van der Berg, L H. (2014). Euthanasia and physician-

assisted suicide in amyotrophic lateral sclerosis: a prospective study. Journal of Neurology, 

261(10), 

Land 

Databas  

Tyskland 

PubMed 

Metod: 

Design 
Kvantitativ studie med frågeformulär.  

Syfte  
Syftet var att se över om vårdkvalitén, symtom på depression, sjukdomskaraktär och 

livskvalité hos patienter med ALS, samt hur det påverkar dem till självmordstankar. 

Urval  102 patienter med diagnosen ALS. 

Datainsamling 

Patienter som deltog i studien fyllde var tredje månad (fram till deras död) itret 

frågeformulär (ALSFRS-r, CIDI, MMSE) när patienten hade dött fyllde även den 

behandlade läkare som var deltagit i den palliativa vården i ett frågeformulär angående 

patientens vård i livets slut.  

Dataanalys 
Statisktisk analys användes och Chi-square test och Mann-Whittney tester användes för 

beräknar signifikans och olika skillnader mellan olika variabler.  

Bortfall 

Bortfall redovisat. 102 av 192 tillfrågade deltog i studien. 56 deltagare tackade nej till att 

vara med i studien och 34 patienter fick avbryta sitt deltagande på grund 

sjukdomsförsämring.  

Slutsats  
Patienter med ALS hade dåligt insikt kring utbudet av palliativ vård i hemmet. Genom att 

tidigt i sjukdomsförloppet ge patienten denna information minimerade risken till depression.  

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Hög. 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 17 

Referens 

O’Brien, M R., Whitehead, B., Murphy, P N., Mitchell, J D., & Jack, B A. (2011). Social 

services homecare for disease/amyotrophic lateral sclerosis: Why are such services used or 

refused? Palliative Medicine, 26(2) 123–131. 

Land 

Databas  

Storbritannien 

PsycInfo 

Metod: 

Design 
Mixad metod med enkäter och intervjuer.  

Syfte  Att utforska perspektiv på hemsjukvården utifrån patienter med ALS erfarenheter. 

Urval  
24 patienter med diagnosen ALS, samt 18 anhöriga till patienter. Samtliga patienter var 

berättigad till att ta emot hemtjänst.  

Datainsamling 

Enkät och semistrukturerande intervjuer. Enkäterns som användes var ALS-HSS som 

klassificera patienternas hälsotillstånd, samt ALSFRS-r som mäter den funktionella status och 

sjukdomsrelaterade funktionshinder. Narrativ intervjuer med förutbestämda frågor utfördes 

med 24 patienter med ALS samt med 18 anhöriga. För att skapa en djupare förståelse för 

deltagarnas erfarenheter genomfördes intervjuerna på ett litet urval. Intervjuerna bandandes 

och genomfördes i deltagarnas hem. 

Dataanalys 

Deskriptiv statistik analys användes och data analyserades av SPSS 16TM och Mann-

Whitney U-test. Dessa tester jämförde sammanhang mellan variabler. Intervjuerna 

analyserades genom innehållsanalys där tre forskare transkriberade intervjuerna självständigt 

för att sedan jämföra och samtycka till gemensamma koder. Därefter analyserades koderna av 

två forskare vilket genererade till nya koder som bildade lämpliga teman 

  Bortfall ej redovisat. 

Slutsats  
Patienternas önskan var rätten till god och kvalitetssäkrad vård i hemmet. Det framkom att 

patienterna ville känna att de har en kontroll över sin sjukdom och att ses som den individ 

som den var och inte enbart till sjukdomen ALS. 

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Hög. 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 18 

Referens 

Olsson Ozanne, A., Graneheim, U H., Persson, L., & Strang, S. (2011). Factors that facilitate 

and hinder the manageability of living with amyotrophic lateral sclerosis in both patients and 

next of kin. Journal of Clinical Nursing, 21(9-10), 1364-1373. 

Land 

Databas  

Sverige 

PubMed 

Metod: 

Design 
Kvalitativ intervjustudie. 

Syfte  
Syftet med studien var att belysa faktorer som underlättar samt hindrar hanteringen av att 

leva med ALS, både för patienter och närmast anhörig.  

Urval  

14 patienter med ALS, samt 13 närmast anhöriga. Patienterna var mellan 42 -80 år, 7 kvinnor 

och 7 män. Alla bodde hemma och hade tillgång till hemsjukvård hela dygnet. Patienterna 

hade fått diagnosen ALS tidigast sex månader tillbaka och var inte diagnostiserad men en 

annan terminal sjukdom. 

Datainsamling 

Semistrukturerande intervjuer. Intervjuerna var inspirerade av Antonovsky (Antonovskt, 

1987). Intervjuerna varade i medellängd 48 minuter och gjordes antingen på sjukhuset eller i 

patientens hem.  

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna transkriberades ord för ord av första författaren och 

sedan dubbel kontrollerades av den andra författaren. Analysen utfördes i flera steg enligt 

Graneheim och Lundman (2004), där meningsbärande enheter kodandes och sorterades i 

olika underkategorier för att sedan bilda fyra olika teman.  

Bortfall Bortfall redovisat. 19 patienter tillfrågades och 14 patienter deltog i studien.  

Slutsats 
Distriktssköterskor behövde ökade kunskaper om att patienter förändras i dennes förmåga att 

hantera och leva med dödlig sjukdom, detta är av särskild betydelse då patienten vårdas i 

hemmet tillsammans med anhörig.  

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Hög. 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 19 

Referens 

Olsson Ozanne, A., Graneheim, U H., & Strang, S. (2013). Finding meaning despite anxiety 

over life and death in amyotrophic lateral sclerosis patients. Journal of Clinical Nursing, 

22(15-16), 2141-2149. 

Land 

Databas  

Sverige 

PubMed 

Metod: 

Design 
Kvalitativ intervjustudie. 

Syfte  
Syftet var att belysa vad som hjälpte samt hindrade ALS patienter att hitta meningen med 

livet i sjukdomstillståndet. 

Urval  

14 patienter med ALS som behandlades av ett ALS team i sydvästra Sverige. Deltagarna var 

rekryterade från en föregående studie. Inklusionskriterierna för studien: patienterna skulle 

varit diagnostiserade med ALS i minst sex månader, ej lida av en annan obotlig sjukdom, 

samt kunna kommunicera. Av de 35 deltagarna i förra studien var 19 deltagare aktuella för 

denna studien.   

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes våren 2007 av första författaren. Frågorna var 

utformade för att undersöka meningsfullhet. Intervjuerna genomfördes antigen på sjukhuset 

eller i patientens egna hem. 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades av den första författaren, vilken sedan dubbel kontrollerades av 

den andra författaren. En innehållsanalys genomfördes enligt Graneheim och Lundman 

(2004) där skillnader och likheter identifierades genom att meningsbärande enheter kodades 

och tillslut genererade till 11 subteman. Genom diskussion och reflektion bildades sedan tre 

huvudteman med flertal subteman.  

Bortfall Bortfall redovisat. 5 deltagare avbröt sitt deltagande i studien.  

Slutsats  

För patienterna som vårdas i hemmet var ett mångprofessionellt vårdteam viktigt. Adekvat 

information och adekvat symtombehandling gjorde det lättare för patienterna att acceptera sin 

sjukdomssituation och minskade oron och rädslan inför framtiden.  

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Hög. 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 20 

Referens 

Rosengren, K., Gustavsson, 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. 

Land 

Databas  

Sverige 

Academic Search Elite  

Metod: 

Design 
Narrativ studie med självbiografier.  

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter att leva med ALS vid situationer 

kring livets slut.  

Urval 

Fyra självbiografier skriva av fyra kvinnor som var diagnostiserade med ALS. 

Självbiografierna handlade om att leva med ALS och var skrivna på svenska. Urvalet valdes 

genom Googles sökverktyg med sökord "biografi" följt av "att leva med ALS" och "livets 

slut". 

Datainsamling 
Självbiografier lästes av författarna och fokus var att förstå patienters perspektiv genom att 

deras åsikter och tankar framkom kring olika situationer, till exempel att leva med ALS i 

slutet av livet.  

Dataanalys 

Biografierna analyserades med användning av en tydlig kvalitativ innehållsanalys. Analysen 

utfördes i flera steg där transkripten lästes flera gånger för att få en förståelse för texten. 

Meningsenheter (ord, meningar eller stycken) som motsvarar innehållsområdena valdes ut 

och meningsenheterna kondenserades till en beskrivning av innehållet. Sedan identifierades 

kategorier och grupperades i olika teman.  

Bortfall Bortfall redovisat. Inget bortfall förekom.  

Slutsats  
Patientansvarig sjuksköterska hade en viktig roll för att samordna, underlätta och vara 

stödjande under hela sjukdomsprocessen för patienter med ALS. Att ge adekvat information 

ökade patienternas förmåga att känna meningsfullhet och delaktighet.  

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Hög. 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA D 

 

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 21 

Referens 

Veronese, S., Valle, A., Chió, A., Calvo, A., & Oliver, D. (2014). The last month of life of 

people with amyotrophic lateral sclerosis in mechanical invasive ventilation: A qualitative 

study. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, 15(7-8), 499-

504. 

Land 

Databas  

Italien 

PubMed 

Metod: 

Design 
Kvalitativ intervjustudie.  

Syfte  

Syftet med studien var att identifiera hur trakeostomi beslutet togs bland patienter med 

ALS, samt hur vården vid livets slut såg ut för de patienter som hade trakeostomi och 

medicinsk ventilation. 

Urval  
19 patienter med ALS upplevelse av palliativ vård som hade opererats med trakeostomi 

inom de närmaste 10 åren (1994-2005). Återberättat av anhöriga. 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer av anhöriga där fokus på frågorna handlade om beslutet för 

trakeostomi såg ut för patienter med ALS. Intervjuerna fokuserade även på vården vid 

livets slut.  

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys. Forskare med erfarenheter inom palliativ vård transkriberade de 

inspelade intervjuerna. De meningsbärande enheterna kodades av två andra forskare, 

koderna grupperandes och bilade sedan olika teman. 

Bortfall Bortfall redovisat. 19 av 114 deltog (16,5 %).  

Slutsats  
Det var ofta svårt för patienterna att uttrycka sina egna tankar och beslut om framtida vård. 

Därför var det utav vikt att i tidigt palliativt skede lyssna in patientens egna önskemål i 

livets slutskede. 

Vetenskaplig 

kvalitet (SBU) 

Hög. 
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